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det är på kvällen lördagen den 2 sep-
tember 1939. Hela eftermiddagen har par-
lamentet i london suttit i överläggningar 
om en rad av krisförordningar. Föregående 
dag hade den tyska armén från flera håll 
anfallit polen, vars oberoende hade ga-
ranterats av västmakterna Storbritannien 
och Frankrike. ledamöterna hade åtskilts 
i avvaktan på att premiärminister Neville 
Chamberlain skulle tillkännage det brittis-
ka svaret på Hitlertysklands aggression.

Det spända läget när de hade tillbaka-
kallats har liknats vid en domstol i vän-
tan på juryutslaget, och det blev inte lug-
nare av att premiärminister hade låtit dem 
vänta ytterligare 45 minuter. Vad han till-
kännagav var att det hade uppstått förse-
ningar på grund av ett italienskt initiativ 
till en kriskonferens, och vidare att om tys-
karna drog sig tillbaka skulle man betrakta 
det som läget var innan den polska grän-
sen överskreds. Det fyra minuter illa hop-
komna anförandet möttes av total tystnad. 
labours talesman, Arthur Greenwood res-
te sig för att svara. innan han hann bör-
ja hördes ropet från den konservative leda-
moten leo Amery: ”Speak for england”!1

Det här har ofta setts som det kanske 
mest förtätade ögonblicket på tröskeln till 
andra världskriget. Greenwood sade sig 
hoppas på klart besked om krig eller fred 
nästa dag, flera rop hördes, Chamberlain 
försökte förklara att åtagande för polen 
inte hade försvagats, och huset bröt upp 
under förvirring. men kl 23.30 samlades 
det brittiska kabinettet till krismöte, och 
där beslöts om ett ultimatum till tyskland 
09.00 nästa dag som skulle löpa ut 11.00. 
Vägen till återvändo var nu stängd.

Kring denna kända episod resonerar den 
brittiske historikern Richard Overy, fram-
stående kännare av det andra världskriget, i 
sin bok 1939: Countdown to War. Ja, ”tala 
för england” så att det hördes av alla, var 
inte Chamberlains starka sida. på ett över-
tygande sätt visar dock författaren att man 
lätt överdriver betydelsen av vad som kun-
de, och har kommit att, uppfattas som en 
revolt mot premiärministern. Krisdagarna   
kring krigsutbrottet stod Chamberlain fast 
i sitt åtagande gentemot polen. 

Vad som hade trasslat till regeringens be-
slut var just det italienska utspelet liksom 
Frankrikes behov av ytterligare tid för att 
mobilisera sex miljoner man och evakuera 
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civila; till saken hörde att den franske ut-
rikesministern Georges bonnet var paci-
fist och in i det längsta motståndare till att 
man gick i krig för polens skull.

på 125 textsidor analyserar Overy hän-
delserna denna dag på samma sätt som han 
gör kring raden av andra viktiga hållpunk-
ter från den 24 augusti till och med den 3 
september 1939. 

terrängen är välkänd, och den lilla vo-
lymen vänder sig inte så mycket till histo-
riker och statsvetare som till de säkerhets-
politiskt och militärhistoriskt intresserade, 
av vilka det borde finns en del i vår aka-
demi, i alla fall bland något äldre ledamö-
ter. Analysen är rasande skickligt gjord på 
minsta tänkbara utrymme; en bättre ny-
skriven introduktion till världens inträde 
i 1900-talets andra stora ödesdrama kan 
knappast tänkas. 

i sin beskrivning av utgångsläget nämner 
författaren framför allt kvardröjande ef-
fekter av den ekonomiska krisen efter 1929 
års börskrasch, etableringen av auktoritära 
samhällssystem, ideologiska motsättningar 
och sönderfallet av Nationernas Förbund 
som krismekanism. Som Chamberlain såg 
saken rörde det sig om en kollaps för det 
internationella systemet; striden gällde den 
internationella rättens grundläggande prin -
ciper. 

Sedan tjeckoslovakien hade erövrats 
av nazisterna våren 1939 stod polen i cen-
trum. landet hade återupprättats av för-
sta världskrigets segrarmakter som hade 
gett det en landkorridor till havet genom 
tyskt territorium. Danzig, en ”fri stad” un-
der NF:s förvaltning, hade de senaste åren i 
praktiken blivit en nazistisk utpost.2

Den polska regeringen hade hoppats att 
på ett krossat tjeckoslovakiens bekost-
nad kunna dominera ett fritt Slovakien 
och sträcka ut sitt inflytande ända ned till 
Rumänien. polackerna hade grabbat åt sig 

teschenområdet, och på sina håll trod-
de man rent av att polen skulle kunna an-
sluta sig till det tyska lägret. Något sådant 
hade förutsatt att Tyskland fick tillbaka 
Danzig och tidigare tyska gränsområden. 
Den polska regeringens starke man, utri-
kesministern Jósef beck, vägrade, och från 
mars 1939 gick det uppenbart mot en kon-
frontation med Hitlerriket. Den 31 mars 
garanterade Storbritannien polens obe-
roende; Chamberlain var inte redo för en 
münchen-uppgörelse till.

