
Utgångspunkter

Andra världskriget stöpte om nittonhundratalet på sätt som vi ännu idag 
känner av. Och det kriget – historiens mest fruktansvärda – tog till stor del 
form genom ett antal ödesdigra beslut som fattades av världens stormakter 
under loppet av endast nitton månader, från maj 1940 till december 1941. 
Dessa båda tankar ligger till grund för de kapitel som följer.

Ju närmare nittonhundratalet kom sitt slut, desto tydligare blev det att 
andra världskriget var den period som definierat seklet. Naturligtvis var 
första världskriget den ”ursprungliga katastrofen”.1 Det slog sönder statsskick 
(de ryska, österrikiska och ottomanska imperierna föll alla i dess kölvatten), 
raserade ekonomier och lämnade svidande spår i människors sinnen. Men de 
ytterst instabila, flyktiga samhällen och politiska strukturer som framträdde 
visade sig ha kort varaktighet. De oerhörda sociala, ekonomiska och politiska 
kostnaderna för det till synes meningslösa fyra år långa blodbadet innebar 
att en ny världsbrand ständigt hotade och gradvis blev oundviklig. Andra 
världskriget var på flera uppenbara sätt en följd av det första världskrigets 
olösta frågor. Men denna andra stora konflikt var inte bara ännu blodigare 
– den kostade uppåt femtio miljoner liv, uppskattningsvis mellan fyra och 
fem gånger så många som kriget 1914–1918 – och var mer verkligt global; den 
var också mer djupgående i sina bestående följder och hur den omformade 
världens maktstrukturer.2

Både i Europa och i Fjärran östern kollapsade de tidigare maktanspråken 
– från Tyskland, Italien och Japan – i förödelsens malström. En kombination 
av nationell bankrutt och en uppvaknande antikolonial rörelse gjorde slut på 
Storbritanniens världsimperium. Maos Kina var den främsta arvtagaren vid 
Japans frånfälle och omvälvningarna i det krigshärjade Fjärran östern. Och 
framför allt höll de båda nya supermakterna Förenta staterna och Sovjet-
unionen, som ingendera varit särskilt super före 1939, varandra stången 
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med kärnvapenarsenaler i ett kallt krig som skulle fortsätta till seklets sista 
år tionde. Den maktkonstellation som andra världskriget efterlämnade ledde 
inte till en katastrofal tredje konflikt – till förvåning och lättnad för många 
av dem som upplevde kalla krigets första år – utan kom att bilda ramverk för 
den Fågel Fenix-lika återhämtningen av den europeiska kontinenten liksom  
av Fjärran östern där de besegrade länderna Tyskland (åtminstone dess västra 
hälft) och Japan häpnadsväckande nog blev de ledande ekonomierna.3 Först 
med det oförutsägbart (på det hela taget) fredliga slutet för sovjetblocket 
1989–1991 gick världen in i sin efter-efterkrigsera. Andra världskrigets inver-
kan hade hela vägen dit varit enorm, varaktig och bestämmande. 

Andra världskriget efterlämnade också ett nytt, fruktansvärt ord åt mänsk-
ligheten, ett som också speglar vad som i växande utsträckning kommit 
att betraktas som kännetecknande för seklet: folkmord.4 Och även om det 
beklagligt nog var långt ifrån den enda händelsen av det slaget under detta 
mörka sekel satte det som senare blev känt som ”Förintelsen” – Nazitysk-
lands planerade försök att utplåna elva miljoner judar, ett folkmordsprojekt 
utan motstycke i historien – ytterst djupgående och grundläggande spår i de 
följande årtiondena. I maktpolitiska termer säkrade och legitimerade arvet 
efter Förintelsen bildandet av staten Israel, vilket stöddes av en stor del av 
världen men möttes av rasande angrepp från det nya landets grannar som 
hade förlorat land. Det var ofrånkomligt att det i sin tur orsakade en ändlös 
oro i Mellanöstern, som faktiskt fortfarande stiger, med enorma följder för 
resten av världen. Och i vårt tänkande har det allt större intresset för Förin-
telsen, ju mera den sjunker tillbaka i historien, haft djupgående inverkan på 
uppfattningar om ras, etnicitet och behandling av minoriteter. Judeutrot-
ningen inträffade i samband med andra världskriget. Men det rörde sig om 
något mer än bara ett samband, eftersom mordet på judarna varit en bärande 
beståndsdel i den tyska krigsansträngningen. Under senare decennier har 
andra världskrigets inbyggda folkmordskomponent kommit att spela en allt 
viktigare roll i formandet av det historiska medvetandet.

Redan före maj 1940 hade det brutit ut två separata krig, på skilda konti-
nenter. Det första var det förbittrade krig som rasade i Kina efter japanernas 
inledande angrepp 1937. Det andra var det europeiska kriget som hade startat 
1939 med Tysklands angrepp på Polen, vilket två dagar senare följdes av Stor-
britanniens och Frankrikes krigsförklaringar mot Tyskland. Fruktansvärda 
grymheter – av japanerna i Kina och av tyskarna i Polen – hade redan blivit 
kännetecknande för de båda krigen. Men på detta stadium, våren 1940, 
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låg det våldsamma folkmord som snart skulle äga rum i Östeuropa ännu 
i framtiden. Och även om kriget i Fjärran östern var av vitalt intresse för 
de europeiska makterna och Förenta staterna var det vid denna tidpunkt 
skilt från det europeiska kriget, som ännu inte hade utvidgats geografiskt 
(bortsett från Albanien som stod under italienskt styre sedan invasionen i 
april 1939) utanför de delar av Central- och Östeuropa som behärskades av 
tyska vapen. Kriget i Europa följdes omvänt med giriga blickar i Japan där 
man såg hur möjligheterna öppnade sig att kapa åt sig godbitar i Östasien, 
särskilt på bekostnad av den största imperiemakten, Storbritannien. Men 
expansionen förebådade, som Japans ledare mycket väl begrep, en möjlig 
kraftmätning inte bara med Storbritannien utan också med den ännu far-
ligare motståndaren Förenta staterna. Även i Europa var kriget dömt att 
utvidgas. Under hösten satte Mussolini Balkan i brand med sitt angrepp 
på Grekland. Och i slutet av året hade Hitlers beslutsamhet att invadera 
Sovjetunionen följande vår omsatts till ett tydligt militärt direktiv. Under 
tiden ökade den amerikanska hjälpen åt det belägrade Storbritannien. Hela 
världen höll snabbt på att dras in i ett och samma gigantiska krig.

