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några dagar efter Lucia 1944 anföll 
starka Werhrmacht- och WaffenSS-förband 
mycket överraskande en glest bemannad 
och helt oförberedd amerikansk försvars-
linje söder om Liège vid den belgisk-lux-
emburgsk-tyska gränsen. Inledningsvis ha-
de tyskarna visserligen en del framgångar, 
men framryckningen mattades av och upp-
hörde definitivt redan den 25 december var-
efter de pressades tillbaka. Deras anfalls-
mål hade varit kuststräckan vid Antwerpen 
i avsikt att klyva de allierade styrkorna i 
två separata, mera lättbekämpade delar. 
Samtidigt skulle man störa deras livsvikti-
ga försörjningslinjer. Men detta uppnåddes 
aldrig, inte ens floden Meuse kom tyskarna 
fram till, och i själva verket var denna sis-
ta kraftsamling aldrig i närheten av någon 
framgång. Spekulationerna om att de ame-
rikanska trupperna skulle gripas av panik 
och fly infriades inte.

Den framgångsrike brittiske militärhisto-
rikern Anthony Beevor – bekant för en rad 
storsäljande verk, exempelvis om Stalingrad, 
slutkampen i Berlin eller D-dagen – har tagit 
på sig uppgiften att skildra detta Hitlers sista 
desperata försök att vända krigslyckan i väst; 

kanske mest känt som Ardenneroffensiven. 
Han gör det med sin sedvanliga blandning 
av referat från skiftande militära nivåer – 
från de högsta cheferna ner till männen i 
ledet. På den allierade sidan tar han sålun-
da med läsarna såväl till den förvirring som 
anfallet skapade i Eisenhowers högkvarter 
som till den förvånansvärt sega försvarsvil-
jan hos många amerikanska soldater som 
här i blötsnö och skyttegravsfötter mötte 
sitt elddop. Bland tyskarna redovisas både 
en fanatism hos SS-förbanden och – i gen-
gäld – en närmast uppgiven stämning bland 
många ledande armégeneraler som här tving-
ades genomföra vad de upplevde som en hu-
vudlös chansning av Führern. Hela uppsla-
get till offensiven som fick det tyska nam-
net ”Herbstnebel” (Höstdimma) hade denne 
för övrigt fått liggande till sängs i sitt östliga 
högkvarter ”Wolfsschanze” (Vargkulan) un-
der en sjukdomsperiod i september. 

Att de försvarande styrkorna togs med en 
sådan överraskning visar på ett visst över-
mod på de allierades sida. Där ansåg många 
att det bara var en tidsfråga innan kriget 
skulle ta slut eftersom man trodde att tys-
karnas förmåga att göra motstånd höll på 
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att ebba ut. Framför allt är det slående hur 
grundligt de amerikanska och brittiska un-
derrättelsetjänsterna misslyckades att upp-
täcka den tyska ansamlingen av trupp, som 
visserligen gjorts under största radiotystnad 
och i skydd av kraftiga molntäcken. Det 
fanns dock många informationsfragment 
som sammantagna kunde ha avslöjat de tys-
ka avsikterna men – föga oväntat – avfärda-
de de högre officerarna allt som inte stäm-
de med deras egna antaganden.

Den välskrivna boken – i utmärkt över-
sättning av kjell Waltman – bjuder på en 
lång rad detaljerade skildringar av enskilda 
stridsförlopp; stundom snarast av karaktär 
skärmytslingar. I längden blir detta ganska 
tröttande, eftersom läsaren förväntas sam-
tidigt hålla reda på en mängd skilda stri-
dande enheter – infanteri, fallskärmsjägare, 
pansar, artilleri, spaning och underhållsför-
band – och deras beteckningar samt ett an-
tal parallella förlopp som de är inblandade i. 
Det hjälper inte att boken är försedd med en 
mängd kartor. Sannolikt hade behållningen 
ökat påtagligt om dessa avsnitt skurits ned 
något. Med sina dryga femhundra sidor är 
boken omfattande nog ändå.