Fast britter och fransmän gång på gång 
här visade beslutsamhet trodde Hitler att 
det skulle gå att isolera polen. landet har 
kallats för ”den enda stat i stånd och vil-
lig att erbjuda allvarligt motstånd mot tysk 
aggression”. men av de lån och vapenleve-
ranser, som man hade förhandlat med brit-
terna om sedan mars, var london endast 
redo att erbjuda en tiondel, och det först i 
slutet av juli. polen stod ensamt.

Vem ville då ha krig 1939? Overy be-
svarar frågan med att det för Hitler gäll-
de att inte visa svaghet. Han ansluter sig 
till bedömningen att Hitler snarast sakna-
de planer för vad som skulle göras med ett 
ockuperat polen. tron på ett tyskt imperi-
um i Central- och Östeuropa var mest geo-
politiska fantasier. ett år senare, när Hitler 
började planera för att få bukt med brit-
ternas motståndsvilja genom ett storanfall 
mot den enda återstående europeiska stor-
makten, Sovjetunionen, var nog avsikten 
mer befäst att tyskland skulle få livsrum i 
öst genom att fördriva och mörda miljoner 
människor. 

men de här augustidagarna ville den tys-
ke ledaren ha ett lokaliserat krig och för-
stod egentligen inte vad britter och frans-
män hade med saken att göra. Chamberlain 
hade, liksom den franske regeringschef-
en Éduard Daladier, få illusioner kvar om 
att den tyske diktatorn skulle besinna sig. 
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polska militär ledare, som i yngre dagar 
hade varit med om att besegra Ryssland 
(”undret vid Warszawa” 1920), kände 
illa underbyggd förtröstan på sin väpnade 
makt.

Därmed är vi framme vid författarens 
nedräkning.

Torsdagen den 24 augusti, dagen då 
mo lo tov-Ribbentroppakten underteckna-
des, bestämde Hitler att fälttåget mot polen 
skul le inledas två dagar senare. Axeln 
Stor britannien-Frankrike-polen hade ju 
i hans bedömning kollapsat. i stället var-
nade Cham berlain Hitler för att åtagan-
det gente mot polen låg fast. Samma dag 
bör jade britterna sätta krigslagar i verket 
och mobilisera luftvärn och kustförsvar. i 
Frank rike togs motsvarande steg.

Fredagen den 25 augusti fick Hitler klar-
het om att axelbrodern italien tänkte stäl-
la sig neutral; mussolini skulle dock där-
efter hinna bli ångerfull och börja funde-
ra på om han liksom förra året i münchen 
kunde framstå som medlare. Kl 19.30, ef-
ter det att Ribbentrop hade rapporterat om 
att Storbritannien och polen hade ingått ett 
fördrag, beslöt Hitler att inställa angrep-
pet mot polen. Den brittiske ambassadören 
Henderson fick med sig ett tyskt erbjudan-
de om vänskap och garantier för imperiets 
bestånd.

Lördagen den 26 augusti underströk 
Chamberlain i parlamentet att tyskarna 
inte finge tvivla på britternas beslutsamhet, 
men talet ansågs svagt. Stämningen mot 
tyskland hade nu hunnit bli en helt an-
nan än året innan, mûnchenhösten, i både 
Frankrike och Storbritannien.

Söndagen den 27 augusti mobiliserades 
polska reserver. i london började man eva-
kuera museernas konstskatter. Chamberlain 
ville ännu inte beordra allmän mobilisering. 
Och en viss optimism växte. Skulle kanske 

ekonomiska svårigheter och/eller växande 
inrikespolitiskt motstånd bromsa Hitler?

Måndagen den 28 augusti bekräftade 
dock Hitler inför sina rådgivare att anfal-
let mot polen skulle inledas den 1 septem-
ber. i berlin inkom det brittiska svaret på 
Hitlers ”gest” tre dagar tidigare, i det klar-
gjordes att polens fortbestånd stod i cen-
trum. i varken london eller paris fanns det 
enligt Overy minsta tanke på att överge 
polen. men britterna frågade likafullt po-
lackerna om de kunde tänka sig att gå in i 
samtal med tyskarna.

Tisdagen den 29 augusti var stämning-
en förbytt efter ett konciliant möte mel-
lan Hitler och Henderson dagen innan. 
tyskarna preciserade sina krav på polen 
och krävde enligt tidigare mönster att en 
polsk emissarie skulle komma till berlin 
och skriva på uppgörelsen. Ambassadören 
konstaterade att detta ”lät som ett ultima-
tum”, vilket ledde till ett ”något stormigt” 
slut på mötet.

Onsdagen den 30 augusti var Henderson 
och Ribbentrop enligt en närvarande nära 
att råka i slagsmål, när britten överlämna-
de londonkabinettets skarpa svar på den 
tyskspecifikationen. Någon polack kom 
inte till berlin, eftersom ingen formell in-
bjudan hade utfärdats. till en stämning av 
förvirring i london bidrog veckans täta 
uppdykanden av den svenske affärsman-
nen birger Dahlerus som självvald medlare 
med Görings uppdrag.

