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Förord

Varje årtionde efter andra världskrigets slut har givit oss 
tillfälle att på nytt reflektera över de extraordinära omstän-
digheter som ledde fram till ett krig i exempellös skala, ett 
krig som i förödelse överträffade till och med offren och 
förlusterna i det föregående världskriget. Man har gärna 
velat föreställa sig att en sådan monumental konflikt måste 
ha haft synnerligen omfattande orsaker, och det råder inga 
tvivel om att det fanns systemfel i mellankrigstidens världs-
ordning, i det kapitalistiska systemet eller i Europas nationella 
geografi som gav näring åt kommande konflikter. Det fanns 
också en genomträngande domedagskänsla som hängde över 
kontinenten medan Europa kämpade för att hantera den 
obarmhärtiga insikten om att det område som betraktade 
sig som den moderna civilisationens hjärta uppenbarligen 
riskerade att sjunka ned i djupet av ett nytt barbari.

Det är mot den bakgrunden som den här lilla boken ut-
spelar sig. Syftet är att berätta en kort men kärnfull historia 
från tiden alldeles i slutet av de 20 år av kris och otrygghet 
som följde på det första världskriget. Hur stora eller lång-
siktiga de krafter som förberedde krigen än kan ha varit, 
fanns det ändå en tidpunkt då dessa krafter måste ställas mot 
varandra och de viktigaste historiska aktörerna blev tvungna 
att fatta svåra beslut. Under de dramatiska dagarna ome-
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delbart före krigsutbrottet var det fortfarande mycket som 
stod och vägde. Viktiga händelser skapar sin egen dynamik 
och sin egen interna historia. I dag framstår krigsutbrot-
tet som en naturlig konsekvens av den internationella kris 
som provocerades fram huvudsakligen av Hitlertyskland. 
Det som här följer är avsett att visa att ingenting i historien 
är oundvikligt. Den märkliga dialogen mellan system och 
aktörer står i centrum för historieskrivningen. Händelser 
kan vara orsaker lika väl som verkningar, och det gäller i 
allra högsta grad de händelser som förde Europa till krig 
för 70 år sedan.

Richard Overy
Mars 2009



– 11 –

Prolog

Polen, Tyskland och västmakterna

År 1933 utkom en roman av den engelske författaren H. G. 
Wells med titeln The Shape of Things to Come, en fiktiv 
berättelse om utvecklingen i världen under de kommande 
50 åren. Hans centrala förutsägelse var att det inom den 
närmaste tiden skulle utbryta ett ”sista krig” i Europa. Det 
datum han valde var januari 1940, och krigsorsaken var en 
mindre incident i Danzig (nuvarande Gdansk), där en polsk-
judisk handelsresande på centralstationen skjuts till döds av 
en ung nationalsocialist som har misstolkat polackens försök 
att rätta till sin trasiga tandprotes och tar det som ett uttryck 
för hånfullhet mot det Tredje rikets representant. I Wells ro-
man blir den händelsen gnistan som tänder den europeiska 
krutdurken av rivalitet och misstro. Inom två dagar har kriget 
uppslukat hela Europa. ”Spänningen”, skriver Wells, ”hade 
stigit till en punkt där katastrofen kändes som en lättnad 
och Europa var fritt att slita sig självt i stycken.”1

Någonting som starkt påminde om detta hände på hösten 
1939, ungefär fyra månader tidigare än Wells hade förutspått. 
Kriget i Europa utbröt mindre än tre dagar efter att Tyskland 
hade erövrat Danzig. Kraven på ett återlämnande av den 
en gång tyska staden utlöste en konflikt som inleddes med 
Tysklands invasion av Polen den 1 september 1939 och som 
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övergick i ett världskrig när de brittiska och franska impe-
rierna förklarade krig mot Tyskland tre dagar senare. Den 
formella krigsorsaken dolde att Europa år 1939 befann sig 
i ett tillstånd av enorma spänningar efter sammanbrottet av 
den internationella världsordning som hade etablerats efter 
första världskriget. Konflikten i september 1939, som ledde 
till det andra världskriget, grundade sig på större frågor än 
vilket land staden Danzig skulle tillhöra. Den brittiske pre-
miärministern Neville Chamberlain sade i underhuset den 
24 augusti att det krig som eventuellt skulle komma inte 
handlade om ”den politiska framtiden för en fjärran stad i 
ett främmande land”, utan skulle utkämpas för att bevara 
de fundamentala principerna i de internationella lagarna.2 
Adolf Hitler upplyste sina militära befälhavare under en 
konferens den 23 maj 1939 inför kriget mot Polen att det 
inte var Danzig som var huvudsaken: ”För oss handlar det 
om att utvidga vårt livsrum [Lebensraum] i öst och säkra vår 
livsmedelsförsörjning.”3

