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\ fler slagel vid Cannae (216 f Kr) 
^gjorde siiidpairullerna m^nga ma- 
'kabra fynd. bland annat hiiiades 

dbda romare meu huvudena nedstuckna i 
saiiden. De desperala soldaierna hade, 
for an undvika ett ode varre an doden, 
kviivt sig sjalva genom alt griiva gropar 
och blockera andningsvagarna med stoft.
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Andra legionarer var del batire gry i; nar 
en alltjdmt sparkande numidier slapadcs 
fram ur en romersk likhbg. saknade han 
nasa och bron - en till landerna reduce- 
rad infanterist hade i okuviigt raseri bitit 
ifr^n sig in i det sista. ''

Cannae, dar Hannibal kringrant och 
forintat en romersk har - 50 000 dbda 
italienare pS en eftermiddag, har under 
mer ^n 2 000 dr utbvat en hypnotisk fa
scination pd militara tankare. Inget slag 

^ar studerats intensivare av fbrhopp- 
ningsfulla faltherrar, som drbmt om att 
sjalva i en vdidsklimax fbrinta fienden 
med ett enda hammarslag. Eldade av 
Clausewitz martialiska metafysik har 
id^n om en Vemichtungsschlacht ofta 
drivit militara beslutsfattare till fatala fi- 
askon.

Permanent krig
Vasterlandet har historiskt sett befunnit 

sig i ett nastan permanent krigstillstdnd. 
men antalet avgbrande slag kan riiknas pd 
fingrar och idr. Alexander den store, alia 
kneklars obvertraffliga och halvi gudomli- 
ga fbrebild, var ute och erbvrade viiriden 
under 3 6(X} dagar tills en mygga eller ell 
fylleslag stoppade projektet.

Under denna tiodnperiod upptog de 
odbdliga alexanderslagen. Granicus. Issus. 
Gargamela el cetra, inle mer an en veckas 
hekliskt arbete. Om delta och mycket an
nat i vdidsbranschen frdn Illiaden tilt 
Gulflcriget kan man liisa i The Cambridge 
Illustrated History of Warfare.

Del ar tankevackande all Europas 
mdngbesjungna. •^ilterara urkund geslal- 
tar ett grymi krig och spiickas med valds- 
pomografiska inslag, som i en pietetsfull 
filmatisering skulle tolalfbrbjudas av 
censuren som skadligt fbrraande. Cam
bridge Warfare ar en prakifulli illustre- 
rad volym men diirfor ingen bliidderbok. 
17 essaer. fbrfaltade av sex olika exper- 
ler, hdller mycket hog klass.

Del ar Idngt frdn den iradilionella 
krigshistorien diir ambHionen har varil 
att abstrahera principer och lagar ur det 
kollektiva valdsbeteendets fbrvirrande 
fan'lasmagori. Alla slag skulle ideall in- 
delas i ett antal allmangiltiga typer, vars 
inpluggande under ofncersutbildningcn 
ansdgs utgbra en garaiili for korrekl bele- 
errde pa slagfuliel. Slrunisaker som att 90 
procent av soldaierna kreperade i ”pest 
och kolera” reducerades till krigels frik- 
tioner och sa vidare.

For precis 20 ar sedan iniruffude en re
volution inom iimnet med John Keegans 
The Face of Battle, en lysande och tan
kevackande studie av slagen vid Agin- 
courl, Waterloo och Somme, som hand- 
lade lika mycket om manniskans nalur 
som om krig. Sedan dess har den nya 
krigsliireraluren blomstrat med verk som 
Michael Howards War in European Hi- 
story, William McNeils The Pursuit of 
Power och Victor Hansons The Western 
Wav of War med flera.

Eftersom krig iir ett arltypiskl. miinsk- 
ligt beteende. som genomsyrar hela hi- 
storien och har_fbrgreningar inom prak- 
tiskl|lagel alia s^mhiillsfenomen. iir del 
gladjande att amhy/SbrJai frigbras fran 
Clausewiizfixera^ leoreiiker och va- 
pentaxonomiska knappologer och blivit 
en livskraflig del av humanioran.

