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Länder slåss inte tills de förintas. Hitlerriket 
var ett undantag. tyskland gav inte upp 
hösten 1944 fast det hotande nederlaget 
var uppenbart. Hur det kom sig är den frå-
ga som ställs av Ian kershaw mot bakgrun-
den av att slutfasen blev andra världskri-
gets allra blodigaste. Att de allierades krav 
på ovillkorlig kapitulation avgjorde saken 
är, det framgår här, mest en myt.

Författaren går metodiskt med belysan-
de exempel igenom de tyngre faktorer som 
brukar nämnas: ett kvardröjande folkligt 
stöd för Hitler, det grymma terrormaski-
neriet, nazistpartiets ökade dominans ef-
ter 20 juli-kuppförsöket, en framträdan-
de roll för kvartetten bormann-Goebbels-
Himmler-Speer, rädslan för en bolsjevikisk 
ockupation och den fortsatta beredskapen 
hos höga tjänstemän och militärer att full-
göra sin uppgift även när allt tydligt var 
förlorat.

Allt detta spelade sin roll, men kershaw 
anser att det mest fundamentala var härs-
karstrukturen och den underliggande men-
taliteten. De fortsatte att verka fram till 
diktatorns död i berlinbunkern. en splitt-
rad elit hade varken den kollektiva viljan 
eller maktens redskap att hindra Hitler från 
att driva tyskland till total undergång. 

titel:
Kriget som aldrig kom 
– 12 forskare om kalla kriget
förlag:
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I Stockholm kändes nog inte ett tredje 
världskrig som ett överhängande hot. Det 
är i varje fall vad storstadstidningarna för-
medlade i krisväg under det kalla krigets 
olika skeden. Perspektivet förefaller ha va-
rit ett annat och mer mörkt uppskruvat i 
andra delar av landet, där farorna åtmins-
tone vid vissa tillfällen kändes mer påträng-
ande, att döma av några uppsatser i denna 
antologi om stämningen i lokalpressen i 
blekinge under ubåtsjakternas dagar.

Andreas Lindroth, intendent vid marin-
museum i karlskrona, har kring kriget som 
aldrig kom samlat ett dussin berättelser av 
historiker, etnologer, arkeologer, antikva-
rier och ekonomhistoriker, vilket borgar 
för en infallsrik inventering av arvet från 
spänningarnas tid i Nordeuropas ändå 
mestadels lugna hörn. boken knyter an till 
museets utställning ”Ytspänning” – kallt 
krig i Östersjön 1979–1989”.

Den rena säkerhetspolitiken har här getts 
en marginell roll. Dock medverkar akade-
miledamoten thomas Roth med en upp-
sats om Sverige som ”en av världens mest 
försvarsberedda nationer”. Och den dans-
ke forskaren thomas Wegener Friis ger en 
bild av östs angreppsplaner som i detaljri-
kedom går utan på vad man vanligtvis fin-
ner i svenska analyser av det kalla krigets 
militära verklighet.
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Ovanlig, originell och forskning på djupet. 
Så karaktäriseras Gudrun Perssons verk i 
professor Dominic Lievens förord till den-
na bok. Dessas ord av en världsauktoritet 
på rysk historia bekräftar att den svens-
ka historikern har utfört ett lovvärt pion-
järarbete om en militärreform som under 
1870-talet som bar krigsministern Dimitrij 
Alekseevich miliutins märke. en utanför 
Ryssland helt okänd omdaning, inte minst 
därför att landet dessa år var i fred.

bl a genom utsändandet av militäratta-
chéer försökte tsarväldet ta fasta på erfaren-
heterna från de väpnade konflikter som åren 
1859–1871 skapade en krigens nya värld 
för första gången efter Napoleonkrigen, 
präglad av den industriella revolutionen, 
järnvägen och den preussiska generalsta-
ben. bismarcks/moltkes framfart stod gi-
vetvis i centrum, men även amerikanska in-
bördeskriget bedömdes visa vad man kun-
de utkräva av en medborgarhär.

Armén var den verkliga bäraren av det 
romanovska systemet. Författaren leder 
oss till Rysslands första egentliga krigsplan 
och en stor strategisk konferens 1873 med 
tsar Alexander II som aktiv deltagare. Att 
man i det efterblivna och tämligen fattiga 
jättelandet förmådde stampa fram ett tids-
enligt värnpliktsförsvar och en generalstab 
var en inrikespolitisk bragd.

Organisationen av militärdistrikt blev i 
stort sett rådande ända in i Sovjetepoken.
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kinas stora språng ledde rakt ned i avgrun-
den. Denna bok av en Londonprofessor 
för närvarande verksam och bosatt i 
Hongkong, ger det hittills veterligen mest 
inträngande bilden av förutsättningarna 
för, förloppet och de förfärande följder-
na av ordförande mao Zedongs beslut att 
i expressfart lyfta jättelandet till industri-
ländernas nivå. Författarens utnyttjande av 
inte minst regional och lokal statistik kom-
pletterad med vittnesmål från dem som var 
med ger en starkare närvarokänsla än tidi-
gare varit möjligt kring beslutsfattandet.

Att mao själv var en brutal översittare, 
livsfarlig för dem som vågade opponera sig, 
överraskar inte numera. Ändå är den inter-
nationellt uppskattade Zhou enlais uppre-
pade underkastelser och falska bekännelser 
svåra att ta del av. Med fler motståndare 
i partiet än länge känt trakasserade mao 
särskilt den man vars praktiska förmåga 
han inte kunde undvara. 

Några vågade öppet underkänna en to-
talt felslagen satsning på småindustri och 
kollektivisering av landsbygden. Så små-
ningom var även mao och hans eftersä-
gare själva medvetna om att kina höll på 
att ta knäcken av sig. med minst 45 miljo-
ner offer för svält och sjukdomar av en be-
folkning på 650 miljoner var ordföranden 
då likafullt redo att angripa dem som hade 
haft rätt mot honom. kulturrevolutionen 
väntade.
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Adolf eichmann organiserade massmord. 
Om hans skuld rådde inga tvivel. Den is-
raeliska rättegång som följde på hans gri-
pande i Argentina problematiserade del-
vis andra frågor. Åklagaren ville få den till 
att gälla Förintelsen, domarnas strävan var 
att inför omvärlden visa upp en oklander-
lig process som endast gällde den åtalades 
personliga ansvar.

Denna rättegång med stridiga viljor ak-
tualiserar historikern Deborah Lipstadt, 
själv uppmärksammad när hon tvinga-
des att i en förtalsprocess försvara sig mot 
David Irving, förnekaren av utrotningslä-
grens existens. Hennes bok är inte minst en 
uppgörelse med filosofen Hannah Arendts 
omstridda eichmannstudie på temat ”ond-
skans banalitet”. 

Författaren påpekar att Arendt endast 
följde delar av rättegången och därför mis-
sade tillfällen när eichmann avslöjade sitt 
rätta jag. Därtill visar sig i bland annat 
hans egna anteckningar denne oberstorm-
bannfürer, världens mest avskydde övers-
telöjtnant (varför denna blygsamma grad?) 
vara en fanatisk antisemit. 

Arendt ville inte se tyskt rashat bakom 
det nazistiska massmördandet. Det innebar 
att hon missade något väsentligt. Lipstadt 
har desto bättre fångat både själva proces-
sen och dess betydelse för den fortsatta sy-
nen på mördarna och Israels inlevelse i de 
mördades belägenhet. 

böckerna är anmälda 
av Olof Santesson


