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Kaptenen i f d Älvsborgs regemen-
tes reserv Björn Stahre tog för 
några år sedan ett lovvärt initia-

tiv. Med ”I 15 berättar” manade han alla 
älvsborgare, officerare, värnpliktiga och 
civilanställda att skriva om sina upple-
velser. Ett tiotal häften med Regementets 
vapensköld Göta lejon (även på Göteborgs 
vapen) på omslaget har redan utkommit. 
Hågkomsterna sträcker sig ända från 1914 
då förflyttningen från Fristad hed till Borås 
ägde rum.

Uppspelet
Vid rotandet i minnesgömslena för bidraget 
”Älvsborgarna före andra världskriget” 
kom jag fram till den 29 augusti 1939. 
Denna dag avgick ett fältutrustat skytte-
kompani I 15 till Göteborg. Dess uppgift 
var att försvara Torslanda flygplats mot 
luftlandsättning. Enligt försvarsstabens 
order skedde motsvarande från I 6 i Kris-
tianstad till Bulltofta vid Malmö. 

Efter middagsmålet denna dag samlades 
denna dag som vanligt ett tiotal subaltern-
officerare vid I 15 i mässbiblioteket. Några 
hade redan genomgått Krigshögskolan. 

Övriga var enligt älvsborgssed inriktade på 
densamma. En livlig diskussion utbröt om 
”Stockholms” avsikt med det brådskande 
försvaret av de två flygplatserna.

Västmakterna hade efter Hitlers ocku-
pation av Tjeckien på våren garanterat 
Polen. Krigsutbrott syntes nu förestående 
mellan Tyskland och ett chanslöst ensamt 
Polen. Hur skulle västmakterna kunna bi-
stå? Genom ett kringgående trestegshopp 
Skottland-Torslanda-Bulltofta-Danzig i 
Polska korridoren, den formella krigsan-
ledningen? Transportflygets aktionsradie 
var begränsad på den tiden. Utan att ha 
löst problemet drog vi oss tillbaka och 
gick till sängs inför hårda truppövningar 
nästa dag.

Tre dagar senare den 1 september bröt de 
tyska arméerna in i Polen från norr, väster 
och söder. Ryssarna stod avvaktande i öster 
och västmakterna bakom Maginotlinjen. 
Inledningen till vad som skulle bli andra 
världskriget hade spelats upp.

I rikskansliet i Berlin (3 september 
på morgonen)
I den tyska tidskriften Militär Geschichte 

En kontrafaktisk fundering

av generalmajor Claës Skoglund

TIDSKRIFT
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kan man studera en mycket intressant upp-
sats ”Blitzkrieg” ohne ”Blitzkrieg”-Kon-
cept. 1 Den behandlar Tysklands oförmåga 
att strategiskt/ekonomiskt genomföra ett 
långt krig trots alla operativa framgångar 
av krigsmakten. Andra världskriget var 
(liksom det första) politiskt förlorat för 
Tyskland redan innan det militärt riktigt 
hade börjat.

Inledningsvis citeras Hitlers cheftolk 
Paul Schmidt.2 Han berättar om en spöklik 
scen i rikskansliet då han den 3 september 
på morgonen överbringar den brittiska 
krigsförklaringen:

Jag stannade på något avstånd från Hitlers 
bord och översatte så långsamt för honom 
den brittiska regeringens ultimatum. När 
jag slutat rådde fullständig tystnad … 
Hitler satt som förstenad och blickade 
framför sig. Han var inte bragt ur fatt-
ningen som senare påstods och råkade 
inte heller i raseri som andra ville göra 
gällande. Han satt fullständigt stilla och 
orörlig på sin plats. Efter en stund som för 
mig verkade som en evighet vände han 
sig till Ribbentropp vilken som förstenad 
stod vid fönstret. Was nun? frågade Hitler 
sin utrikesminister med rasande blick som 
ville han uttrycka att Ribbentrop informe-
rat honom felaktigt om engelsmännens 
reaktion Ribbentrop genmälde med låg 
röst:”Jag förmodar att fransmännen strax 
överlämnar ett likalydande ultimatum.” 
... Göring vände sig om till mig och sade: 

"Om vi förlorar detta krig måtte Himme-
len vara oss nådig.”