Det krig som utbröt i september 1939 kan bara förklaras i 
kontexten av den sönderfallande europeiska ordningen under 
1930-talet, då kombinationen av ekonomisk kris, uppkom-
sten av auktoritära diktaturer, djupa ideologiska skiljelin-
jer, nationalistisk rivalitet och Nationernas Förbunds (NF) 
misslyckande med att bevara freden ökade sannolikheten 
för ett storkrig. Icke desto mindre var det ett krig som of-
ficiellt utkämpades för Polens självständighet, och det är här, 
i konflikten om Polens framtid 1939, som man kan hitta de 
omedelbara orsakerna. Framför allt var det Polens orubbliga 
vägran att göra några eftergifter åt sin mäktiga tyska granne 
som gjorde kriget nästan ofrånkomligt. Polen var, skrev en 
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tjänsteman vid brittiska utrikesdepartementet i maj 1939, 
den enda stat i Europa som hade ”förmågan och viljan att 
på allvar bjuda motstånd mot den tyska aggressionen”.4

Den polska frågan gick tillbaka till perioden omedelbart 
efter första världskriget då de allierade segrarmakterna be-
slöt skapa en oberoende polsk stat och tilldela den en land-
korridor till havet genom tidigare tyskt territorium i syfte 
att använda den tyska staden Danzig som huvudhamn för 
den polska import- och exporthandeln. Danzig fick status 
av fristat under beskydd av en NF-kommitté, som skulle 
utse en överkommissarie att bevaka arrangemangen för att 
skydda den polska handeln och värna den i stor utsträck-
ning tysktalande befolkningens självstyre.5 Denna lösning 
accepterades aldrig av Tyskland, och de polska ledarna var 
medvetna om att den skulle komma att utlösa någon form 
av framtida kris. Tillståndet i fristaten Danzig, anmärkte 
marskalk Józef Piłsudski, som var Polens regeringschef från 
1926 fram till sin död 1935, skulle alltid vara ”barometern 
för de polsk-tyska relationerna”.6 I maj 1933, strax efter att 
Adolf Hitler kommit till makten i Tyskland, fick Danzigs 
nationalsocialistiska parti 38 av de 72 platserna i stadens full-
mäktige och tog makten över fristaten. Därefter och fram 
till krigsutbrottet i september 1939 fungerade Danzig som 
en utpost av Tredje riket. År 1936 rådde i praktiken enpar-
tisystem och i november 1938 införde stadens fullmäktige, 
mot överkommissariens vilja, de ökända tyska Nürnberg-
lagarna från 1935 som innebar att den judiska befolkningen 
i Danzig fråntogs sina medborgerliga rättigheter.7 Den starkt 
nationalistiska tyska befolkningen krävde 1939 att få åter-
vända ”Heim ins Reich”, hem till Tyskland.
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Den polska frågan gällde inte enbart Danzig. Sedan Ver-
saillesfördraget undertecknats i juni 1919 tilldelades Polen 
inte bara korridoren genom Västpreussens territorium utan 
dessutom viktiga delar av den industritäta regionen Schle-
sien. Tyska frikårer (Freikorps), som rekryterats bland hem-
vändande soldater 1919, kämpade emot de polska anspråken 
längs östfronten ända tills kårerna upplöstes 1920. Den nya 
polska staten omfattade också ett stort område som tidigare 
hade tillhört det forna ryska imperiet, och 1920 invadera-
des Polen av den revolutionära Röda armén, som just hade 
segrat i det ryska inbördeskriget och nu försökte krossa den 
nyfödda staten och sprida den proletära revolutionen vidare 
över Europa. Det röda kavalleriet nådde nästan ända fram 
till den tyska gränsen, medan Michail Tuchatjevskijs illa 
beväpnade styrkor hotade att omringa Warszawa, det ryska 
Polens gamla huvudstad. Trots att varken Storbritannien eller 
Frankrike gjorde några försök att skydda den stat de nyligen 
hade grundat lyckades polackerna vinna en fantastisk seger 
under ledning av Józef Piłsudski, som 1914 hade samlat en 
polsk legion och kämpat på Österrike-Ungerns sida mot 
Tsarryssland. Slaget om Warszawa har sällan tillskrivits den 
vikt det förtjänar i historieskrivningen om 1920-talet, men 
det räddade Östeuropa från ett kommunistiskt korståg och 
skyddade Polens självständighet från de två farliga grannarna 
Tyskland och Sovjetunionen. Segern år 1920 blev dessutom 
den nya polska statens ursprungsmyt och spelade en stor 
roll för polackernas kommande beslutsamhet i kampen för 
att inte låta sig underkuvas av något av de mäktiga grann-
länderna 1939.8