De kapitel som följer undersöker ett antal sinsemellan förbundna politiska 
beslut som fick oerhörda och dramatiska militära konsekvenser från maj 
1940 till december 1941 och som omvandlade de båda separata krigen på 
skilda kontinenter till en verkligt global världsbrand, en kolossal konflikt 
präglad av folkmord och ett oöverträffat barbari. I december 1941 hade kri-
get naturligtvis en lång väg kvar. Många nyckfulla händelser skulle ännu 
inträffa under krigets gång. Uppenbarligen återstod många viktiga beslut 
att fatta, även om de mest handlade om militärstrategi och taktik. Och mot 
krigsslutet, när de allierades övertag redan var säkrat, lades det geopolitiska 
ramverket till efterkrigsuppgörelsen – grunden för det kalla krig som snart 
skulle framträda – i Jalta- och Potsdamkonferenserna. Men de resterande tre 
och ett halvt åren av krig skulle inte desto mindre röja konsekvenserna av 
de beslut som fattats mellan maj 1940 och december 1941.5 Det var verkligen 
ödesdigra beslut – beslut som ändrade världen.

De val som träffades av ledarna för Tyskland, Storbritannien, Sovjetunionen, 
Förenta staterna, Japan och Italien – länder med mycket olikartade politiska 
system och beslutsprocesser (två fascistiska, två demokratiska, ett kommu-
nistiskt och ett byråkratiskt auktoritärt) – gav näring åt varandra och var 
sinsemellan sammanflätade. Hur kom man fram till dessa beslut? Det är 
vad de enskilda kapitlen primärt försöker besvara. Men det väcker i sin tur 
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genast frågor om hur besluten hängde ihop med varandra. Vilka inflytanden 
gjorde sig gällande på dem som var ansvariga för besluten? I vilken mån hade 
besluten vuxit fram inom den statliga byråkratin eller formats av rivalise-
rande maktgrupperingar inom de härskande eliterna?6 Hur rationella var 
besluten – och det var beslut som innebar krig – i förhållande till respektive 
regims mål och i ljuset av de underrättelser som den fick? Vilken roll spelade 
enskilda personer i beslutsprocessens centrum och hur mycket varierade detta 
mellan olika politiska system? Vilken frihet hade krigsledarna att fatta sina 
beslut? Hur betydelsefulla var å andra sidan yttre och opersonliga krafter i att 
villkora och begränsa besluten? I vilken utsträckning minskade utrymmet 
för manövrer i beslutsfattandet under de aktuella månaderna? Hur långt 
snävades med andra ord utrymmet för alternativa beslut in, eller försvann det 
helt och hållet, under de nitton månaderna i fråga? Och vilka konsekvenser, 
på kort och lång sikt, fick besluten? Detta är några av de frågeställningar jag 
har haft i tankarna i de kapitel som följer.

Betraktat i backspegeln verkar det som skedde ha varit oundvikligt. När 
man betraktar enskilda krigs historia finns det, kanske mer än vanligt i 
historien, en nästan inbyggd teleologisk impuls som får oss att förmoda att 
händelserna kom att gestalta sig på det enda sätt som var möjligt. En del av 
syftet med den här boken är att visa att så inte var fallet. Kriget betraktas i 
varje kapitel från den enskilde ledarens skrivbord, med endast diffusa upp-
fattningar om fiendens planer tillgängliga, framtiden öppen, flera valmöj-
ligheter att ta ställning till och beslut att fatta. Ett beslut implicerar att det 
fanns valmöjligheter och alternativ tillgängliga. För de berörda aktörerna, 
också de mest ideologiskt hängivna (eller förblindade), stod viktiga intressen 
på spel, avgörande bedömningar måste göras och stora risker tas. Det fanns 
ingen oundviklig väg att följa. I varje enskilt fall ställer boken därför frågan 
varför ett visst val träffades istället för ett alternativt och vad som skulle ha 
kunnat bli följden om något av dessa andra val hade träffats.

Detta är inte kontrafaktisk eller alternativ historieskrivning av den typ 
som gör det till en intellektuell gissningslek att skåda in i någon avlägsen 
framtid och måla upp vad som skulle ha kunnat hända om inte en viss 
händelse hade inträffat. Det finns alltid alltför många variabler med i leken 
för att göra något sådant till en fruktbar undersökning, hur fascinerande 
det än kan vara att spekulera. Inte desto mindre kan man med rätta hävda 
att historiker implicit arbetar med kortfristiga kontrafaktiska scenarier för 
att belysa alternativ till omedelbart viktiga händelser eller skeenden. I annat 
fall skulle de inte helt kunna fastställa betydelsen av det som faktiskt ägde 
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rum. Så de alternativ som framställs här är inte långfristiga projiceringar 
eller funderingar av typen ”Om inte …” utan olika möjliga realistiska och 
kortfristiga resultat av vad som i själva verket beslutades. Med andra ord kan 
det bidra till att bedöma valmöjligheterna bakom ett visst beslut att klargöra 
exakt varför det fattades.

Tio beslut utforskas. Tre, som man kan hävda hade de mest vittgående följ-
derna av alla, fattades av Hitlers regim: att angripa Sovjetunionen, att förklara 
Förenta staterna krig och att mörda judarna. Den utförliga behandlingen av 
dessa beslut återspeglar Tysklands dominerande roll som främsta drivkraft i 
det centrala händelseförlopp vi följer. Som en dynamisk makt vilken utlöste 
händelser överträffades Japan endast av Tyskland, något som understryks i 
de båda kapitel som ägnas japanska beslut. De i grunden reaktiva besluten 
av Storbritannien, Sovjetunionen och, på ett annat sätt (med självdestruktiva 
konsekvenser), Italien tas upp i var sitt kapitel, fast Förenta staternas alltmer 
avgörande roll motiverar två kapitel. Andra beslut än dem som undersöks 
här, till exempel de som fattades av Francospanien eller Vichyfrankrike att 
vägra gå in i kriget på axelmakternas sida, var i jämförelse med de kritiska 
beslut som undersöks nedan avgjort mindre viktiga.

Man skulle naturligtvis kunna hävda med viss emfas att det som formade 
efterkrigsvärlden i grunden var ett beslut som fattades nästan i slutet, snarare 
än i början av andra världskriget, nämligen beslutet att fälla atombomber 
över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Men även där hade ett 
föregående beslut – att beställa atombomben – varit nödvändigt, ett som 
också gick tillbaka på de ödesdigra månaderna 1940 och 1941. Efter preli-
minärt arbete och ökade forskningsanslag sedan Frankrike fallit sommaren 
1940 upprättade amerikanska vetenskapsmän, med bistånd av forsknings-
resultat från fysiker i brittisk exil, hösten 1941 det grundläggande ramverket 
för att bygga en bomb. Trots enorma kostnader och att man måste dra in ett 
stort antal av de mest begåvade amerikanska forskarna, beslutade president 
Franklin D. Roosevelt dagen innan japanska bomber regnade ner över ame-
rikanska örlogsfartyg som låg för ankar i Pearl Harbor att fortsätta projektet. 
Utan det beslut som fattades då skulle bomben aldrig ha varit tillgänglig 
för president Harry S. Truman att sättas in i krigets sista dagar, i augusti 
1945.7 När beställningen att utveckla atombomben gjordes fanns det dock 
knappast ens avlägsna föreställningar om att den till sist skulle komma att 
användas.

