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Nu när 60-årsjubileet över andra 
världskrigets slut har högtidlighål-
lits, har en ny våg av den aldrig 

sinande strömmen av litteratur om detta 
krig sköljt in. Mycket av det producerade 
håller kanske inte för en noggrann gransk-
ning. Många av frågorna kring kriget har 
ventilerats ur alla tänkbara synvinklar. Men 
en och annan volym kastar ett nytt ljus över 
olika aspekter på kriget, och bör därför inte 
hamna i glömska. 

Framför allt är det två frågor som ännu 
inte är riktigt uttömda. Den ena är om det 
hade funnits någon möjlighet att kriget 
skulle ha kunnat sluta med en tysk seger 
eller i alla fall med något slags remi. Detta 
är ju en kontrafaktisk fråga, som knappast 
kan ges någon lösning. I motsats till det 
första världskriget var seriösa försök från 
någon part att uppnå separatfred inte van-
liga. John Lukacs har i sin mycket läsvärda 
Five Days in London, May l940 (l999) 
spekulerat om tyskarnas paus innan de 

Varför slogs de? Om det tyska motståndet i 
krigets slutskede

av ambassadör Mats Bergquist

angrep de kringrända allierade trupperna 
i Dunkerque var en signal om beredskap 
till förhandlingar, förmedlade av den ita-
lienske ambassadören i London. Churchill 
gick överraskande nog i förstone med på 
en sondering, men intet hände. 

Stalin var givetvis – han hade ju varit 
med om den fred med tyskarna som det 
hårt utsatta Sovjetväldet ingick i mars l9l8 
– rädd för att det skulle bli en separatfred 
med västmakterna. Då skulle tyskarna 
kunna vända hela sin kraft mot öst, med 
sannolikt fruktansvärda risker för Sov-
jetunionen. Därför beslöt man i Teheran 
att insistera på att Tyskland kapitulerade 
ovillkorligt, vilket de facto omöjliggjorde 
en separatfred med någon av de tre hu-
vudallierade.

En annan möjlighet, som Mussolini ofta 
tog upp med Hitler, var att Tyskland skulle 
i öst avsevärt förkorta frontlinjen och gå 
över till att försvara en Östvall vilket då 
skulle framtvinga en uppgörelse med 
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Moskva. Det var emellertid inte särskilt 
troligt att Stalin skulle nedlägga svärdet 
innan hela Sovjetunionen – och litet till 
– hade återbesatts. Med andra ord skulle 
kriget säkert ha förlängts om den tyska ar-
mén redan efter Stalingrad hade fått Hitlers 
medgivande att övergå till en defensiv stra-
tegi. Men utgången hade nog ändå blivit 
densamma. Hitler var emellertid i princip 
mot byggandet av befästa försvarslinjer, 
eftersom de skulle kunna underminera 
arméns viktigaste uppgift, offensiven.

 Det förefaller således föga sannolikt att 
kriget skulle ha kunnat få en annan utgång. 
Detta skärper då konturerna på den andra 
fråga som jag inte tycker har fått något 
tillfredsställande svar, nämligen hur den 
nazityska ledningen kunde motivera de 
väpnade styrkorna att fortsätta kampen, säg 
efter invasionen i Normandie, när det syn-
tes ganska uppenbart att striden i grunden 
var förgäves. För de allra flesta var detta 
kanske redan klart efter Stalingrad och El 
Alamein eller i alla fall efter det oavgjorda 
pansarslaget vid Kursk och den allierade 
landsättningen på Sicilien i juli l943. Men 
på något sätt verkade många tyskar kunna 
separera bedömningen av krigets sannolika 
utgång i strategiska termer och i taktiska.

Tyskland skulle troligen, menade då 
antagligen många i de väpnade styrkorna, 
med tiden förlora kriget. Men det var inte 
helt säkert att så skulle ske. Mycket kunde 
hända. Många trodde att Hitler, vars aukto-
ritet kanske snarare ökade efter attentatet 
den 20 juli än minskade och som i det 
förflutna vunnit så många segrar, skulle 
hitta på något nytt, att man skulle kunna 

utveckla och producera nya vapen, Vl- 
och V2-missiler, jetplan, större och bättre 
ubåtar, att de allierade skulle, liksom på sin 
tid mot slutet av sjuårskriget koalitionen 
mot Fredrik den store av Preussen, börja 
gräla sinsemellan. Denna tro höll uppen-
barligen de tyska styrkorna vid liv ända 
från sommaren l943, då således den sista 
stora offensiven i öst misslyckats i och med 
Kursk och landstigningen på Sicilien, till 
slaget om Berlin.