Under mellankrigstiden upprätthöll Polen sin bräckliga 



1939

– 16 –

självständighet och blev en betydande regional makt i Öst-
europa; vissa polska ledare såg fram emot en expansion av det 
polska inflytandet i riktning mot Svarta havet eller in i det 
sovjetiska Ukraina. År 1932 undertecknade Polen en icke-
angreppspakt med Sovjetunionen och 1934 undertecknades 
ett liknande fördrag med Hitlertyskland. Polen var tungt 
beväpnat i jämförelse med andra mindre nationer i Europa 
och anslog runt mitten av 1930-talet omkring hälften av 
sin årliga statsbudget till militära utgifter. De mäktigaste 
länderna i väst betraktade inte Polen som någon potentiell 
allierad. Den polska antisemitismen och landets auktoritära 
regim gjorde det inte lättare att bygga broar till västländerna. 
Sommaren 1938 stödde de polska ledarna Tjeckoslovakiens 
delning i hopp om att Polen skulle kunna dominera ett 
självständigt Slovakien och utöva ett starkt inflytande från 
Baltikum till Rumäniens gräns. Den polska regeringen 
fick vara med och dela på det styckade Tjeckoslovakien 
efter Münchenöverenskommelsen den 30 september 1938 
genom att tvinga tjeckerna att överlämna Teschenområdet 
till Polen. För västmakterna verkade det inte osannolikt att 
Polen skulle ansluta sig till det tyska lägret.9

Den drastiska försämring av de tysk-polska relationerna 
som ledde till att Tyskland förklarade krig i september 1939 
bottnade i det faktum att de polska ledarna inte betrak-
tade Polen som en del av det tyska lägret. Det fanns inga 
uppenbara spänningar mellan Polen och Tyskland 1938, 
även om situationen i Danzig och den polska korridorens 
framtid fortfarande tillhörde de inslag i Versaillesfördra-
get som Tysklands ledare skulle ha velat lösa. Tysklands 
pånyttfödelse som stormakt var ett allvarligt hot, men de 
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polska ledarna hade bestämt sig för att Versaillesfördragets 
okränkbarhet skulle försvaras till varje pris när det gällde 
Polens intressen. Även om Polen gärna drog fördel av det 
tjeckiska motståndets kollaps 1938, ville polackerna inte 
att Münchenavtalet skulle tillämpas på de tyska minorite-
ter som bodde på polskt territorium eller i fristaten Dan-
zig. På den tyska sidan öppnade Tjeckoslovakiens delning 
möjligheter till ytterligare förändringar i det östeuropeiska 
dödläget. Den 1 oktober 1938, samtidigt som tyska trupper 
gick in i de sudettyska områden som hade överlämnats till 
Tyskland i och med Münchenöverenskommelsen, med-
delade Hitler sin arméadjutant att de polska frågorna inte 
var bortglömda: ”I rätta ögonblicket, när de hade mjukats 
upp, skulle han skjuta polackerna.”10 Det är osannolikt att 
Hitler på det här stadiet hade planer på ett krig mot Po-
len. Den önskvärda lösningen var att Warszawa gick med 
på att revidera gränserna, överlåta Danzig till Tyskland och 
ansluta sig till ett tyskvänligt block i Östeuropa. Den 24 
oktober 1938 inbjöds den polske ambassadören Józef Lip-
ski av Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop 
till lunch på Grand Hotel i Berchtesgaden, inte långt från 
Hitlers lantställe på Obersalzberg. Där föreslog Ribbentrop 
för första gången att Danzig skulle återlämnas till Tyskland, 
att det skulle byggas en landsvägs- och järnvägsförbindelse 
genom den polska korridoren och att Tyskland skulle ha 
exterritorialrätt längs denna vägförbindelse. Polen, antydde 
Ribbentrop, skulle också kunna ansluta sig till Tyskland, 
Italien och Japan i Antikominternpakten som var riktad 
mot Sovjetunionen.11