Varje beslut i de följande kapitlen hade konsekvenser som genomsyrade 
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de följande besluten. Så medan berättelsen går från ett land till ett annat 
bildar händelserna också en logisk kedja och ett kronologiskt mönster. Boken 
börjar med Storbritanniens beslut i maj 1940 att fortsätta kriget. Långt ifrån 
att vara det självklara eller oundvikliga beslut som senare händelser (liksom 
en del medryckande historieskrivning) har fått det att verka,8 övervägde 
krigskabinettet valmöjligheterna i tre dagar. Landet hade en ny premiär-
minister som ännu trevade sig fram, den brittiska armén verkade ha gått 
förlorad i Dunkerque, det fanns inga omedelbara utsikter till hjälp från 
Förenta staterna och en tysk invasion inom en snar framtid antogs mycket 
sannolik. När beslutet till sist fattades att inte söka en förhandlingslösning 
fick det direkta och vittgående följder inte bara för Storbritannien, utan 
också för Tyskland.

Beslutet äventyrade i själva verket Hitlers hela krigsstrategi. I och med 
att Storbritannien vägrade att ta reson (ur hans synvinkel) samtidigt som 
kriget i väst inte ville ta slut och Förenta staterna spökade i bakgrunden 
men framträdde allt tydligare, kände sig Hitler redan i juli 1940 tvingad 
att påbörja förberedelserna för ett riskfyllt tvåfrontskrig genom en invasion 
av Sovjetunionen följande år. Men det var först sex månader senare som 
beredskapsplanerna omvandlades till ett konkret krigsdirektiv. I mellantiden 
fanns det ingen rak väg till det ryska kriget. Även Hitler verkade vacklande 
och osäker. Under den mellanliggande perioden utforskades en rad olika 
strategiska möjligheter bara för att till sist avfärdas. De valmöjligheter som 
stod till buds sommaren och hösten 1940, som de tedde sig från Hitlers 
skrivbord och bedömdes av hans rådgivare, är ämnet för kapitel 2.

Den oväntat snabba tyska segern över Frankrike och det väntade troliga 
brittiska sammanbrottet gjorde att den japanska ledningen fick upp ögonen 
för möjligheterna att utan dröjsmål expandera i Sydostasien. I kapitel 3 flyt-
tar scenen därför till Fjärran östern och beslutet om framryckning söderut 
vilket ofrånkomligen medförde en risk för konflikt med Förenta staterna 
och därför förebådade den väg till Pearl Harbor som Tokyo definitivt skulle 
slå in på följande år.

Snabbheten i Frankrikes fall fick också omedelbara och vittgående kon-
sekvenser i Europa. Nästa kapitel betraktar de valmöjligheter som den 
italienska ledningen under Mussolini hade när han utnyttjade segern över 
Frankrike till att ta ut sitt land i krig och sedan störta Balkan ut i kaos 
med det katastrofala beslutet att angripa Grekland. Förenta staternas viktiga 
position utforskas i kapitel 5; hur Roosevelt gick balansgång mellan en iso-
lationistisk opinion och påtryckningar för att gå in i kriget samt hur han av 
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amerikanskt egenintresse beslutade att inte bara bistå Storbritannien på alla 
sätt utom att gå i krig, utan också med maximal hastighet förbereda USA:s 
direkta krigsdeltagande.

Därefter följer ett kapitel som handlar om en av krigets gåtfullaste episo-
der, med nästan ödesdigra följder för Sovjetunionen: Stalins beslut att trotsa 
alla varningar och den egna underrättelsetjänstens uttryckliga uppfattning 
att en tysk invasion var förestående, vilket gjorde att hans land var oförberett 
och att oreda härskade när slaget kom den 22 juni 1941.

Därifrån var vägen till det globala kriget kort, men saknade inte nya tvära 
vändningar. Kapitel 7 undersöker den amerikanska administrationens beslut 
att på ett provokativt sätt utlösa ett ”krig utan krigsförklaring” i Atlanten 
och dra nytta av Hitlers ovilja att slå tillbaka så länge Tyskland var invecklat 
i strider i Ryssland. Detta följs (kapitel 8) av en undersökning av Japans 
märkliga beslut att angripa Förenta staterna, trots att man var fullt medve-
ten om den oerhörda risk man tog och att de långsiktiga chanserna till en 
slutlig seger var små, om man inte omedelbart lyckades utdela ett avgörande 
dråpslag. Detta blev i sin tur en direkt orsak till Hitlers beslut att efter 
Pearl Harbor förklara Förenta staterna krig, vilket länge betraktats som ett 
av andra världskrigets besynnerligaste. Med det beslutet, som undersöks i 
kapitel 9, hade hela världen satts i brand.

Därmed återstår att undersöka ytterligare ett beslut – eller en serie beslut 
– som var av ett annat slag, även om det var oskiljaktigt sammantvinnat 
med själva kriget och till sin natur utgjorde en del av det: det beslut man 
gradvis men obönhörligt kom fram till under sommaren och hösten 1941 
att döda judarna. Den komplexa övergången från partiella och begränsade 
folkmordsaktioner till ett totalt folkmord, en process av sammanlänkade 
impulser från naziregimens centrum och dess agenturer ”på fältet” där mas-
sakrerna skedde i Östeuropa, ledde under de första månaderna 1942 fram till 
den fullskaliga ”slutgiltiga lösningen”, som tas upp i det sista kapitlet.