Om inte av annat så av detta vittnesbörd att 
döma hade Hitler och hans förtrogna varit 
övertygade om att västmakterna inte skulle 
gå i krig för Polen. Hitler hade spelat högt 
och förlorat. Hans förhoppning att krossa 
Polen i ett isolerat fälttåg hade grusats. 

Som en jämförelse varnades under 1900-
talets andra hälft och det kalla kriget för att 
go blundering on to the war. Hitler hade 
faktiskt snubblat in i storkriget.

Var det oundvikligt, sett från båda parters 
synpunkt?

Hur hejda Hitlers framfart?
Hitler hade alltsedan sitt tillträde som 
”Führer und Reichskansler” i januari 1933 
haft oavbrutna utrikespolitiska framgångar. 
Återinförandet av allmänna värnplikten, 
inmarschen i Rhenlandet, flottavtalet med 
Storbritannien upphävde Versaillesfredens 
förmenta orättvisor. Inmarschen i Österrike 
och Münchenavtalet om Tjeckoslovakien 
gick också i önskad riktning. För Stalin 
var det en varningssignal, bekräftad av 
Hitlers ockupation av Tjeckien i mars 
1939. Hitlers fantasier i Mein Kampf om 
Lebensraum i öster kunde realiseras på 
Sovjetunionens bekostnad.

Först med våldförandet av Tjeckien 
reagerade västmakterna. Men var det all-
varligt menat att garantera nästa förmodade 
offer, Polen? Och hur skulle det gå till? 

1  Militär Geschichte utgiven avMmilitärgeschichtlicher Forschungsamt Heft 1, 1.Quartal 1991
2  Schmidt, Paul: Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945 Bonn 1954 s 473 f.
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Fransmännen bakom sin Maginotlinje var 
föga stridslystna och Hitlers Västvall var 
under utbyggnad. Bollen låg hos Storbri-
tannien.

Hitler hyste innerst inne en viss faiblesse 
för det brittiska imperiet. Han kunde tänka 
sig en framtida uppgörelse och delning 
av världen med ett brittiskt herravälde på 
haven och ett stortyskt på den eurasiatiska 
kontinenten.

På kort sikt utnyttjade Hitler hänsynslöst 
västmakternas krigströtthet efter första 
världskriget och den endast långsamt 
och inledningsvis håglöst återupptagna 
rustningen. Inom delar av främst den 
engelska överklassen rådde en besynner-
lig sympati för Hitler. Som ambassadör i 
London umgicks Ribbentrop med dessa. 
I sin inskränkthet bidrog han därmed till 
Hitlers önsketänkande om framtida global 
maktfördelning  Ribbentrop gav också 
Hitler en falsk bild av stämningarna för 
ögonblicket i London.

Chamberlain 
Storbritanniens premiärminister hade för-
handlat med Hitler i München och i viss 
mån men ingalunda tillräckligt lärt känna 
honom. Han återvände hem till London 
med den beryktade signalen peace in our 
time. Ett halvår senare fann han sig be-
dragen. Hitler ockuperade Tjeckien. Vad 
göra? Hitler kunde man tydligtvis inte 
längre förhandla med. Daladiers Frank-
rike ville för död och pina inte något krig. 

Chamberlains egen utrikesminister lord 
Halifax var en fredens man liksom dennes 
statssekreterare Butler. Den senares råd till 
Sveriges minister i London är bekant: mer  
common sense och mindre bravado efter 
det att Tyskland omringat Sverige våren 
1940. Freden måste räddas.

Hitlers vidare framfart måste dock hej-
das. Eljest var det slut med den alltid ef-
tersträvade maktbalansen i Europa. Nästa 
offer för Hitlers maktsträvan var Polen. 
Alltså var det nödvändigt att på något sätt 
bistå detta olyckliga land. Att garantera 
Polens frihet och självständighet var ett 
medel härför.

Problemet var hur detta skulle uppfattas 
av Hitler. Som ett allvarligt menat krigs-
hot? Eller ett blufförsök av pressade väst-
makter, alltjämt oförmögna till handling? 
Det gällde att övertyga Hitler att denna 
gång var det allvar: Krig eller fred.