Lipski reste hem till Warszawa och framförde de tyska 
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förslagen till sin utrikesminister, Józef Beck. Han var en 
centralgestalt i den polska regeringen och hade varit vid 
utrikesdepartementet sedan 1932. Beck kände på sig att 
det tyska ledarskapet höll på att göra sig redo att inleda ett 
”nervkrig” om Danzig. Sent i november klargjorde Beck 
för Ribbentrop att det inte kunde bli tal om att återförena 
Danzig med Tyskland; i stället föreslog han att NF-kommittén 
skulle avsättas och att Polen och Tyskland slöt ett ömsesidigt 
fördrag, som respekterade båda folkgrupperna i Danzig men 
bevarade stadens oberoende ställning. Den 24 november 
gav Hitler den tyska krigsmakten i uppdrag att förbereda 
en militär erövring av Danzig. Den 5 januari 1939 var Beck 
inbjuden till Berlin, där Hitler upprepade åsikten att Danzig 
måste bli tyskt. Under våren blev tonen i de tyska uttalandena 
allt mer uppfordrande. Den 20 mars sade Ribbentrop till 
Lipski att Danzig måste återlämnas till Tyskland och att en 
exterritoriell förbindelseled måste inrättas. Han insisterade 
på att Beck skulle komma till Berlin för att förhandla.12 Det 
kravet ställdes under en hektisk vecka, bara sex dagar efter 
att den tjeckiske presidenten tvingats resa till Berlin och be 
om ”beskydd”, varpå tyskarna ockuperade Böhmen och 
Mähren, och två dagar innan Litauen tvingades återlämna 
en annan tysk stad, Memel, till Tyskland. Beck drog den 
uppenbara slutsatsen och vägrade komma. Därmed var det 
slut med de vänskapliga förhandlingarna. Ambassadör Lipski 
träffade varken Hitler eller Ribbentrop igen förrän den 31 
augusti, dagen före den tyska invasionen av hans land. Vid 
ett möte på det polska utrikesdepartementet den 24 mars 
gick Beck igenom Polens valmöjligheter tillsammans med 
sina medarbetare. Tyskland, hävdade han, ”var inte längre 
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pålitligt”. Hitler behövde konfronteras med en beslutsamhet 
som han ännu inte hade mött någonstans i Europa. Polen, 
fortsatte Beck, hade en baslinje som inte fick underskridas 
i förhandlingarna. ”Så här ligger det till”, förklarade han. 
”Vi kommer att ta strid.”13

Riktlinjerna för kriget drogs upp under den sista veckan 
i mars 1939. Dagen efter Becks möte befallde Hitler den 
tyska krigsmakten att förbereda en handlingsplan för in-
vasion av Polen om polackerna kunde isoleras internatio-
nellt och om de vägrade gå med på Tysklands krav. Samma 
vecka sattes de polska styrkorna på västfronten i beredskap. 
I Storbritannien, där den tyska ockupationen och styck-
ningen av Tjeckoslovakien hade krossat alla illusioner om 
att Hitlers ambitioner kunde begränsas inom ramar som 
var acceptabla för brittiska och franska intressen, väckte 
Tysklands annektering av Memel en ökande oro för att 
även Danzig genom en plötslig kupp skulle införlivas med 
Tyskland. De underrättelser som nådde London från Polen 
tydde på hårdnande polska attityder. Den 27 mars antydde 
den polske kabinettschefen att polackerna var beredda att 
kämpa för Danzig. Den polska opinionen var, antog han, 
”inte mottaglig ens för förnuftiga diskussioner”; krigsmakten 
var ”lika obeveklig”. Hemliga källor varskodde britterna 
om att Tyskland tänkte erövra Danzig genom ett överrask-
ningsanfall. Chamberlain fick beskedet att ett anfall var 
”omedelbart förestående”.14 Den 31 mars utfäste Chamber-
lain en garanti för Polens självständighet, och den franska 
regeringen instämde några dagar senare. När inget anfall 
kom antog britterna att den polska militära mobiliseringen 
tillsammans med den engelsk-franska garantin hade tvingat 
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Hitler att backa, en uppfattning som inspirerade till en ökad 
fasthet i den brittiska politiken under sommarmånaderna. 
Lord Halifax, den brittiske utrikesministern, överlämnade 
den 5 maj 1939 en rapport om Danzigfrågan till regeringen 
där han klargjorde att saken nu gällde å ena sidan Tysklands 
avsikt att dominera Europa och å andra sidan Polens ut-
talade vilja att försvara sin självständighet. Även om vägen 
till en fritt förhandlad överenskommelse om Danzig fort-
farande låg öppen var en kompromiss vid det laget, enligt 
hans åsikt, ”osannolik”.15