I slutet av 1941, nitton månader efter att den tyska offensiven i Öst europa 
inletts, hade konflikten blivit global och antagit folkmordskaraktär. Vid 
denna kritiska tidpunkt balanserade kriget på en knivsegg. Den tyska fram-
ryckningen hade visserligen hindrats av den första större sovjetiska mot-
offensiven. Men Wehrmacht höll stånd mot det värsta Röda armén och den 
rasande ryska vintern kunde tillfoga den (för tillfället) och började snart 
samla sina krafter igen, redo att göra nya stora framstötar under hösten 1942. 
I Atlanten skulle tyska ubåtar röna oöverträffad framgång första halvåret 
1942. Ett tag såg det ut som om de allierade höll på att förlora kriget till 
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havs. I Europa och Fjärran östern hade axelmakterna fortfarande greppet 
om viktiga ekonomiska resurser.9 Och till Stalins stora förtrytelse var britter 
och amerikaner långt ifrån att någonstans öppna sin utlovade andra front. 
Det återstod ännu att ställa om Förenta staternas fulla industriella styrka 
till rustningsändamål för att kunna besegra både Tyskland och Japan. De 
japanska styrkorna hade under tiden gjort en brutal framryckning i Fjärran 
östern och skulle i februari 1942 erövra Singapore, som länge betraktats som 
bålverket för Storbritanniens styrka i Sydostasien. Vägen till erövring av 
Indien, hjärtat i det brittiska imperiet, verkade ligga öppen. Axelmakterna 
syntes fortfarande vara på väg uppåt. Bara retrospektivt kan man se att deras 
kolossala spel redan var på vippen att misslyckas, att de hade överansträngt 
sin kapacitet och att med fullt deltagande av Förenta staternas styrka, som nu 
var förbunden med Sovjetunionens utomordentliga seghet och Storbritan-
niens sista stora uppvisning av motståndskraft, skulle deras slutliga nederlag 
gradvis komma att säkras.10

För att nå den punkt 1945 när Hitlers självmord snabbt följdes av det 
förödda Tysklands kapitulation och av att det kejserliga Japan tvingades 
till underkastelse, återstod en lång, slingrande väg att gå. Miljontals män-
niskoliv skulle gå förlorade och förödelse anställas i en aldrig tidigare skådad 
omfattning. Slutet var långt borta. Men vägen dit hade stakats ut med de 
ödesdigra val som träffades åren 1940 och 1941.
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London, våren 1940

Storbritannien beslutar att fortsätta striden

Premiärministern ogillade alla hänvändelser till Musso[lini]. Det var inte 
troligt att Hitler skulle gå med på några villkor som vi skulle kunna tänkas 
acceptera, fast om vi kunde ta oss ur den här smeten genom att ge upp Malta 
och Gibraltar och några afrikanska kolonier skulle han nappa på det. Det 
enda säkra sättet var dock att övertyga Hitler om att han inte kunde slå oss.   
Halifax menade att det inte kunde skada att känna sig för hos Musso och se 
vad det kunde ge. Om villkoren var omöjliga kunde vi ändå avvisa dem.

Neville Chamberlains dagbok den 26 maj 1940

”Kommande generation kan finna det anmärkningsvärt att den överord-
nade frågan om vi skulle fortsätta att kämpa ensamma aldrig stod upptagen 
på krigskabinettets dagordning. Det togs för givet och självklart av dessa 
statsmän från alla partier och vi var alldeles för upptagna för att slösa tid 
på sådana overkliga, akademiska frågor.”1 Så skrev Winston Churchill i 
sina memoarer om andra världskriget. Det hade ett enormt inflytande på 
hur kriget kom att betraktas och bidrog starkt till att forma myten om att 
Storbritannien ensamt, i svår motgång men med okuvlig vilja, aldrig för ett 
ögonblick sviktade i sin beslutsamhet att fortsätta kampen mot ett mäktigt, 
segerrikt och omedelbart hotande Tyskland. Det är i allmänhet svårt att, när 
man väl vet slutet på historien, undvika att läsa den bakifrån med utgångs-
punkt i hur det slutade. Med tanke på Churchills berättelse och den unika 
roll han spelade är det särskilt svårt att ignorera det som kom senare – det 
nationella trots som representerades av den storslagna retoriken i hans tal 
sommaren 1940, segern i ”Slaget om Storbritannien” och ”händerna från 
andra sidan Atlanten” som utsträcktes med ständigt ökande amerikansk 
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hjälp. Men Churchill visste mycket väl att det inte hade varit så under de 
mörkaste dagarna i maj 1940. Historien betraktad ”framifrån” istället för 
”bakifrån” avslöjar ibland överraskningar. I vart fall är den ofta inte så enty-
dig, utan mer rörig och förvirrad än den i efterhand ser ut att ha varit. Så är 
det också med händelserna i maj 1940.

Det var en djupt oroande tid. Den brittiska expeditionsstyrkan i norra 
Frankrike och Belgien var uppenbarligen förlorad, det en gång så mäktiga 
Frankrike vacklade under det tyska anloppet, det stod ingen omedelbar hjälp 
till buds vare sig från Förenta staterna eller i något direkt och praktiskt 
avseende från det brittiska imperiet, samtidigt som hemmaförsvaret var i 
ett bräckligt tillstånd när hotet om en invasion blivit en påtaglig verklighet. 
Under dessa förhållanden skulle det verkligen ha varit märkligt om den brit-
tiska regeringen hade betraktat frågan om landet kunde eller skulle fortsätta 
kampen som en ”overklig, akademisk” fråga som inte krävde diskussion. 
Och även om Churchill utelämnade alla anspelningar på detta så förekom 
i själva verket en ytterst allvarlig och utdragen diskussion i krigskabinettet i 
just denna fråga: skulle Storbritannien fortsätta striden eller skulle det medge 
att det bästa alternativet i dess dåvarande belägenhet var att undersöka vilka 
villkor man kunde uppnå vid en fredlig uppgörelse?2 Detta var det ödesdigra 
val som Storbritanniens ledare måste göra under en tredagarsperiod i slutet 
av maj 1940. Resultatet fick djupgående konsekvenser inte bara för Storbri-
tannien utan för hela det följande krigsförloppet.

I

Hur Storbritannien råkade i ett sådant predikament att frågan alls uppstod 
om man skulle söka en förhandlingsfred från en mycket svag position – 
vilket i praktiken skulle ha blivit närmast att erkänna sitt nederlag – har 
naturligtvis undersökts utförligt och analyserats ända sedan dess. Redan 
1940 läste många en inflytelserik polemisk skrift, Guilty Men (Skyldiga män) 
som helt och hållet lade skulden på den brittiska regeringen för att den hade 
valt den farliga, och till sist kontraproduktiva, eftergiftspolitiken mot Hit-
ler under 1930-talet.3 Ledande figurer som utpekades som skyldiga var den 
bistre, prudentlige, men också skarpe och inträngande Neville Chamberlain, 
premiärminister mellan maj 1937 och maj 1940, och den extremt högväxte 
och något humorlöse utrikesministern, lord Halifax, en före detta vicekung 
av Indien och garvad diplomat, för sin kombination av religiös fromhet och 
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entusiasm för rävjakt känd som ”Holy Fox” (den heliga räven), vilken behöll 
sin post i Churchills administration. Historien har aldrig förlåtit dem. Skam-
men från Münchenuppgörelsen 1938, när Storbritannien och dess allierade 
Frankrike böjde sig för Hitlers översitteri och överlämnade en betydande del 
av Tjeckoslovakien åt honom, har för alltid förknippats med Chamberlain. 
Bekvämt nog glömmer man ofta att eftergiftspolitiken, hela vägen fram till 
München, hade varit populär i vida kretsar i Storbritannien, även bland 
dem som i ljuset av senare händelser kom att stå bland dess främsta förtalare 
och allvarligaste kritiker. När den brittiska regeringen sökte blidka Hitler 
gjorde den sig otvivelaktigt skyldig till allvarliga felbedömningar. Likväl 
måste dessa placeras inom ramen för de närmast oöverstigliga problem som 
ansatte Storbritannien när det gradvis måste erkänna det annalkande hotet 
från Hitler.