De militärstrategiska möjligheterna att 
bistå Polen var ytterst begränsade. Försö-
ket under sommaren att få det på förhand 
misstänksamma Sovjetunionen över på 
västmakternas sida hade misslyckats. 
Östersjöinloppen kontrollerades av tyska 
flottan. Wehrmacht och Luftwaffe omfat-
tade tredubbelt Polen. Den stora franska 
armén kvalitativt närmast på första världs-
krigsnivå var helt inriktad på defensiv i 
sin Maginotlinje. Brittiska armén under 
tillväxt hade ännu inte uppmarscherat, 
sina vapenbröder till bistånd. Polackerna 
var väl orienterade om tyskarnas opera-
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tiva omfattande utgångsläge. Om hur den 
utlovade garantin skulle effektueras visste 
de intet.3

En kontrafaktisk fundering
Nonaggressionsavtalet mellan Tyska riket 
och Sovjetunionen publicerades i Moskva 
den 24 augusti. Därmed hade Hitler fått 
handlingsfrihet gentemot Polen för Stalins 
del. Dagen därpå upprepade Chamberlain 
/Daladier sin garanti till Polen, lika disku-
tabel som tidigare.

Åter finns anledning att erinra om en 

NATO - uppfattning under det kalla kriget. 
Om strid bröt ut någonstans längs järnridån 
från Jakobselva över Berlin till Trieste var 
det oerhört betydelsefullt att amerikansk 
trupp var inblandad från början. Detta som 
säkerhet för att den dominerande NATO-
medlemmen USA verkligen kom med i 
storkriget.

Denna förklarliga uppfattning hos de 
mindre NATO-medlemmarna kan spe-
gelvändas till situationen den 25 augusti 
1939. Antag att brittiska regeringen på 
morgonen denna dag med utnyttjande av 

3  Commission Internationale d’Histoire Militaire Helsingfors augusti 1987, Polsk underrättelsetjänst inför 
andra världskriget.

Upptakten till andra världskriget. Undertecknandet av Molotov – Ribbentroppakten natten 
mellan 23 och 24 augusti 1939.
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dåtidens alla media orienterade världen att 
I. bataljonen av Scotch Guards stod grup-
perad vid polsktyska gränsen, beredd att i 
samverkan med polska armén avvärja tyskt 
framträngande i anslutning till huvudvägen 
Berlin-Danzig. Tyskt anfallsförsök skulle 
innebära krigstillstånd även med Storbri-
tannien och Frankrike.

Dessa clara verba hade tvingat Hitler att 
inse att det nu var slut med västmakternas 
eftergifter. Gick han till anfall mot Polen 
fick han det storkrig på halsen som han 
i dåvarande läge minst av allt önskade. 
Scenen i rikskansliet den 3 september är 
bevis bland många andra. Ett europeiskt 
storkrig var uppskjutet på obestämd tid. 
Och den som vinner tid vinner allt från 
västmakternas synpunkt.

Men hur hade Scotch Guards kommit 
på plats? Förberedelserna borde ha börjat 
redan på sommaren efter västmakternas 
misslyckande i Moskva. Bataljonen, ca 
500 man under en colonel förflyttades 
civilklädd enskilt eller i smärre grupper 
som föregivna turister, affärsmän osv per 
flyg, tåg och båt över Sverige till Gdansk. 
Eldhandvapen och kulsprutor tillhanda-

hölls av polska armén. Brittiska uniformer 
syddes upp i Polen. Den karakteristiska 
platta stålhjälmen och kilten medfördes 
dock från Skottland.

Så kunde det ha blivit, a short expedition 
i brittisk smak. Men det hade krävt upp-
slagsförmåga och handlingskraft av Chur-
chills modell. Denne hade ännu inte fått 
tillfälle verka i den brittiska regeringen.

     ____________

I Sveriges militära beredskap 1939-1945 
som utgavs 1982 läser jag ur högkvar-
tersorder Op1 av den 1 september 1939 
orienteringarna till cheferna för I. och III. 
Arméfördelningarna som löd: ”Neutrali-
tetskränkningar i vad rör militärområdet 
synas f n främst vara att befara i form av 
överflygning och landning av västmakterna 
och Polen tillhöriga flygplan”.4

Försvarsstabsordern om försvar av 
Torslanda och Bulltofta flygplatser mot 
luftlandsättning av 29 augusti hade i viss 
mån och sent om sider fått sin förklaring 
för de diskuterande I15–subalternerna.

4  Sveriges militära beredskap 1939-1945, Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1982, s 80.