Risken för drakoniska straff för deserter-
ing och feghet inverkade också, liksom en 
utbredd känsla av att trots den rätt hopplösa 
situationen hade  man att välja på att  slåss 
eller i bästa fall hamna i amerikansk eller 
brittisk fångenskap. Mellan invasionen i 
Normandie i juni l944 och krigsslutet av-
rättades l5 000 tyska soldater av de egna. 
Detta är den officiella siffran, sannolikt 
var den i realiteten högre. Risken för att 
bli skjuten av de egna var således inte 
försumbar, även om den bara var en bråk-
del av risken för sovjetiska soldater. Bara 
l94l-l942 arkebuserades mera än l50 000 
ryssar för feghet.

Och ju närmare de allierade kom den 
tyska hemmafronten desto intensivare 
var motståndet, fram till i mars l945 på 
båda fronterna, därefter enbart, sedan 
fältmarskalk Models armégrupp B gett 
upp motståndet, på östfronten. Mångårig 
propaganda om effekterna av en sovjetisk 
invasion av det tyska hemlandet ökade 
motståndet i öst. Den visade sig också, 
som bl.a beskrivits i Anthony Beevors  
Berlin. The Downfall 1945, 2002, vara 
välgrundad. De ryska styrkorna betedde 
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sig inte sällan just så som propagandan 
utmålat. Men att detta skulle kunna ha 
något samband med de tyska förbandens,  
SS-styrkornas såväl som arméns, fram-
fart i det ockuperade Sovjetunionen åren 
dessförinnan var väl inte något som hem-
mafronten tänkte på. Men det var kanske 
just vad många soldater tänkte på: om man 
ändå hade att vänta ett grymt öde varför 
skulle man då inte slåss?

Två nya böcker, Matthew Parkers Monte 
Cassino och Max Hastings’ Armageddon. 
The Battle for Germany 1944-1945 be-
handlar olika aspekter på det tyska militära 
motståndet l943-l945. Den förra represen-
terar en mera klassisk brittisk militärhis-
torisk tradition och behandlar främst det 
slag om Monte Cassino vintern l943/l944 
som ändade med att de allierade erövrade 
det stora bergsmassivet och förstörde det 
mycket stora och oersättliga benediktiner-
klostret från 500-talet på bergets topp. Den 
senare anlägger ett brett perspektiv och 
söker med hjälp av ett stort källmaterial 
beskriva krigets historia från september 
l944 till Hitlers ändalykt.

Båda böckerna är intressanta. Parkers 
skildring av Monte Cassino är mycket 
detaljrik. Det tog de allierade styrkorna 
sex månader att erövra den försvarslinje 
som tyskarna byggt upp söder om Rom 
och som de försvarade med stor skicklig-
het och envishet. Den italienska fronten 
var alltid sekundär i förhållande till in-
vasionen av Frankrike varför man endast 
kunde avvara relativt små förband. Sedan 
väl Mussolini fallit i juli 1943 var de 
allierades strategiska intresse för denna 

front begränsat. Amerikanerna delade 
för övrigt aldrig Churchills intresse för 
att söka luckra Hitlers kontinentala välde 
genom en landstigning i söder. Normandie 
var huvudfronten. Den brittiske premiär-
ministerns plan byggde bl a på att man 
från Norditaliens flygbaser skulle kunna 
angripa det tyska hemlandet. Men ännu 
vid krigsslutet hade de allierade inte helt 
erövrat Italien. Det tog dem således nästan 
två år att ta sig från Sicilien till floden Po. 
Inte undra på att under det kalla kriget 
var det tyska försvaret av Italien, lett av 
fältmarskalken Kesselring, ett ofta använt 
studieobjekt för NATO-staberna.

Här spelar slaget om Monte Cassino en 
stor roll. När man väl hade kommit över 
Appeninerna där Monte Cassinoklostret 
låg, var vägen till Rom öppen. Slaget blev 
således en sex månader lång kamp om 
varenda kvadratmeter, där krigets vansinne 
så tydligt demonstrerades. Oländig ter-
räng, ofta eländigt väder som förhindrade 
flyginsatser, och skickligt uppbyggda 
försvarspositioner omöjliggjorde en snabb 
erövring av Gustavlinjen som den kallades. 
Parker påminner oss om att Monte Cassino 
i själva verket var ett av andra världskrigets 
blodigaste slag, och ett ganska förbisett 
sådant.