I Warfare slaklas manga myter. till ex- 
empel den om de Ijusomstr^lade riddar- 
nas beiydelse i medeltida krigfbring. Ef
tersom denna dominerades av beliigring- 
ar. vkf rylteri a priori av marginell bety- 
delse ti sjiilva siriden). Den seglivade il-
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AUa tiders krig
Det ar en vanforestiillning att moderna krig ar superteknologiska. 
90 proc«nt av alia konflikter efter 1945 har varit inbordeskrig 
som utkampats med relativt osofistikerade vapen, konstaterar 
Svante Folin efter att ha last The Cambridge Illustrated History 
of Warfare.

Amcrikansk soldal. Del dog Her 
miinniskor i amcrikanska inbordes- 
krigei iin i alia andra amerikanska • 
krig tillsammarnagna.

lusionen om chevaleresk och individu- 
alistisk kamp mellan enskilda riddarc. 
som krockade i kavallerichocker.; iir till 
stor del en effekt av den samtida riddar- 
propagandan. som i text och bild ville 
befasta en idealiserad version av det 
egna siandeis fbrirafflighel. De var dar- 
emot ganska bra pa an slicka ner obeviip- 
nade bonder bakifran.

Feodalvaldels folfiisie var likva! siig- 
bygeln. Ett nedsiiimmande bevis pa miin- 
niskans brist pa uppfinningsrikedom iir 
att ingen av de forntida hbgkulturerna - 
kinesisk. indisk, egyptisk, mesopolu- 
misk, grekisk eller romersk - hade kom- 
mil pa den till synes sjiilvklara iden all 
del var bra att ha sibd for fbtlcrna niir 
man red. Ulan sligbygel var ryitaren. om 
harT inie var en duktig bagskylt.. fbga 
stridsduglig och hade fulll sja med alt 
klamra sig fast pa hiislryggcn.

Den geniala uppfinningen, som gav 
rytlaren en platiform for vapenverkan, iir 
av okiinl, asiatiski ursprung och inirodu- 
cerades i Europa omkring ar 700 men det 
tog yiierligare 200 ar innan den blev hell 
funklionell och diinned en av dc fS va- 
penhisioriska vandpunkterna. For bvrigi 
var medeltida krig med en engelsk hislo- 
rikers ord: "Chiefly a matter of violent 
housekeeping".

Fore krulrevolulionen, som bbrjade 
pyra under 1300-talet, hade muskelkraft 
varit mbrdandets motor och fbljaklligen 
hade man slagits pS ett likartal siiti under 
4 000 ar. Vad som skilde segrarna fran 
fbrlorarna var graden av disciplin som 
mbjliggjorde koordineral beteende pa 
slagfiillet. Bara kineser (Kh europecr har 
inselt beiydelsen av drill och bada gjorde 
det ivenne ganger, fbrsi under aniiken 
och sedan pi 1600-taIel.

Under 1500-talel bbrjade krut bli skad- 
ligare for mottagaren iin for avsiindaren. 
Niir fysisk slyrka ersatles av kemisk 
energi kliimladc klockan for fcodalsysie- 
met - de makliga rytlurna var bra mdl- 
tavlor for muskblbeviipnade plebejer och 
kanoner reducerade snabbl stStliga bor-

gar till stenhbgar. Den militara revolu- 
tionen banade viig for den nya, absolutis- 
liska nationalslaten med stSende. mer el
ler mindre disclplinerade arm^er. Reniis- 
sansen och reformationen iir otiinkbara 
utan krutet.

