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Man kan bora 

representera 

sig sjdlv
An istallet for en personlig 
3sikt hSIla sig med nagot 
slags avspegling av en ihop- 
fantiserad allman opinion ar 
opportunistiskt, skriver Axel 
Odelberg i sitt svar till Knut 
Carlqvist.

eminariei var over, middugen slui. 
^^avecen urdrucken. gin och tonic-

glasen tdmda. Aftonen hade dvcr- 
gSti i smfitimmar. SkargSrdsnatlen vila- 
de tung utanfdr fdnstren. Goran Hagg 
och Anders Bjdrnson puffade pi fcJa ci- 
garrer. Borloni roksldjorna skymiade 
Peter Elmlund uppkrupen i cu sofflidrn. 
Han lyssnade med road skepsis til! Knut 
Carlqvist som holl foreliisning mot 
EMU. Sjiilv ironiserade jag pi milt van* 
liga vis over Carlqvisis ansprik pi all 
ultolka och ge luft at de europeiska fol- 
kens syn pi vaiutaunionen istallet for 
alt uttrycka sin personliga isikl. Olflas- 
korna var tnmma, vinei slut och akskop- 
pen full.

Morgonen diirpi. di jag drog pa mig 
min cigarrstinkande kavaj virvlade vaga 
broltstycken frin naiiens diskussioner 
upp i minnet for all sedan iter sjunka 
ned och sedimenieras. For goit irodde 
jag iinda tills jag lasie Knut Carlqvisis 
krdnika i Finansiidningen och Tick sc eti 
sidant broiistycke i iryck.

Di. pi nalten trodde jag all bans an
sprik pi an representera folket var en i 
hastigi mod iniagen diskussionsstind- 
punkl men nu har han salt denna galna 
tanke pi print.

Del ar fbrvisso pretenliosi an framtrada 
som sjalvulniimnd reprcseniani for folket 
men del iir inie preteniionen som gor re* 
sonemangei galei utan tanken an del skul- 
le finnas elt folk alt representera. Men na- 
gol folk i den mening som Carlqvist avser 
existerar inte. Den alliniinna opinionen iir 
en kollekiivistisk fikiion som populi.ster 
siviil till hdger som till viinsicr brukar ta 
pi entreprenad iinda tills valresullaiei av- 
sldjar sanningen.

Asikter hyses av individer, inte av 
folk. Suninian av individernas 
isikterdividerad med antalet in
divider blir inte folkets isikt utan 
en meningsids generalisering.

EMU och dddssiraffet iir i hdgsia 
grad meningsfulla fdreteelser for del 
renrakade jaget. I demokraliska liinder 
iir de renrakade jagens asikter polilikens 
minsia byggstenar. De formar den 
grund pi vilken poiitiken vilar.

All isliillel for en personlig asikt halla 
sig med nagot slags avspegling av en 
ihopfaniiserad allman opinion iir i biista 
fall bara dumi och i viirsta fall opportu* 
nisliskl. Del skapar dessutom system- 
slorningar. Ungefiir som niir akticspe- 
kulanter bygger sin placeringsstralegi 
pa forviinlningar om hur andra placera- 
re kommer an bara sig it istiillet for pa 
en utlalad uppfuiining om vinstgenerer- 
ingsfdrmigan hos del cna eller andra fd- 
relagei.

Den frie skribenten iir fri just diirftir 
all han eller hon inte represenierar na
got och inte ansvarar intor nagon annan 
iin sig sjiilv. Om Knut Carlqvist har lust 
an ansvara infdr folket for sini^ skrive- 
rier liir iiigcn kunna hindra hononi, men 
del vore inlressanlare all fa la del av del 
renrakade Carlqvisfska jagets asikter iin 
represenianiens fiir dddssiraffets viinner 
pu Gotland.

AXEL ODELBERG

Kulturredaktor: Peter Elmlund

Kinesisk krigskonst 

hMer^
Sun Tzus strategiska och prak- 
ti.ska doktriner baseras pa niot- 
satsen till fair play; det giiller 
att skapa villor, att mystifiera 
och lura fienden, att vara oav- 
brutet flexibel och hela tiden 
anpassa sig till fiendens situa
tion, skriver Svante Folin i sin 
anmiilan av Om krigets konst.

^ ^iliiart Uinkimde kiin for den 
klentrogne te sig som ell elakar- 

▼ -A.IUI coniradictio in adjecio (till ex- 
empel fyrkaniig cirkel). Del vore ocksa 
opakallal all havda. all filosoferande kriga- 
re uppfdrt nSgon siir.skill imponerande. ce
rebral kaledral. Kavallerisien och krigsan- 
iropologen Turney-High sammanfaltade 
alia liders mililaraktiviieler under 14 eviga 
pnnciper: Principen om offensiven. koordi- 
nering av styrkoma, planmiissig enkelhet, 
(iverraskning, rdriighel. attack mot deti kri- 
tiska punkten. korrekl fonnering etc.