Torsdagen den 31 augusti på kvällen in-
leddes den tyska aggressionen med några 
tillverkade intermezzon avsedda att kasta 
skuld på polackerna. Fem insatskomman-
don stod redo att börja mörda judar och 
polacker. Denna sista fredsdag rådde lika-
fullt viss optimism hos den brittiska allmän-
heten, och i paris spreds rykten om en tysk-
polsk uppgörelse, men i regeringen gjorde 
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Daladier slut på bonnets förhoppningar 
om en fredlig uppgörelse.

Fredagen den 1 september, kl 04.45 in-
leddes det tyska anfallet mot Polen på fle-
ra fronter i strålande vackert sensom-
marväder. Några timmar senare gav både 
Chamberlain och Daladier order om all-
män mobilisering och evakuering av stor-
städernas mödrar och barn. Samtidigt bör-
jade man koordinera överlämnandet av 
en not med krav på omedelbart återtåg av 
tyska styrkor från polsk mark. men bely-
sande är hur det brittiska kabinettets mili-
täre sekreterare gav militära chefer beske-
det att noten till tyskland inte var ett ulti-
matum men var ”nästan detsamma som” 
(amounted to) ett ultimatum. i parlamen-
tet gav Chamberlain inget besked om hur 
länge han tänkte vänta på ett tyskt svar. 
Det här utlöste ny förvirring och misstan-
kar om att det fortfarande kan ha rört sig 
om ett försök att med eftergifter ta sig ur 
krisen. Sådant avvisas av Overy; dröjsmå-
len berodde på att fransmännen behövde 
mer tid för mobiliseringsförberedelser och 
i någon mån på mussolinis sista-minuten-
försök till en konferens.

Lördagen den 2 september har redan 
ovan avhandlats i inledningen om händel-
serna i london. på kvällen gav utrikesmi-
nister Ciano upp den italienska medlings-
insatsen. ett av den tyska övermakten på 
slagfältet pressat polen hade snabbt fått 
klart för sig att något väpnat ingripande till 
landet försvar inte var att vänta från vare 
sig Storbritannien eller Frankrike.

Söndagen den 3 september ingick i ber-
lin britternas ultimativa yrkanden. Svaret 
blev tystnad. Kl 11.15 tillkännagav Cham-
berlain att, eftersom tyskarna inte hade 
reagerat på den brittiska noten, där-
med krigstillstånd rådde. Samväldet följ-
de efter, denna gång fanns inte den tve-
kan som hade påverkat Chamberlain un-
der münchen-hösten. Först nu utsågs en 

chef för den brittiska expeditionskåren till 
Frankrike. en fransk not överlämnades 
i berlin kl 13.00, och fyra timmar senare 
gick även Frankrike i krig. Ryktbar från 
denna dag är tolken paul Schmidts berät-
telse om hur Hitler efter beskedet om den 
brittiska krigsförklaring vredgat vänder 
sig till Ribbentrop: Was nun? – vad gör vi 
nu då. Han hade fått det storkrig han inte 
hade tänkt sig.

Framför allt i den brittiska ledningen 
hade man varit beslutsam om att det inte 
fick bli en upprepning av det diplomatis-
ka misslyckandet att förhindra krig 1914. 
Därför fick man inte ställa ut någon ”blank 
check” till polackerna så som tyskland den 
gången hade gjort med Österrike. britterna 
drevs likafullt att agera av idag kanske 
gammaldags känslor som ”heder” och ”ett 
ansvar för världen”. men framför allt de-
monstrerar Overy under vilken psykisk 
och fysisk stress de centrala beslutsfattarna 
levde. De satt fast utan förmåga att hantera 
andra än de mest överhängande problemen 
och söka lösningar ”outside the box”. 

De tio dagarna 24 augusti – 3 september 
gav exempel på sådant som krävs av stats-
män i svåra lägen: förmågan att tro på den 
egna saken, ställa upp mål och hålla fast vid 
dem, vara tydlig gentemot motparten, hål-
la ihop den egna regeringen och bundsför-
vanter, ha den egna opinionen med sig. Det 
misslyckades för västmakterna den gång-
en på en central punkt. Det blev krig. men 
varför visar Richard Overy på ett gastkra-
mande komprimerat. Sällan har två länder 
ställts på sådant prov. en senare generation 
får leva med hoppet att aldrig ställas inför 
något så infernaliskt och ödesmättat som 
krishanteringen m/39.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.                                                  
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Noter

1. Inpasset återfinns inte i Hansard, det steno-
grafiska protokollet över parlamentsdebat-
ter, men återfinns i en rad av vittnesrapporter 
från sessionen.

2. i sin bok The Shape of Things to Come från 
1933 låter författaren H G Wells ett fik-
tivt mord på en polsk jude i Danzig i januari 
1940 bli den tändande gnistan till vad han 
kallar ”europas sista krig”. Kriget kom – 
fyra månader tidigare än han hade tänkt sig.