Flera av de mest berömda allierade mili-
tära ledarna bestås för övrigt av allt annat 
än smickrande porträtt. Allra värst ut råkar 
väl den amerikanske generalen omar Bradley, 
chef för tolfte armégruppen. Tydligen hade 
han under ett antal dagar föga – om ens nå-
gon – uppfattning om det faktiska frontläget. 
Hans mentala hälsa var dessutom långt ifrån 
den bästa; framför allt tycks han ha miss-
tänkt sin engelske kollega och rival Bernhard 
Law Montgomery för alla möjliga skum-
ma biavsikter. Denne brittiske fältmarskalk 

– chef för tjugoförsta armégruppen och ib-
land beskylld för att ha ett ”överväldigan-
de ego”– framstår i grunden som en osäker 
gestalt. kanske hade han tvingats bli me-
ra försiktig efter den tidiga höstens grund-

liga misslyckande med ”operation Market 
Garden” som ju ursprungligen varit hans 
idé. Bland de allierade militära ledarna är 
det egentligen bara George Patton som fin-
ner nåd i Beevors ögon, främst genom att 
han på rekordtid lyckades vända huvudin-
riktning på sin tredje amerikanska armé och 
skynda till undsättning.

Nu hade sålunda den tyska offensiven 
i realiteten ingen chans till framgång. Så 
fort molnen skingrades och det allierade 
attackflyget – som hade totalt luftherraväl-
de – återigen kunde agera fritt var utgång-
en given. Dessa attackplan – i boken möj-
ligen lite oegentligt kallade jaktbombare – 
straffade obönhörligt allt som rörde sig ne-
re på marken; vilket tyvärr inte så sällan 
drabbade civila. 

Striderna i Ardennerna rymde också in-
slag av barbari som annars inte hade nå-
gon motsvarighet på fronten i väst. I sam-
manhanget konstaterar Beevor att skjutan-
det av krigsfångar alltid varit betydligt van-
ligare än vad krigshistorikerna normalt ve-
lat medge. Tyskarnas meningslösa – och di-
rekt folkrättsstridiga – summariska arkebu-
sering av amerikanska fångar i Malmédy-
Baugnez är dock ofta omtalad, och att ame-
rikanska soldater därefter utkrävde hämnd 
är kanske inte så förvånande. Däremot me-
nar han att det är klart chockerande att fle-
ra amerikanska generaler, från Bradley och 
nedåt, öppet godkände att fångar sköts som 
vedergällning.

För båda sidor blev priset för Ardenner-
offensiven fruktansvärt högt; värst för tys-
karna som förlorade 80 000 döda, strids-
skadade och saknade. Men också de alliera-
des förluster var stora; amerikanerna förlo-
rade nästan 75 500 man, varav drygt 8 400 
stupade. Britterna var aldrig riktigt berör-
da; striderna fördes inte på deras frontav-
snitt men ändå förlorade de drygt 1400 man, 
varav 200 döda. I detta sammanhang förtjä-
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nar författaren en särskild eloge för att han 
ägnar rätt mycket utrymme åt civilbefolk-
ningens lidanden och elände; ofta hamnade 
den i en hopplös klämma mellan de stridan-
de parterna. Dess utsatta situation förvärra-
des ytterligare av att striderna under några 
veckor böljade fram och tillbaka och givet-
vis även medförde en grundlig förstörelse av 
boskap, byggnader, vägar och broar.

Den store vinnaren var faktiskt Röda ar-
mén, vars anfallsvågor i öst som just närma-
de sig oder. Den tyska truppkoncentratio-
nen inför Ardenneroffensiven innebar att en 

hel del styrkor drogs undan från östfronten 
där de hade behövts bättre. På så vis under-
lättades det ryska framträngandet mot väst 
inklusive erövrandet av Berlin – något som 
sovjetiska historiker dock varit ovilliga att er-
känna. Paradoxalt nog blev sålunda möjligen 
en bestående effekt av Ardenneroffensiven 
att den järnridå som efter krigsslutet sänk-
tes tvärs över Europa kom att förskjutas ett 
antal mil i västlig riktning.

Recensenten är fil dr, f d kommersråd och 
ledamot av kkrVA.