Saklitteratur

Sun Tzit
Om krigets konst 
overs. Jan Gilibcrg.
Nerenius & Santerus F’orlag

Han ansSg att krigskonst iir en samhiillsve- 
tenskap och an teknologin iir av underord- 
nad beiydel.se. Adekvat laganda iir vikiiga- 
re iin .sofistikerad bevapning. Skillnaden 
mellan primiliv och civiliserad krigRiring 
ligger cniigt Turney-High i alt den senare. 
som hojer sig over krigshorisonten. bedrivs 
av umi^er. disciplinerade av officerare.

Filosof-furste
For iniellektuelll ambilibsa niilitiirer, 

som inte nbjer sig med en sanding empiris- 
ka tumregler. 3terst3r bara filosoffursten 
Carl von Clauscwiiz. som dog av kolera 
IH.'^I. Clausewitz. som iir sjalvmolsiigande 
och omsvepi av hegelianska dimmor. an- 
ses ofaniligi djupsinnig, Han liises siillan 
men citeras flitigt (ingen kan liingre skylla 
pii tyskan. dd mastarens verk sedan 1991 
foreligger i en fortjiinstfull. svensk (iver- 
siiiining).

Del mesi blankslilna citatet "Krig iir ing- 
enling annat iin en fortsaiining av poiitiken 
med andra medel." skulle knappast ha kt>m- 
mil som nagon bliindande insikt for Alexan
der. Caesar. Napoleon eller Bismarck.

Efler Fdrsta viirldskriget var Clausewitz 
rykle inte del biista. dd han inte hell ofbr- 
ijiini ansags ha fdresprakat en besinnings- 
Ids variant av del loiala kriget. diir all mo
deration var av ondo. Den engelske mili- 
larhislorikern och teoretikern Lidell-Hart. 
vars mcsi lyhdrda liirjungar lyviirr var Mil
lers pansargeneraler. kallade honom "The 
Mahdi of mass slaughter",

En teoreliker. som under eflerkrigstiden 
alltiner komniil i rampljuset. iir den iildsie 
av dem alia - Sun Tzu. som levde fdrcirka 
2 400 ar sedan i Kina. Hans klassiker "Om 
krigets konst", besidende av 38.f maximer 
indelade i 1.3 kapilel, har nu ulgiviis av Ne
renius & Santerus Fdriag i dversiittning av 
Jan Gillberg.

Oversiittningen har eliimneral huvudde- 
len av de berikande kommeniarer. som 
ingar i den kinesiska siandardversionen 
frdn Ching-dynastin. och inledningen iir 
ytterst torftig. vilkel iir ilia niir del giilleren 
sd garnmal text. Den biista dversaitningen 
iir av Samuel B Griffilh. Oxford 196.3

Inlressel for Sun T/u beror till dverva- 
gande del pa alt han var den strategiska 
sljiirnu. som orienterade Mao pa den langa

Kunde sin Sun Tzu.’Wi/r fienden aeancerur. ,vMr ri lill retroit! Niir Jienden 
slonrwr. afltickerar vi.' Nor fienden undviker strid. onfiHer vi' Ndr (ienden 
retirerar. forfotjer vi!" I Vietnum var Sun Tzu en heiydli,i!i veiiif;are nairlekfvr 
for fieneraler iin Ciau.sewitz.

ntarschen frdn jordhdian lill folkinkarnerad 
kejsare av Kina.

Sun Tzu levde i den intressania period 
som kallas De Siridande Siaiernas Tid 
(475-221 fore Krisius). I biirjan slogs bok- 
stavligen alia mot alia - cirka ivahundra 
staler Idg i luven pd varandra. med (iden 
reducerades kombatianierna till sju och till 
slut och niir alia var nedkiubbade av Chih 
Huang Ti. var del fdrsta kejsarddmel ett 
faktum(22l fore Krisius).

Det var en ytterst grym lid. Under drygi 
tvd sekler ulkiimpades mcr iin trehundra 
krig och en bondes liv var mindre viirt an 
en viilniird ankns.

Pd den gamla. goda tiden. som mono- 
mani prisadcs av Konfucius, hade krigen 
haft niirma.st rituell karakliir och dddsfall 
betraktats som beklagliga olyckshiindelser. 
Nu rddde andra seder. Olrevligheter som 
armborst och smidbart jam hade tillkom- 
mil och eti.ska fdre.slallningar rcducerats 
lill liittelimincrade sldrningsfaklorer.