1494 tSgade den franske kungen Karl 
VIII in i Italien for all vinna ara och 
makt och vara med om ett iiventyr. Hans 
arm6..dar infanteriel bestod av schwei- 
ziska pikenerare omgardade av iidell ka- 
vaUeri iltfbljda av ett slaplSg bronskano- 
net var den sldtligaste Europa sett. Den 
skilii|e ^ig inte fundamental frdn den 
som^^apoleon skulle leda till samma 
slagfall 300 dr senare. Denna prototypis- 
ka arm6 bestod av de tre vapengrendrna 
som anviindes i varierande. bmsesidigt 
understbdjande. laktiska kombinaiioner.

Exercis
Drillens reniissans i slutel av 1500-ta- 

let var en praklisk nbdvandighel for alt 
fbrhindra all de liilt grupperade muskete- 
rarna skulle skjuta ihjiil varandra. Moritz 
av Nassaus kanoniska exercisregemcnie 
sbnderfbll i 42 laddningsmoment. som 
nblles in tills de sart i ryggmiirgen. Den 
enda pdlagliga vapenutvecklingen be- 
slod I att de riskabla. svdrhanierliga och 
Idngsamma luntidsmuskbterna ersultes 
av siikrare och snabbare flinlldsdito. 
Trots all riifflade pipor. som skbt bdde 
liingre och precisare, hade uppfunnits re
dan omkring 1490, fortsalte man att ut- 
rusta soldaierna med framladdade, slat- 
borrade muskbter anda in pd 1830-lalet.

Frdn mitten av 1600-lalel slod vapen- 
ulvecklingcn i praktiken slilla under 200 
ar. Britiernas iirevbrdiga Brown Bess be- 
ijiinade bade Marlboroughs och Welling
tons "scum of the earth", det vill siiga 
infanierislerna. Den dbdligaste innova- 
lionen var pikens arviagarc - bajonetlen. 
som enligl Napoleon iir bra till allting 
utom all silta pd.

1700-ialets krigfbring har fan en ofbr- 
tjiint nimbus av martialiska schuckpar- 
ticr men, niir det kom til! kriian, kunde 
upp till 40 procent av bbnderna fbrbibda. 
De palologiskt gritlsjuku, klassiska gre- 
kernas evinnerliga slagsmal. som mest 
paminner om vdr lids fotbollsturnering- 
ar. hade en snitlmortalitet pa 10 procent 
- de fiesta trampades ihjiil.

Revolutions- och Napoleonkrigen av- 
vek frdp tidigare bvningar bara genom 
massan av dellagare. La levee en masse 
garanierade prakliskt lagei obegransad 
lillgang pd enlusiastisk kanonmai. Slak- 
larriikningarna blev diirefler. Av la Gran- 

' de Armees 600 000 lappra karlar ater- 
viinde hbgst 93 000 pdtagligt frostnupna. 
Europeerna bste inle bara krut over va
randra Ulan med segcl, kanoner och kom-
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pass erbvrade de fliiigi den prakliskt la- 
gel fbrsvarslbsa omviirlden. Ar 1800 
kontrollcrade Europa 35 procent av jor- 
dens landmassa - 1914 konirollerade de 
85 procent. Receplel sammanfatiadcs i 
all sin enkelhel av Hilaire Belloc: 
"Thank God that w'c have gol/The Max
im gun. and they have not."

Det fbrsta rikligt moderna krigei. som 
gav en fbrsmak av slundande fasor, var 
del amerikanska inbbrdeskrigel. som ’ 
praktiserades med hjiilp av gcviir, kul- 
sprutor. jarnvii^. lelegraf och populislisk 
fanatism. Fler amcrikancr dog i denna 
kontlikt iin i alia andra amerikanska krig 
tillsammantagna.

Fbrsta viirldskriget rcpresenlerar fdl^ 
hoppningsvis krigskonstens obvertriiffli- 
ga nadir. De sa kallade chateau-genera- 
lerna dirigerade pd betryggande avsldnd 
frdn fronten. iforda fotsida nattmbssor. 
sina underhiiggare att i krafl av patrio- 
tiski bultande hjarian bryta igenom 
djungler av tagglrdd (US patent 1874) 
och ridder av kulspruteeld. Miinnisko- 
slakten kunde bara jiimforas med materi- 
alslaklen. Under veckan fore slaget vid 
Somme pepprade briltiska artillcrister 
stridszonen med 1 miljon granatcr. En 
infanieribrigad pa 3 000 man spydde ur 
sig lika mycket eldkrafl pa en minul som 
Wellingtons 60 000 muskbter under sla
gel vid Waterloo.