Alla de parter som i augusti och september skulle vara 
indragna i en kris som utmynnade i ett världskrig var på 
kollisionskurs redan under våren 1939. Polen tänkte inte gå 
med på de tyska kraven och hade utrustats med en inter-
nationell garanti som stärkte den polska beslutsamheten. 
Som en reaktion på den garantin hade Hitler den 3 april 
slutligen givit order om förberedelser för operationen ”Fall 
Weiss” (invasionen av Polen) för att den skulle vara klar 
att verkställas den 1 september. Han var helt inställd på att 
under loppet av sommaren slå in en kil mellan Polen och 
västmakterna för att kriget mot Polen inte skulle sprida sig. 
Den 23 maj sade han till sina befälhavare: ”Uppgiften är att 
isolera Polen. En framgångsrik isolering är avgörande […] 
Det får inte bli en samtidig konfrontation med väst.”16 Över-
tygelsen om att västmakterna skulle ge vika i en viljornas 
kamp präglade Hitlers tänkande ända fram till krigsutbrottet. 
Storbritanniens och Frankrikes regeringar å sin sida var vis-
serligen långt ifrån eniga i frågan om ett krig i Europa, men 
under sommaren 1939 klargjorde de offentligt, om och om 
igen, att om Tyskland agerade ensidigt i Polenfrågan skulle 
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de infria garantin genom att komma till Polens undsättning. 
Förhoppningen var att väst genom att visa beslutsamhet 
skulle kunna avskräcka Hitler eller tvinga honom att för-
handla utan hotelser. Dessa förhoppningar, som nu framstår 
som ganska fåfänga, var också en synlig tråd genom hela 
den kris som ledde fram till kriget. Båda sidor klamrade sig 
fast vid de underrättelser som verkade stödja teorin att den 
andra sidan skulle ge upp i sista ögonblicket.

Icke desto mindre ökade krigsförberedelserna takten på 
båda sidor för den händelse att det värsta skulle inträffa. 
Storbritannien införde värnplikt i april 1939, och i mars 
inledde Storbritannien och Frankrike gemensamma sam-
tal med inriktning på ett treårigt krig mot Tyskland. Väst-
makterna var inte alltför entusiastiska över att få Polen till 
allierad, men det verkliga målet med västländernas politik 
var att förhindra eller begränsa ytterligare aggression från 
Tysklands sida i någon del av Europa och att dra gränsen 
vid Polen. Samtalen mellan Storbritannien och Frankrike 
resulterade till sist i en plan där ett självständigt Polen skulle 
återupprättas först efter en längre tids väpnade strider, vilket 
innebar att man dömde polackerna till ett snabbt nederlag.17 
När de polska ledarna bad Storbritannien och Frankrike om 
ekonomisk hjälp inför de kommande krigsutgifterna talade 
de för döva öron. Beck bad om ett lån i slutet av april för 
att Polen skulle kunna köpa råvaror och vapen, och i maj 
nämndes en siffra på 60 miljoner pund. Polackerna vände 
sig också till Paris, där det till en början fanns större intresse 
för att ställa upp med krediter. Den brittiske finansminis-
tern, sir John Simon, framförde till Chamberlain att det vore 
”fullständigt omöjligt” att finansiera Polens upprustning, 
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därför att Storbritanniens egen ekonomi var försvagad av 
de stora militärutgifterna. Den brittiska regeringen var be-
redd att erbjuda cirka en tiondel av den önskade summan 
men beviljade inte bidraget förrän den 24 juli, och då bara 
på villkoret att de erbjudna 8 miljonerna spenderades på 
brittiska varor.18 Den brittiska motsträvigheten smittade 
av sig på fransmännen och fick även dem att hålla igen på 
biståndet. Polen fick klara sig bäst det kunde.