Profe.s.sionalisering
Krigfdringen hade professionaliserals 

och gjort slut pd del adliga pirucltcrandet. 
Bedriigeri och hiinsynsldshel var tidens Id- 
senord. Elt exempei pd fdga subtil, psyko- 
logisk krigfdring iir slaget mellan Wu och 
Ch'u 518 fore Krisius. Fiiltherren av Wu 
beordrade .3 000 dddsddmda miin all sliilla 
upp i linje framfdr Wu-armen. fullt synliga 
for Hcndeformatioiien. Pa en given order 
skar samtiiga simuliani halsen av sig - en 
seen viirdig Life of Brian. Ch'u-armen 
flyddc i panik.

Denna period av krigiskl kaos var en intel- 
lektuell hOjdpunkl for Kinas uidragna hislo- 
na. Den i sinom tid segrande konfucianis- 
inen. med sin reaklioniira konfomtism. lyck- 
ades under 2 ()(M) ar inte frambringa mer iin 
ktmtmeniarer wh fotndtier till delta lidiga ul- 
brott av vildsini originalitel.

Epoken beskrivs sedvanligt som den. da 
"alia blommor blommade och hundra tan- 
keriklningar tiivlade med varandra.” Ba- 
kom blomslersprdket ddljer sig det fdrhal- 
landel. alt de dynamiska feodalfursiarna 
var mycket inircsserade av allskbns tips- 
som kunde hjiilpa dem i den blodiga ut- 
slagsturnering, diir slutligcn btya en skulle 
bli kvar.

Till deras tjansi ilade hundralals machia- 
velliska solisier med pigga uppslag. som 
att folket skulle behandlas som "halmhun- 
dar" och dylikt. Dessa maktkonsulter eller 
om man sa vill. fria inlellektuella saknade 
patriotiska band och permanenla lojalilc- 
ter. De var kemiskl fria friin alia chevale- 
reska ideal och Ivekade inte en sekund alt 
Ijana ivenne, aniagonisiiska herrar till egen 
biitnad. ^

Radgivcribranschtn var ime riskfri -

fdrslag som slog viil ul kunde rendera gods 
och guld, blev ulfaliei useli viintade den 
kokande oljegrytan. Enstaka. ecceniriska 
godhetsfiiresprakare som radikalpacifisien 
Mo T/u ropade i bknen. Konjunkluren for 
moralfilosofi var kbrd i bolten.

General
Del var i denna miljt> .Sun I'/u verkade. 

Han var tngen liinsstolsslralcg utan en dug- 
lig general i slaten Wus tjansi. Vid ansiiilU 
ningsiniervjun bos kung llo lu ombads han 
demonstrera sina fiirdigheter genom all ex- 
ercera 180 underskbna haremsdamer. som 
deludes upp i iva kompamer, anfdrda av 
kungens favorilkonkubiner.

Niir Sun Tzus kommandon mbtlcs med 
piirlande skratt fran damiagen, beordrade 
han att laglednrna - kungens bgonstenar - 
skulle avriillas. Niir della skett upphbrde 
fnisset och han Tick jobbet.

Sun Tzu inicder sin kanon med alt 
fastsla " Krigskonslen iir en friga om liv el
ler dbd - om en viig antingen till siikerhel 
eller undergang. Diirfbr iir krigskonslen ett 
iimne for tanke och uiveckling som inte pa 
nagra vilikor far fiirsummas.”

Krig iir alltsS inte liingre ett arisiokra- 
liskt tidsfbrdriv utan blodigl allvar. Den 
biista poiitiken iir all "angripa fiendens 
planer", diirefter att bryla upp allianser. 
Den yttersia rine.ssen iir att besegra fienden 
utan strid.

Sun Tzus strategiska och prakliska doki- 
riner baseras p3 moisaisen till fair play; det 
giiller alt skapa villor. an mystifiera och 
lura fienden. att vara oavbrutcl flexibel 
och hela tiden anpassa sig till fiendens si
tuation. Det enda stim iir ofbriinderligt i 
krig iir den stiindiga fbriinderligheten.

Krig uppfatta.s inte langre .som en 
lillfallig abnormitet utan som en re- 
gelbundet ^terkommande, medveten 
aktivitet som darfor kan analysera.s 
rationellt. Till skillnad fran Clause
witz drum om fijrintelscslaget menar 
Sun Tzu att krig bdr vara sa korta 
som mdjiigt och utovas s‘k, att de ger 
minimala (briuster for saval den 
egna som fiir fiendesidan.

Hun avskyr slaiiska siiualioner soin lill 
exempei belagririgar och heionar all ingen 
slat nagonsin vunnil nagot pa ctl utdragcl 
krig, Mycket av .Sun T/us anda samman- 
lattas i Maos f)Ta heninula slogans;

"Niir fienden avancerar. slar vi lill re- 
iriiii! Niir fienden siannar. allackerar vi! 
Niir fienden undv iker strid. aniallcr vi! Niir 
fienden retirerar. fOrloljer vi!” 1 Vietnam 
var Sun T/u en beiydligl vcitigare natllck- 
lyr for generaler itn Clausewiiz.
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