De strukturproblem som försvagade Storbritannien under mellankrigs-
tiden kretsade kring den ömsesidigt förbundna treenigheten ekonomin, 
imperiet och upprustningen. Tillsammans fick de den effekten att Storbri-
tannien, när diktatorerna började visa sina muskler, var i dåligt skick för att 
kunna ta strid mot deras växande makt.

När Storbritannien gick ut ur första världskriget var det fortfarande en 
stormakt – fast, dolt under ytan, en försvagad sådan. Alltjämt var det en 
internationell långivare med fordringar på imperiet och sina krigsallierade 
som på papperet uppgick till 1,85 miljarder pund, men de totala skulderna 
till USA var inte desto mindre 4,7 miljarder dollar. Det var en mätare på den 
skiftande finansiella maktbalansen som först med tiden skulle avslöja Stor-
britanniens beroende av sin transatlantiske kusin. Även den kungliga örlogs-
flottan, som ännu var världens största, fick nu räkna med en framtida rival 
i Förenta staternas snabbt växande marina styrka. Och svårigheter i Indien, 
Egypten och, på närmare håll, Irland ansträngde hela tiden de begränsade 
militära resurserna.4 När även samväldesländerna Kanada, Au stralien, Nya 
Zeeland och Sydafrika visade tecken på ökad självständighet började impe-
riet att falla sönder.

Under 1920-talet lyckades man till stor del dölja problemens omfattning 
när landet trots många törnar gradvis återhämtade sig från krigstidens trau-
ma. Ändå stod allt inte så väl till under ytan.5 Nyckelindustrierna som hade 
utgjort grunden till Storbritanniens välstånd före kriget – kol, järn och stål, 
skeppsbyggnad och textilindustri – kämpade alla mot en nedgång på lång 
sikt. Arbetslösheten var relativt hög under hela årtiondet. Storbritannien 
importerade mer och exporterade mindre.6 Ändå fanns det vid sidan om 
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stagnationen och nedgången tecken på att nya industrier slog rot och utanför 
de nedgångna industristäderna upplevde landet under slutet av 1930-talet ett 
kort uppsving av hopp, tillförsikt och relativt välstånd.7

Den världsekonomiska krisens anlopp 1929 skulle snabbt ändra på allt 
detta. Det medförde ett skälvande stopp för den ekonomiska tillväxten i 
industrivärlden. Social misär och politiskt tumult följde. I Storbritannien 
följdes återskallet av börskraschen på Wall Street i oktober 1929 av politisk 
kris och bestående ekonomisk depression. Men de indirekta globala konse-
kvenserna skulle visa sig vida mer hotande. I Fjärran östern var den snabba 
framväxten av den japanska nationalismen, militarismen och imperialismen 
efter 1931 liksom i Europa nazismens uppsving mellan 1930 och 1933 i relativt 
stor utsträckning följder av den ekonomiska krisen. Båda innebar enorma 
nya strategiska faror för det ekonomiskt försvagade Storbritannien utöver 
det potentiella, ännu inte materialiserade hot i Medelhavet som utgick från 
Mussolinis Italien.

De nya framträngande auktoritära makterna i Europa och Fjärran östern 
– Tyskland, Italien och Japan – hade intresse av att utmana och ”revidera” 
(eller omstörta) den internationella ordning som etablerats i efterdyningarna 
av första världskriget. Var och en av dem hade känslan av att vara ”missgyn-
nade” länder, med all den förtrytelse som följde av detta, och krävde beslut-
samt att få sin rättmätiga ”plats i solen”. De blickade alla mot Storbritannien, 
Frankrike och andra imperiemakter och ville ha sina egna imperier och 
den politiska dominans och nationella stolthet som följde med den avunds-
värda stormaktsställningen. I den djupgående kapitalistiska kris som belyste 
osäker heten och den inbyggda orättvisan i en internationell handelsekonomi 
betraktade de också självförsörjande ekonomiska områden som den enda 
vägen att uppnå ett ihållande nationellt välstånd. Andra länder skulle knap-
past erbjuda sig att frivilligt avstå de territoriella förvärv som behövdes för att 
bilda de nya imperierna. Så liksom de gamla imperierna, Storbritannien och 
de andra stormakterna, måste de nya imperierna erövras med våld – ”med 
svärd”, som Hitler upprepade gånger uttryckte det.

Storbritanniens intressen var de rakt motsatta. Som en suverän privilegie-
rad nation var dess huvudintresse att upprätthålla sitt världsimperium. Det 
betydde att hålla fast vid efterkrigsordningen, som Storbritannien starkt 
bidragit till att skapa. Det innebar också en tonvikt på internationellt sam-
arbete för att upprätthålla säkerheten och diplomatiska förhandlingar om de 
problem som uppstod. Men framför allt betydde det att man värdesatte fred. 
Internationella garantier och engagemang för nedrustning skulle hindra att 
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världen än en gång kollapsade i ett blodbad liknande det 1914–1918. Det var 
det minsta som de ännu färska och brännande smärtsamma minnena av de 
miljoner som dött i kriget krävde.

Att kräva en ny världsordning grundad på liberala friheter, internationella 
avtal och utrikeshandel var inte svårt för en segerrik och ännu välmående 
världsmakt. Men ur de ”missgynnade” ländernas synpunkt var just denna 
nya ordning ofördelaktig och i politisk mening förödmjukande. Minnet av 
dem som dött i kriget krävde som allt fler av dessa länders medborgare såg 
det inte något slött accepterande av segrarnas villkor, inte efterlevnad av de 
ekonomiska regler som travats upp emot dem, inte den svaghet som följde av 
nedrustning och inte fred, utan krig – för den nationella äran, för territorium 
som kunde säkra framtida välstånd och för att rätta till den förödmjukelse 
och orättvisa man hade utsatts för.

