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Hawes
och Hemer
ex, droger men ingen
rock’n’roll. Han veikar ha
VJ missat nSgot i sin nittiolalsroman, James Hawes. Den
ende Dylan som fotekommer
heter Thomas i eftemamn och
Sr en dOd walesisk poet som
s6p som ett svin. Det 5r i den
egenskapen han bevsirdigas omnkronande i En vit Mersa med
fenor (Brombergs).
1 Oscar Hemers Bortom
regnbigen (Atlantis) ar det Bob
Dylan som som ligger narmre
till hands, men si ar det ocksS
sjuttiotal och dS har den mannen naturligtvis obligatorisk
ndrvaroplikt, liksom en del andra seniorbjaltar. Grateful Dead
var fortfarande live, till exempel i Kdpenbamn vjren 1972.
I.gninar mudkeii dSriiSn
Hawes koncentrerar sig pi sex
och droger i stallet och limnar
musiken dirhin. Hans galna huvtidperson ir 28 men har innu
inte format sig nigot liv, diremot bar livet stukat dll honom
en del. Han bor i ett hemmabyggt skjul pi systems tomt och
han fbrsdker hilla sig kvar i arbetsffihetens tillstind trots att
det inte ser lika tjusigt ut med
en nistan tretdoidg flummare,
som med en do ir yngte dito.
Arton ir vad Hemers frinvarande cendalgestalt var nir
han drog din Malmbs konstnirliga innekietsar fbr att dima
- tja vem vet vad - i Ladnamnika. Om han gjorde det vet
ingen fbr han kom aldrig hem
igen. Nigra vykoit frin diverse
platser och sedan tysmad. Han
som vetkat si begivad och hor
de ha haft framdden fSr sig,
Artur Remer. Naitmet ir fSryissor suspekt. Det ticker med
att byta ut fBrfattarens eget inidala H mot ett R, och det dir
net plus fbroamnet leder tankama dll en bridmogen fransk
poet som fdtsvann dll Afrika
sisidir 100 ir ddigare.
Hanlrrin oCh nihiliem
I Hawes London drbmmer ing
en om poesi, inte ens om den
stavas med litet p. Hir ir det
bankrin som giUler och allt
sker med nihilisdsk glidje.
Hur annorlunda var det di
inte fHrr, nir litteraturen var
nigot Stott och poeten var sin
dds hjilte. TiU och med i Malmd, med sin egen MalmSliga,
eller Brddraskap, som grabbarna hos Hemer kallar sig, Sdkaren som i romanen drar ut i
bdijan av itdotalet for att sSka
efler den fbrsvunne sOkaren, letar han inte egentligen just efter de svunna idealen? Hos HeitMr har mycket gitt fOrlorat,
hos Hawes ir utgingsliget noil
si det ir bara an satsa pi vinst.
Tjugo ir ir en ling tid. En
avgtund som skiljer di och nu.
ungdom och medelilder.
KARL STEINICK

Den beromde engelske
historikem John Keegans
genomging av litteratur
om an^a varldskriget
resulterar i en del
kontroversiella slutsatser,
bland annat att
motstSndsrorelsemas
insatser i stort sett
var meningslosa.
'Tar Englands framste miliI^J tirhistoriker get ut en bok
J. ^ om det berg av litteratur,
som alslras av andra varldskriget.
ar fOrvintningaroa hdgt spinda. De
inffias inte - The Battle for Histo
ry - Re-fighting World War II ar en
ganska fOrsuodd, hundrasidig bibliografisk essa som behandlar ett
hundratal verk, vilka Keegan finner
speciellt fdrtjanstfulla eller signifikativa. Keegan ar naturligtvis ald
rig belt ointressant och man stills
inlOr en del tankevackande fakta
och perspektiv.
Saklitteratur
John Keegan

The Battle for History
- Re-fighling World War II
Hutchinson, 1995
Andira varldskriget avkastade 50
miljoner lik, forddde stora delar
av Europas ekonomiska infrastruktur och kulturarv samt ledde till
v^dsdelens definitiva deklassering
med bland annat kolonialvaldets
upplbsning som fdljd.
NSr Keegan fiigade den eminente historikem A J P Taylor
(socialist och antimilitarist) hur han
hade upplevt kriget, svarade han
tindrande: "Wonderful, ii was a
wonderful war"

