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nen gjorde att hon inte kunde vara så seri-
ös, ansågs det uppenbarligen på sina håll. 
 Men trots dessa olika hinder och upp-
försbackar hade hon envist arbetat vidare. 
Dagböcker, brev och politrukers rapporter 
visade sig vara goda källor – inte minst 
ifråga om vad som inte stod att läsa där. 
Särskilt intressant var att höra hur hon 
sökt – och till slut lyckats – att få kontakt 
med rödaarméveteraner. Hennes ansträng-
ningar att nå dem via öppna inbjudningar 
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vid senaste bokmässan i Göteborg väck-
te den brittiska forskaren Catherine Mer-
ridale – professor i historia i London – stor 
uppmärksamhet genom att berätta om sin 
forskning kring den sovjetiske soldatens 
vardag under andra världskriget. Vid hen-
nes seminarium framgick det föga över-
raskande att det i arbetet funnits många 
svårigheter att överkomma. Öppenheten i 
de ryska arkiven har varit mycket skiftande 
över åren, även under de perioder av till-
gänglighet som förekommit sedan sovjet-
statens fall. Numera är de för övrigt helt 
stängda, även för de ryska forskarna. Att 
hon kom från ett västligt Nato-land under-
lättade förvisso inte heller arbetet, liksom 
att hon är kvinna och civilist. Kombinatio-
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tränade och patriotiska sovjetiska militä-
rer. Men verkligheten var en helt annan 
där ryska soldater efter blott tre månaders 
utbildning sändes ut i strid och offrades i 
massor på ett för oss alldeles obegripligt 
sätt. Totalt stupade 8,6 miljoner ryska sol-
dater på östfronten – tre gånger fler än på 
den tyska sidan. Normalt överlevde den en-
skilde soldaten inte längre än tre månader. 
Och partiets kommissarier höll noggrann 
kontroll över stämningarna i truppen. Sta-
lin lät inrätta speciella spärrförband med 
uppgift att följa fronten på nära håll och 
skjuta de soldater som såg ut att sacka eller 
tveka. 
 Även om båda de här anmälda verken 
handlar om soldatvardag i andra världs-
krigets svåraste strider kunde kontrasten 
mellan Merridales studie och Leopold 
Brummers självbiografiska bok inte gärna 
vara större. Den sistnämnde debuterade – 
94-årig! –  ifjol med en bok om sina sex år 
i Hitlers arméer. Han föddes i byn Traisen i 
Österrike, tvangs vid Anschluss in i Wehr-
macht och medverkade våren 1940 i Tred-
je rikets erövring av Holland, Belgien och 
Frankrike. Som viktig person i en krigsin-
dustri återgick han sedan till sin civila gär-
ning som modellfilare men kallades in på 
nytt sommaren 1944. Då deltog Brunner 
i de desperata slutstriderna mot ryssarna i 
östfrontens fruktansvärda eldstorm, först 
som vanlig soldat, senare som underbefäl. 
Med ett granatsplitter i lungan hamnade 
han när striderna upphört som krigsfånge 
i Frankrike. Några år efter kriget lyckades 
han och hustrun Gertrud flytta från nödår 
i Österrike till Sverige och här skapa sig en 
ny tillvaro. I en efterskrift beskriver sonen 
Ernst – ju en av våra mera uppmärksam-
made författare – tiden i Sverige. 
 Boken utgår från de minnen från krigsår-
en som Leopold tecknat ner och ursprung-
ligen enbart varit avsedda att spridas inom 