Storbritannien såg därför, tillsammans med sin viktigaste allierade på 
kontinenten, det krigshärjade Frankrike, och på andra sidan Atlanten den 
spirande nya världsmakten Förenta staterna, efterkrigsuppgörelsen genom 
sina glasögon och Italien, Japan och Tyskland genom helt andra. Efter-
krigsuppgörelsen, utformad på grundval av Versaillesfördraget 1919 (och de 
följande fördragen i Saint-Germain och Trianon) i Europa och niomakts-
fördraget i Washington 1922 för Fjärran östern, såg dessutom bräcklig ut. 
Förenta staternas vägran att underbygga uppgörelsen i Europa genom att 
inte vilja inträda i Nationernas förbund, den institution som inrättats för att 
trygga internationellt samarbete, bidrog inte till ingjuta optimism om dess 
fortlevnad. I både Fjärran östern och Europa upprätthölls inte desto mindre 
uppgörelsen under hela 1920-talet. Som medlem av Nationernas förbund 
utgjorde Japan inget hot mot europeiska och amerikanska intressen i Fjärran 
östern och ”verkade villigt att spela enligt västliga spelregler”.8 Churchill själv 
avfärdade uttryckligen möjligheten av ett krig mot Japan. ”Jag tror inte att 
det finns minsta risk för det i vår livstid”, skrev han i december 1924. ”Japan 
ligger på andra sidan jorden. Det kan inte på något avgörande sätt hota vår 
säkerhet.”9 Även i Europa fanns det positiva tecken. Efterkrigsuppgörelsen 
stärktes med Locarnofördraget 1925, ett internationellt avtal som fixerade 
Tyska rikets västgränser, och med Tysklands inträde i Nationernas förbund 
följande år. Båda dessa steg var inspirerade av 1920-talets enastående inter-
nationelle statsman, den tyske utrikesministern Gustav Stresemann.10 Men 
skenet bedrog. Depressionen skingrade optimismen. Snart skulle efterkrigs-
uppgörelsen trasas sönder i både Fjärran östern och i Europa.

I Fjärran östern demonstrerades den brittiska svagheten av de första 
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uttrycken för japansk stridslystnad, i ockupationen av Manchuriet 1931 och 
angreppen på Shanghai följande år. Den brittiska krigsmaktens stabs chefer 
påpekade faran för brittiska besittningar och underlydande områden, inklu-
sive Indien, Australien och Nya Zeeland. Sir Robert Vansittart, den mäktige 
permanente statssekreteraren i utrikesministeriet, uttalade i början av 1932 
att ”vi är oförmögna att stoppa Japan om det verkligen menar allvar”, vilket 
innebar att ”det definitivt är ute med oss i Fjärran östern om inte Förenta 
staterna till sist är berett att använda våld”.11 Det var inte Förenta staterna. 
Istället tog det sin tillflykt till i huvudsak kontraproduktiva fördömanden 
av japanska krigshandlingar, och föga mer. Den brittiska politiken gynnade 
i själva verket Japan framför Kina, fast den försökte sig på det omöjliga att 
på en och samma gång lugna kineserna och amerikanerna, inte fjärma sig 
från japanerna och hålla fast vid Nationernas förbund.12 I början av 1934, när 
Storbritannien fortfarande kämpade mot djup ekonomisk depression, vilket 
hade satt snäva ramar för försvarsutgifterna (som i alla fall mötte hinder från 
rustningsmotståndare i de viktigaste politiska partierna och i folkopinionen), 
stipulerade finansminister Neville Chamberlain att vänskapen med Japan 
var viktigare för Storbritannien än den med Förenta staterna eller välvilja 
från Kina och vänner av Nationernas förbund.13 Eftergiftspolitiken i Fjärran 
östern var fastlagd. Vid det laget var Japan inte längre medlem i NF och en 
ny, närmare och allvarligare fara kunde inte ignoreras.

I den avgörande tidiga fas när naziregimen etablerade sin totala kontroll över 
Tyskland hade det brittiska utrikesministeriets tjänstemän svårt att bestämma 
sig angående Hitler. Var han demonen från Mein Kampf, vars styre inte bara 
innebar diplomatiska störningar utan ytterst krig? Eller skulle uppviglaren till 
sist svalna till en ”normal” politiker vad utrikespolitiken beträffade? Medan 
de fortfarande försökte bestämma sig utnyttjade Hitler oöverstigliga motsätt-
ningar mellan Storbritannien och Frankrike om den tyska återupprustningen 
till att leda sitt land ut ur Nationernas förbund. Liksom Japan i Fjärran östern 
gjorde Tyskland, det osäkraste kortet i den europeiska leken, inte längre någon 
läpparnas bekännelse till NF:s doktrin om kollektiv säkerhet. Nedrustningen, 
som den brittiska politiken och folkopinionen hade försvurit sig åt, var död. 
Det var uppenbart att Tyskland i hemlighet höll på att återupprusta så snabbt 
som möjligt och man insåg att den växande tyska styrkan utgjorde ett större 
hot än såväl Japan som det fascistiska Italien. Men i Storbritannien blanda-
des själbelåtenhet med finansiell nödvändighet, samt politiska svårigheter att 
föreslå upprustning för en fientlig folkopinion. Det ledde till att beslutsfat-
tarna förblev overksamma, avvaktande och ”hoppades på det bästa”.
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Denna tröghet upphörde först med den tyska förklaringen i mars 1935 om 
att landet i strid med Versaillesfördraget skulle bygga upp ett flygvapen och 
att man planerade för en enorm armé, och därefter av de häpnadsväckande 
nyheter som den brittiske utrikesministern sir John Simon och lordsigill-
bevararen Anthony Eden hemförde från sitt besök i Berlin senare samma 
månad: att Tysklands flygvapen redan var jämbördigt med Storbritanniens. 
Hitler hade överdrivit för att göra intryck. Men chocken som spred sig genom 
Whitehall och bland den stora allmänheten när nyheten kom ut var känn-
bar. Alltför sent erkändes det trängande behovet av upprustning, något som 
dittills bara Churchill och en eller annan ensam och förlöjligad röst hade 
ropat efter, även om det fortfarande stötte på brett motstånd inom Labour 
och liberala kretsar och så skulle göra ända till 1938. Inom flygvapnet, erkänt 
som den nya nyckeln till militär styrka och där det fientliga hotet sågs som 
dödligast, skulle det emellertid dröja flera år innan man hade återhämtat den 
mark som gått förlorad– om ens det räckte. Detta var den svaghet som låg 
till grund för hela försöket att blidka Hitler.