Protysk hogerextremist
En annan minst sagt kontroversiell
engelsk historiker ar David Irving,
en hdgerextremist som Sr met pro
tysk an nSgon tysk motsvarighet.
Han har bland annat utfast en betydande penningsumma till den
som kan skaka fram ett skriftligt
bevis for att Adolf auktoriseral den
“slutliga losningen”.
1 Sverige betraktas Irving som
en motbjudande dSre i Faurissonklass, men Keegan anscr att han
trots allt ar en formidabel histori
ker med unik khnnedom om de
tyska aridven och som haft privilegierad tillgSng till bverlevande
nyckelvittnen. Hans Hiller's War.
1977, ar enligt Keegan den sjalvbiografi som Hitler aldrig skrev.
Kriget var till syvende og sidst
inte olikt sin foregdngare - det
gallde att hanga med i den gigantiska materialslakten. De tyska soldatema var, trots eller tack varc
sin perverterade ideologi och brist
p^ demokratiskt sinnelag, de b^ta
- men vad hjdlpte det n^r lyskland
bara kunde producera 100 000
flygplan under perioden 1940-45
medan USA enbart under topp&ret
1944 spottade fram 90 000.
Bomber dominerade kriget.
BombkrigeLs profet under mellankrigstiden var den italienske generalen Giulio Douhet. som havdade

Flygande fastnlng. Bomber dominerade kriget. Amerikanarna forsokte med precisionsbombning under
dagtid men overgick snart till att lagga ut bombmattor med belt urskiijningslosa effekter.

utt bumbplanen alltid kom fram
och att del nya vapenslagel oppnade vagen till en snabb och kirurgiskt precis variant av forinielseslagel (Har ni hort den forut?).
I boijan avslod de krigrorandc
frSn civil terrorbombning men i
maj 1940 klaniade sig tyskama och
fdllde sin dodsbringande last over
Freibuig och hellre an att erkanna
misstaget skyllde man p& England
- diirefler var det fritt fram.
Bombplanen kom visst inte all
lid fram - 1941 dog det fler RAFbesattningar i luften an tyskar pS
marken. Amerikanarna forsokte
med precisionsbombning under
dagtid men overgick snart till att
liigga ut bombmattor med belt ur
skiijningslosa effekter.

Enrolleringen i
Maquisen okade
markant, nar det stod
Mart att Tusenirsriket
narmade sig Ragnarok.
Tyskama brbl inte ihop uian knegade vidare till det bittra slutet.
I Japan gick det battre. I juli
1945 var 60 procenl av landets 60
storsta st^er bortsvedda. Den stigande solens like Idg p5 kna och 2
miljoner japaner tvingades ut fbr
att grava upp tallrotter, varav det
fbrfardigades ett tvivelaktigt flygbransle. Atombombema i augusli
gjorde snabbt slut pS intrikaia etikettsresonemang och sensibiliieter
rorande uppade trynen.

Gav PR-fordelar
P4 ling sikt gav Hiroshima och
Nagasaki ovarderliga PR-fordelar
och Nippon framstod som martyr,
vars omfattande krigsforbrytelser
snabbt sopades under mattan. And
ra markliga trick i branschen ar
Frankrike i rollen av heroisk segrarmakt och Osterrike, alias The
Sound of Music, som skandad edel
weiss.
Keegan punkterar de alskade
mytema om spionens farlighei och
motstindsrorelsemas effektiviiei.
Om dessa fenomen har det skrivits
hekatomber av bocker (med start i
Slcinbccks The Moon Is Down,

1942) (.Kh gjorls orakneliga filmer.
Den romantiska fbrestallningen
om att enskilda manniskors moraliska och inlellektuella dygder piverkai krigets fbrlopp ar si trbsterik
och attraktiv, alt inga fakta lar bita.
Signalspaning och dekryptering
hade naturligtvis en stor men
knappast avgorande betydelse, eftersom man inte konsekvent kun
de utnyltja informationen utan att
avsloja for fienden alt man knackt
koden.
I jamforelse med Enigma och
dylila ar tvibenta spioner pi plats
(Human inlelligence - si kallad
"humint”) trots all melodramatik
sallan av nigot stone varde. Ett
mbjligt undaniag ar Richard Sorge,
som frin Tokyo via den ty.ska ambassaden gav Stalin viktig infor
mation om japanemas intentioner i
Fjarran Ostem. Problemet var att
den paranoide Josef misstrodde
alia manniskor ulom Hiller.