till deras organisationer möttes av kalla 
handen och en uttalad misstänksamhet.  
Men beskedet att hon fanns tillgänglig för 
enskilda intervjuer – och med en och an-
nan vodkaflaska till förfriskning – ändrade 
bilden. Bl a i Kursk väntade faktiskt köer 
tålmodigt på henne på hotellet. När hen-
nes seriösa uppsåt stod klart lättade inte 
så få tungor. Uppenbart fanns hos många 
gamla frontsoldater ett uppdämt behov av 
att få berätta – medan de ännu fanns kvar 
i livet och kunde göra det. Sammanlagt in-
tervjuade hon bortåt tvåhundra veteraner 
från tidigare sovjetrepubliker och fick höra 
detaljerade hågkomster från deras vardag 
vid fronten. Men långt ifrån allt kunde el-
ler ville man tala om. Till exempel var tyst-
naden total kring de förkrossande inledan-
de ryska förlusterna vid det tyska anfallet 
1941 eller de egna truppernas uppträdande 
mot den tyska civilbefolkningen i krigets 
slutskede.
 Merridale ansluter sig till raden av fram-
stående brittiska historiker – till exempel 
Robert Conqust, Anton Beever, Simon Se-
bag Montefiore och Orlando Figes – vilka 
förtjänstfullt studerat Stalins Ryssland. 
Hon är alltså ute efter att skildra hur livet 
vid fronten tedde sig för den enskilde sol-
daten – ”Ivan” – i Röda armén. Ingalun-
da förvånande är den verklighet som hon 
redovisar fruktansvärt grym och brutal. 
Frånsett kamratskapet och vodkan inne-
höll soldaternas hemska vardag sanner-
ligen inte många ljusglimtar. Alla sågs av 
regimen som potentiella desertörer. Några 
humoristiska kommentarer var inte tillåtna 
– de ansågs ”subversiva” – medan sånger 
däremot var ofarliga och populära. Mer-
ridale hade fått höra många medryckande 
sådana under sina intervjuer.
 Efter kriget odlade sovjetiska myndighe-
ter systematiskt myten om att ”Det stora 
fosterländska kriget” hade vunnits av väl-
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familjen. Först på senare tid har han bli-
vit övertalad att publicera dem. Kanske 
Brunner ändå tvekade med tanke på den 
osminkade verklighet som möter i boken. 
Gång efter annan var han nära att bli dö-
dad och lärde sig leva med den fatalism 
detta leder till. Vid ett tillfälle lovade han 
en sjuttonårig rekryt att vidarebefordra 
ett brev till dennes moder. Knappt hann 
de skiljas åt förrän en granat exploderade 
och när Brunner vände sig om ser han att 
den unge mannens huvud slitits av och att 
kroppen ett ögonblick – liksom förvånad – 
alltjämt stod upprätt kvar. Ändå sände han 
iväg brevet så att modern kunde få leva 
på hoppat ännu någon tid. En annan gång 
fick kamraten bredvid honom ena armen 
avskjuten – den hängde bara fast i några 
skinnslamsor. Leopold hjälpte honom till 
sjuktältet där det bara summariskt konsta-
terades att armen inte gick att rädda, var-
för den kastades i högen av andra redan 
amputerade kroppsdelar. Döden skördade 
hela tiden i hans närhet. I det kompani 
Brunner tillhörde återstod till slut bara ett 
fåtal vid liv och bland pojkarna i hans av-
gångsklass i skolan i Traisen var han den 
ende som överlevde kriget.
 Naturligtvis finns det åtskillig anledning 
till invändningar av vetenskaplig art mot 
de båda böckerna. Framför allt gäller det 
vilket källvärde man vågar tillmäta uppgif-
ter av detta slag. Det rör sig en dokumen-
tation av modell Oral History, nedtecknad 
mycket lång tid i efterhand. Minnet är som 

bekant ingalunda alltid att lita på. Man 
förtränger och utvidgar, förgyller och spet-
sar till – utan att någon medveten avsikt 
för den skull behöver ligga bakom. Mer-
riville kunde för övrigt notera ett mycket 
tydligt inflytande från böcker, filmer och 
dokumentärer i de intervjuades berättelser. 
Därför var det ofta svårt att skilja fakta 
från fiktion. Hon fann dessutom att skild-
ringarna av de mest blodiga och dramatis-
ka inslagen – massdöden, plundringar, våld 
och strid – var stela och opersonliga och väl 
överensstämmande med de officiösa skild-
ringarna av det ärorika fosterländska kri-
get. Kanske bör det också noteras att hon 
i sin bok behandlar perioden 1939–1945, 
vilket får ses som en västvinkling. Den rys-
ka historieforskningen brukar normalt tala 
om åren 1941–1945. Merridale tar alltså 
även upp Vinterkriget.
 Dessa invändningar hindrar givetvis inte 
att båda verken har ett betydande värde, 
bland annat just genom direktheten i den 
muntliga berättelsen. Givetvis säger de 
också åtskilligt om de drivkrafter som fick 
dessa miljoner av soldater att strida för två 
av historiens allra grymmaste diktaturer. 
Sedd ur det perspektivet är särskilt Merri-
dales bok ett veritabelt kraftprov som ger 
ett mycket brett underlag inte minst för alla 
som vill fördjupa sig Röda arméns sociala 
historia.

Recensenten är fil dr och ledamot av 
KKrVA.