Samtidigt som det var ansträngt av sina globala åtaganden måste Stor-
britannien kämpa för att övervinna den kvardröjande ekonomiska depres-
sionen och det blev alltmer uppenbart att landet ensamt inte kunde mäta 
sig med, för att inte tala om överträffa, Tysklands militära styrka. Det blev 
lika uppenbart att Storbritannien stod inför risken av ett nytt krig med 
Tyskland inom bara några år. Men man insåg att den brittiska krigsmak-
ten skulle vara ur stånd att utkämpa ett sådant krig innan en långvarig 
upprustning genomförts, kanske inte förrän omkring 1942.14 Men också i 
det fallet skulle uppbyggnaden av flygvapnet och förstärkningen av flottan 
komma att ske på bekostnad av arméns anslag (vilket också visade sig 1940) 
eftersom man försökte hålla rustningskostnaderna inom ramen för de krav 
som en balanserad budget och ekonomisk återhämtning från depressionen 
ställde.15

När Storbritanniens militära svaghet hade avslöjats led dess diplomatiska 
styrka ett förödande bakslag under senare delen av 1935, då det tillsam-
mans med bundsförvanten Frankrike försökte blidka aggressorn Mussolini 
på bekostnad av hans offer, Abessinien. Nationernas förbund återhämtade 
sig aldrig efter det nederlaget. Hitler utnyttjade den diplomatiska oredan 
genom att i mars 1936 sända sina trupper över den demilitariserade linjen 
in i Rhenlandet. Tysklands ställning hade nu blivit ännu starkare. En kon-
servativ parlamentsledamot, Robert Boothby, summerade folkopinionen 
liksom regeringens ståndpunkt när han förklarade: ”Ingen känner att vi 
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kan vidta särskilt hårda eller stringenta åtgärder mot Tyskland för att det har 
placerat trupper i Rhenlandet”.16 Den brittiske utrikesministern Anthony 
Eden begränsade reaktionen till en diplomatisk protest som bara upprepade 
regeringens fredliga mål: ”Det är stillandet av Europa som helhet som vi 
ständigt har för ögonen.”17 Tre månader senare, i början av juli 1936, erkände 
regeringen att Storbritannien inte kunde göra någonting för att hjälpa Öst-
europa och bara skulle göra motstånd om våld användes mot det egna impe-
riet eller delar av Västeuropa.18

När Neville Chamberlain i maj 1937 ersatte Stanley Baldwin som premiär-
minister ärvde han en utrikespolitik som präglats av förvirring, osäkerhet 
och overksamhet och tvingades alltmer tackla Storbritanniens militära 
svaghet och oförmåga att göra något annat än att reagera, ofta halvhjärtat, 
på händelser som utlösts av Europas diktatorer. Chamberlain försökte nu 
att ta itu med de bistra realiteterna och utforma en praktisk politik grundad 
på insikten om denna svaghet. Det innebar aktiva åtgärder för att söka en 
kompromiss med eller blidka Tyskland genom eftergifter för dess intressen. 
Även om Chamberlain var realistisk beträffande Storbritannien bedrog han 
sig om de tyska målen. Likt de flesta observatörer på den internationella 
scenen förmodade han att dessa var rent nationalistiska till sin karaktär. 
Han föreställde sig som så många andra att Hitler inte var mer än en extrem 
förespråkare för territoriella krav i Central- och Östeuropa som inte helt 
saknade legitimitet och som med god vilja och fredliga mål på båda sidor 
skulle kunna lösas genom förhandlingar. Om tyska nationalistiska mål 
tillgodosågs trodde han att kriget skulle kunna undvikas. Att köpa sig fri 
från Hitler var priset för freden. Det var enligt Chamberlain ett pris väl 
värt att betala.

Den hisnande historien om 1938, när den tjeckiska krisen kulminerade i 
Chamberlains dramatiska flygresor till Tyskland för att försöka nå en över-
enskommelse med Hitler, vilket slutade med Münchenöverenskommelsen i 
september, utspelades enligt dessa förutsättningar. Det är tveksamt om man 
kunde ha funnit någon väg ut ur krisen som inte innebar krig. Men man 
prövade inga alternativ. Churchill, vars angrepp på regeringens försvars- och 
utrikespolitik hade blivit allt kraftfullare sedan mitten av 30-talet, var den 
främste förespråkaren för en ”stor allians” med Frankrike och Sovjetunionen 
för att avskräcka Hitler och om nödvändigt med vapenmakt motsätta sig 
varje angrepp mot Tjeckoslovakien (som genom fördrag var knutet till de 
båda länderna). Idén hade starkt stöd i vänstern och i folkopinionen men 
inte i regeringen. För Chamberlain och hans utrikesminister lord Halifax 
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blandades avskyn mot bolsjevismen med en djup misstro mot Stalins motiv 
och förakt för Röda armén. De uteslöt alla allianser.

Det är möjligt att en ”stor allians” skulle ha blivit resultatlös även om den 
hade kommit till stånd. Den sovjetiske diktatorn påstod att hans trupper var 
redo att rycka in om Hitler invaderade. Det var mera bluff än verklig avsikt. 
Inga förberedelser för ett militärt ingripande gjordes av Röda armén som 
vacklade under Stalins utrensningar, och Polen och Rumänien skulle nästan 
säkert ha vägrat dess trupper att passera.19 I väst verkade i vart fall Frankrike 
slingra sig ur sina fördragsåtaganden mot tjeckerna och Storbritannien var 
angeläget att inte förplikta sig att stödja något franskt ingripande. Cham-
berlain varnades att upprustningen var otillräcklig för att gå ut i ett större 
krig och att ingenting kunde göras militärt för att rädda Tjeckoslovakien. 
Ett krig, det var han säker på, skulle äventyra imperiet. De brittiska intres-
sena i Fjärran östern hotades redan av Japans krig mot Kina, vilket hade 
utvidgats sedan det startade föregående sommar. (Följande sommar ägde 
en inledningsvis mindre incident rum i Tianjin (Tientsin) i norra Kina som 
ledde till en flera veckor lång kraftmätning mellan Storbritannien och Japan 
innan London tvingades erkänna att, som lord Halifax uttryckte det, ”det 
inte fanns så mycket vi kunde göra i Fjärran östern om inte Förenta staterna 
förenade sig med oss”.20) I Medelhavet utgjorde det fascistiska Italien och 
den stigande sannolikheten för en Francoseger i det spanska inbördeskriget 
som hade rasat sedan sommaren 1936 en allt större fara för Storbritanniens 
ställning. Chamberlain påstod senare att han inte hade haft något val. Stor-
britannien var inte redo för krig, så han måste vinna tid. ”Under alla förhål-
landen och vilken utgången än blir är det solklart att om vi hade tvingats 
gå i krig 1938 hade resultaten blivit vida sämre”, skrev han till en av sina 
systrar, månader efter att kriget hade brutit ut. ”Det skulle vara förhastat att 
förutsäga historiens dom, men med fullt tillträde till alla arkiv kommer man 
att se att jag från början insåg vår militära svaghet och gjorde mitt bästa för 
att uppskjuta kriget om jag inte kunde undvika det.”21