Forlsiiltninpkriget 1939-45 - viirlds- 
krigen kan liimpligen slas ihop till det 
31-driga krigei - skbtlos i slorl med 
mindre frapperande imbecillilet. Aven 
hiir var materialproduktionen avgbrande.
USA hidrog til) krigsanslriingningen 
med bland annat 60 000 fartyg och 300 
000 nygplan sarnt tva atombomber.
Trots alia lekniska innovationer var del 
som alllid infanleriet som tick biira den 
t^ngsla bbrdan. Avon sljarnornas krig i 
Okenslormen avslutades med ett infante- 
rianfall.

Del iir en vanforestiillning alt moderna 
krig iir superteknologiska. 90 procent av 
alia konflikter efter 1945 har varil inbbr- 
deskrig som utkiin^ls med relativt oso- 
fistikerade vapeilwi trend som liir hestii 
en bra bit in i nasta artusende. Dessa 
"primitiva" krig iir ofta ulomordenlligt 
brutala och urskiljningslbsa. 1 Rwanda 
lyckades befolkningen. huvudsakligcn 
med hjiilp av niliskl svingade. hemslbj- 
dade klubbor och hackor. mbrda 1 mil
jon personer pii nagra manader. Under'v 
I8()()- och bbrjan av 1900-lalct var 80 X 
procent av krigsoffren militarer Efter \ 
1945 har majorilcicn varil civila i Viet- 
nam mer an 70 procent.

1000 miljarder
An den luscnanga freden inte precis 

lurar runt hornet indikeras av att de de- 
speral faltiga u-liinderna arligen spende- 
rar niirmarc 1000 miljarder p;i vapen.

I i-vijrlden lever \i ocli kommer all 
leva (inte ens Maj-Brill Theorin kan av- 
uppfinna kilrnvapen) under nukleiira da- 
moklcssviird. ()rn de inllar ned i vara hu- 
vuden eller inte avg(>rs antagligeii av en 
dalor. eftersom ingen miinsklig hjiirna iir 
beslulskapabel. Om del nu skulle ga sa 
ilia kan den sista miinniskan begrunda 
logiken i en uiveckling som btirjade med 
all den fjiirde miinniskan slog ihjiil den 
iredje. det vill siiga Kain driipte Abel.

SVANTE FOUN

Rattning i leden
verige. vSri vackra fosierland. va- 

^^ren 1996. En regissor gbr en film 
KJom en lararinna. som har ett sexu- 
elli fbrhdllande med en elev. Dd stiger 
del upp en psykolog och siiger: "Delta 
arju fbrfarligt! En vuxen som utnylijar 
en minderdrig. Hade det handlat om en 
man som utnyiijat en flicka hade man 
fbrstdlt hela hemskheten. Men nu fbr- 
stdr man inle till fullo vad som sker."

Men dd siiger del upp en kvinniig 
1 ^y^lurskribenl och siiger: "Delta iir ju. 

brfarligt! Del psykologen sa iir visser-

ligen nonsens, men nog iir det fbrliir- 
ligl. Regissbren tar niimligen parti for 
pojken, alllsa handlar del om kvinnohal 
och fbrdpmar mot kvinnors sexualilet 
och lust for yngre miin."

Kiire liisare! Hur giirna skulle jag inte 
vilja. som den iredje i raden. std upp 
och utbrisia, full av indignation: "Delta 
iir ju forfarligt. Ty delta iir ohjiilpligen 
Sverige".

Men jag kan inte, cniir jag skakar av 
skrall.
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