Hur soldaterna på bägge sidor i kyla, lera 
och ofta mörker kunde härda ut i ett halvt 
år övergår nästan Parkers, och läsarens, 
förstånd. På bergsluttningarna kunde man 
inte bruka tanks och andra transportmedel 
än åsnor. Man kunde vidare knappast i 
dagsljus förflytta trupper uppför bergen 
eftersom de skulle riskera att bli alltför 
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lätta byten för befästa tyska positioner. 
Alternativen var att rycka fram på natten, 
med ständig risk att både soldater och åsnor 
ramlade ner i någon ravin. Inte undra på 
att det gick långsamt – terrängen gynnade 
försvararna.

Det tog de allierade också sex månader 
att förflytta sig från östra Frankrike till 
Ruhrområdet innan motståndet i väst 
kollapsade. Med den överlägsenhet de 
amerikansk-brittiska förbanden hade, med 
nästan totalt luftherravälde och i alla avse-
enden stora resurser borde det, tycker man, 
ha gått fortare. Här är Hastings instruktiv 
eftersom han i detalj beskriver vad som 
gick snett, hur t ex den mycket försiktige 
Montgomery inte ansågs kunna anförtros 
några planer på snabb framryckning, 
medan den nästan lika berömde Patton var 
exempel på motsatsen.

Kombinationen av allierad försiktighet 
och klumpighet, interna motsättningar dem 
emellan, och segt motstånd ju längre in på 
tyskt område man kom var de viktigaste 
orsakerna till denna långsamhet. Man får 
heller inte glömma att logistiken var en 
enormt viktig faktor. Att förse de stora 
arméerna med bränsle och ammunition 
och föra över dessa mängder över Rhen 
krävde tid, uppfinningsrikedom och im-
provisationsförmåga, särskilt som tyskarna 
systematiskt sprängde broarna. Många i 
den tyska ledningen hoppades säkert att 
just segt motstånd skulle kunna leda till att 
de västallierade tröttnade och man skulle 
kunna överföra mera trupp till östfronten 
där den verkligt existentiella bataljen 
pågick. Kanske skulle de allierade också 

till sist inse att den verkliga faran inte var 
Tyskland utan Sovjetunionen?

Max Hastings menar att ansvaret för 
att kriget kom att vara så länge trots att 
tyskarna redan hade förlorat ligger på tre 
händer. Först hos den talang- och gåtfulle 
rustningsministern Albert Speer som in i 
det sista, i alla fall till mars l945, lyckades 
att rätt väl förse de tyska trupperna med 
vapen och ammunition. Det är bekant 
att krigsmaterielproduktionen, trots de 
allierades intensiva bombningar, nådde 
sin kulmen hösten l944. Sedan hos säker-
hetstjänsten som med olika metoder länge 
kunde hålla begynnande motstånd och 
defaitism stången. Några månader före 
krigets slut började dock deserteringarna 
att ta allvarliga proportioner.

Den tredje handen är den högre militär-
ledningen, som i efterhand – i intervjuer 
med allierade förhörsledare och memoarer 
– hävdade att hade de fått bestämma hade 
kriget både kunnat vinnas eller i alla fall 
kunnat sluta med något slags uppgörelse. 
Hitler avskedade ofta sina fältmarskalkar 
sedan de lidit något nederlag. Men de allra 
flesta av dem återinsattes igen när behovet 
så påkallade. Hade de högre militärerna 
vägrat ställa upp hade kriget slutat tidigare, 
hävdar Max Hastings.

Max Hastings, som vid sidan av sin jour-
nalistiska bana, senast som chefredaktör 
för Londons enda eftermiddagstidning, 
Evening Standard, har före Armageddon 
skrivit en hel rad böcker om andra världs-
kriget. Den senaste kan kanske ses som ett 
slags sammanfattning, ett brett panorama 
över l900-talets dominerande händelse, 
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striden mot och om Tyskland. Han gör det 
skickligt, med utnyttjande av all den littera-
tur som kommit ut under årens lopp. Men 
han har också använt sig av individuella, 
vanliga soldaters och lägre officerares, 
både allierade och tyska soldaters, minnen. 
Det ger skildringen en bredd och livfullhet 
som gör boken till, trots det hemska ämnet, 

intressant läsning. När det gäller östfronten 
har Anthony Beevor redan sagt oss åtskil-
ligt. Likafullt ägnar Hastings den ryska 
erövringen av Ostpreussen en ingående 
och, såvitt jag vet, rätt nyskapande skildr-
ing. Och när det gäller västfronten har 
Max Hastings lämnat ett mycket väsentligt 
bidrag till vår kunskap.