Vare sig Chamberlain verkligen trodde att han vann tid genom att över-
lämna en del av Tjeckoslovakien till Hitler eller om han trodde att han 
hade tagit ett stort steg mot att säkra ”fred i vår tid” är faktiskt fortfarande 
omtvistat.22 Man kan inte heller vara säker på om den förslösade möjlig-
heten att bekämpa Hitler sommaren 1938 var bättre än den som uppstod 
följande år, när Storbritannien i alla fall måste gå i krig, och om ett trotsigt 
ställningstagande för Tjeckoslovakien rentav kunde ha resulterat i Hitlers 
fall genom en intern kupp. Den troligaste gissningen är att utgången i 
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båda fallen hade blivit negativ: att man inte hade förlorat någon bättre 
chans och att Hitler inte skulle ha störtats inifrån. Med all sannolikhet 
skulle Tjeckoslovakien snabbt ha besegrats, något som krigsspel tydde på, 
och Storbritannien och Frankrike skulle antingen godkänna ett fullbordat 
faktum eller ha dragits in i ett krig från en militärt svagare utgångspunkt 
än den som förelåg 1939. I båda fallen skulle risken för en tysk militär seger 
ha varit påtaglig. Och det är definitivt tvivelaktigt om embryot till tysk 
opposition skulle ha varit tillräckligt välorganiserat för att kunna agera mot 
Hitler innan han hade avväpnat motståndet genom en seger över Tjecko-
slovakien samtidigt som han höll västmakterna stången. Oavsett sådana 
gissningar var dock sanningen, som Churchill lidelsefullt uttryckte det i 
underhuset, att Storbritannien genom Münchenavtalet hade ”lidit ett totalt 
och otvivelaktigt nederlag”23 – även om det var ett som hade fötts ur en 
långvarig militär svaghet och att man varit extremt sen med att förstå beho-
vet att återupprusta för full fart, för vilket en rad brittiska regeringar, inte 
bara Chamberlains, måste bära ansvaret. Om inte förr så ökade nu till sist 
rustningstakten markant. I september 1939 var Storbritannien fortfarande 
inte starkt men i en något bättre militär position i förhållande till Tyskland 
än det hade varit vid Münchenuppgörelsen.

När väl Hitler hade bekänt färg i mars 1939 och brutit löftet från München 
genom att invadera vad som återstod av Tjeckoslovakien, vaknade den brit-
tiska regeringen till insikt om att krig var oundvikligt. Garantin till Polen 
i slutet av den månaden garanterade i praktiken att krig var oundvikligt, 
genom att Storbritanniens öde lades i polska och tyska händer. Kedjan av 
händelser den dramatiska sommaren 1939 följde obönhörligt. I senaste laget 
insåg Chamberlain och Halifax motvilligt att det var nödvändigt att börja 
dryfta möjligheten av en allians med Stalin. Än en gång sattes de på plats av 
Hitler. Den beryktade pakten mellan Hitler och Stalin den 23 augusti 1939 
betydde inte enbart att krig var oundvikligt utan omedelbart förestående. 
Det började med den tyska invasionen av Polen efter drygt en vecka, den 
1 september 1939. De brittiska och franska krigsförklaringarna mot Tyskland, 
som förvandlade den tysk-polska konflikten till ett allmänt europeiskt krig, 
följde inom två dagar. Chamberlain räknade med en lång konflikt men var 
säker på att Storbritannien till sist skulle få övertaget.

Det var en bedömning som till stor del grundades på de överlägsna eko-
nomiska resurser som stod till Storbritannien till buds, vilket förmodades ge 
utslag i ett långdraget krig och gentemot vad man uppfattade som en kritisk 
instabilitet i den tyska ekonomin. Det fanns inte mycket som undergrävde 
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den underliggande optimismen under de månader av militär overksamhet 
som följde i Västeuropa – till våren 1940, när den efter bara några dagars 
händelser var som bortblåst.

II

Åskskrällen briserade till sist den 10 maj 1940. För de västallierade, Storbri-
tannien och Frankrike, avlöstes nu ”låtsaskrigets” tunga, hotfulla atmosfär 
som hade rått sedan föregående höst av den förutspådda hårda stormen. Den 
hade tornat upp sig under en månad, ända sedan april då Hitlers trupper 
hade invaderat Danmark och Norge. I gryningen den där majmorgonen 
öppnade det tyska artilleriet eld vid den belgiska gränsen. Den länge emot-
sedda västoffensiven började.

Genom att tränga fram i hisnande takt och hänsynslöst bryta mot hol-
ländsk och belgisk neutralitet nådde de tyska trupperna den franska kusten 
redan kvällen den 20 maj, efter att på tio dagar ha tillryggalagt 240 kilome-
ter. De allierade styrkorna, som hade splittrats upp i två delar av hastigheten 
och överraskningen i den tyska arméns skärformade manöver när den svepte 
fram genom södra Belgien och norra Frankrike, retirerade i oordnade former 
mot kusten. De sista allierade förhoppningarna om en motoffensiv visade sig 
den 24 maj vara illusoriska. Boulogne föll för tyskarna. Calais belägrades. 
Redan den 25 maj var den enda hamn som var öppen för de allierade Dun-
kerque. Nästa dag hade praktiskt taget hela den brittiska expeditionsstyrkan 
och merparten av de franska trupper som ännu var i strid – totalt nära 
340 000 man – börjat retirera till Dunkerque och dess omgivningar, där de 
fann sig innestängda mellan havet och den tyska frontlinjen.

Det slumpade sig så att den 10 maj, just den dag då Hitler startade sin 
västoffensiv, tillträdde mannen som skulle visa sig bli en av hans hårdaste 
motståndare, Winston Churchill, ämbetet som premiärminister för Stor-
britanniens och Nordirlands förenade kungadöme. Churchill hade varit ute 
i den politiska kylan under hela 1930-talet. Trots sin omfattande minister-
erfarenhet som gick tillbaka till första världskriget betraktades han av ledar-
na för en rad ”nationella regeringar” (vilka först hade kommit till makten 
1931 under den ekonomiska krisen som en koalition av de största politiska 
partierna och dominerades av hans eget parti, de konservativa) som alltför 
otillförlitlig och självständigt sinnad för ett högt ämbete. Ihågkommen och 
ogillad av den politiska vänstern som en reaktionär, betraktades han av 
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