Churchill arkeromantiker
Molstindsrbrelsemas betydelse ar
monstrubst bverskattad i det allman
na mediamedvetandet. Churchill
var, i likhel med de fiesta imperialister, en sentimental arkero
mantiker. Den 22 juni 1940 stariade
han SOE (Special Operations
Executive) som skulle sponsra och
organisera motslind i del hitlerockuperade Europa. Hans manande
paroU van "Now set Europe ablaze."
Tyskamas ockupationsregimer
varierade kraftigt beroende pi territoriemas beskaffenhet och atlityder. I Danmark opererade de med
silkesvantar och tillat fria, demokratiska val si sent som 1943, i
Polen och Ryssland daremot tilllampades skrackvalden.
Frankrike har varit forebilden for
iddn om en framgingsrik Resis
tance. Frin filmen vet vi all slagrorda och svetliga SS-officerare
sbmnlost vrider sig i fifanga forsbk att overlisia bvematurligi smarta och modiga basker- och regnrocksekiperade darner och herrar,
som smyger omkring i dimman
och vars diaboliska akiiviieter hotar Tredje Rikets exisiens.
Naziskurkarna ar yilerligare
handikappade i sin kamp mot de
osynliga. hemliga armdema genom
all de bara kan kommunicera pi
siarkt lyskbruten engelska.

Verkligheien iir en annan - den absoluta majorileten fransman fbrhbll
sig passiv till lyskvaldei och en stor
del var aktiva kollaboratbrer.
De Gaulles fria, franska slyrkor
ulgjordes till en borjan av en patetisk minoritet pi 7 000 av de
195 000 franska soldaier, som raddats undan Dunkerque. Den si katlade motslindsrorelsen var ett synnerligen blandat sallskap av
socialisler, mililara traditionalister,
gaullister och efler gruffei mellan
Hitler och Stalin - kommunisier.
Kommunislema sig alltid fram.st
till sina egna intressen och holl
Icruiet tom for framtida, inrikespolitiska uppgorelser - bland annat
for att avratta tusenlals poliliska
motslindare efler befrielsen.
Enrolleringen i Maqui.sen okade
markant, nar det stod klart att Tuse
nirsriket narmade sig Ragnarok och
nidde enligt berakningar den 6 juni
1944 den imponerande siffran
116 000 (efter kriget 50 miljoner).
Trots den valdiga, retoriska nimbus
som utstrilas frin dessa hjaltmodiga
kvinnor och man, var deras bembdanden marginella nilstick pi den
tyska krigsmaskinens pansarhud.

Lmtbekampat motstAnd
Rikel hade 60 divisioner i Frank
rike (juni 1944) - den manskapssiyrka som avsattes for alt bekampa motstindsrbrelsen, del vill saga
Sicherheitsdienst och Feldgendarnferie, bversteg aldrig 6 500 man.
Pi bvriga krigsskideplalser kan
man konstatera alt Warszawa-upproret, som kostade drygt 200 000
polska patrioter livet, inte slbrde
tyskamas rutiner markbart. I panidexemplel Jugoslavien. dar gerillakrigel till stora delar var ett
inbordeskrig, slutade notan pi
1 400 000 liv. det vill saga en liondel av befolkningen. utan att
namnvart piverka krigsulgingen.
Keegan sammanfatiar i ett annat
sammanhang att de allierades stora
salsning pi motstindsrbrelsema var
"ell kosiban och missrikiat fiasko.
Alla misslyckades till priset av sto
ra lidanden for de tappra patrioter
.som deltog och med ett fbrsumbart
pris for de tyska styrkor som slog
ned dem... objektivt sett var del irrelevanta och meningslosa utiryck
fbr dumdrislifit hjaltemod."
SVANTE FOUN
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