Även om Hitler tvivlade på västmakternas handlings-
kraft, var det i augusti 1939 uppenbart att den polska frågan 
knappast skulle lösas till Tysklands favör utan en tvist som 
skulle bli värre än Tjeckoslovakienkrisen året innan. För att 
vara säker på att Polen stod isolerat godkände Hitler son-
deringar hos Sovjetunionen, vars hållning i Polenkrisen var 
oklar. Även Storbritannien och Frankrike tog kontakt med 
Stalin i hopp om att en förnyad entente mellan de tre län-
derna skulle vara nog för att avskräcka Hitler en gång för 
alla. Ingen av de två staterna gjorde dock några allvarliga 
eller framgångsrika försök att cementera en militär eller 
politisk överenskommelse med Sovjetunionen, och ingen 
av dem kunde övertala Polen att samarbeta eftersom den 
polska regeringen med rätta tvivlade på Sovjets goda vilja 
och inte accepterade sovjetiska styrkor på polsk mark. Detta 
misslyckande har ända sedan dess betraktats som det största 
missade tillfället under åren före kriget. Den franske utrikes-
ministern, pacifisten Georges Bonnet, skulle senare lägga 
skulden för den bortslarvade möjligheten till en allians med 
Sovjet på Becks ”obegripliga, arroganta, opålitliga attityd”. 
Lord Halifax, som tog upp frågan i en opublicerad artikel 
under kriget, hade en klarare syn på problemet: ”Man skulle 
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knappast förvänta sig att en intelligent kanin skulle välkomna 
att bli beskyddad av ett tio gånger så stort djur med vanorna 
hos en kungsboa.”19 Ur Polens synvinkel skulle priset för ett 
samarbete med Sovjet mycket väl ha kunnat bli lika högt 
som priset för de misslyckade förhandlingarna.

När allt kom omkring var Stalin mer intresserad av att 
förhålla sig neutral i alla europeiska konflikter liksom av 
möjligheten att säkra en sovjetisk kontroll över delar av 
Östeuropa, och därför ingick han en pakt med Hitlertysk-
land. Det har visserligen framförts att detta var ännu ett 
missat tillfälle att undvika ett krig, inte minst av de histo-
riker som ser Sovjets strävan efter någon form av kollektiv 
säkerhet som en genuin önskan att samarbeta med väst, 
men det finns överväldigande belägg för att det sovjetiska 
ledarskapet lekte med tanken på en västallians med syftet 
att pressa Tyskland till en uppgörelse som skulle innebära 
verkliga eftergifter till den sovjetiska sidan. Ingen av de två 
staterna betraktade Polen som någon permanent politisk 
enhet. Polen hade varit uppdelat mellan tyskar och ryssar 
sedan 1700-talet, och den nya staten var bara 20 år gam-
mal. Ett utplånande av Polen var en acceptabel lösning för 
båda sidor. Historien om Ribbentrops dramatiska flygtur 
till Moskva den 22 augusti är välkänd. Resultatet, det icke-
aggressionsavtal som undertecknades tidigt på morgonen 
den 24 augusti och det hemliga protokoll som delade upp 
Polen och de baltiska staterna i olika intressesfärer, hälsa-
des av Hitler som en diplomatisk seger av största betydelse. 
Han förväntade sig att omedelbart få höra att de brittiska 
och franska regeringarna hade fallit. Frånvaron av ett direkt 
sovjetiskt hot stärkte honom i övertygelsen att västmakterna 
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inte var beredda att slåss för Polen. ”Våra fiender”, sade han 
till sina befälhavare vid ett möte den 22 augusti, ”är småkryp. 
Jag har sett dem i München.”20

Det är värt att ställa frågan:  Vem ville ha krig 1939? I varje 
fall inte de flesta européer. Hitler ville definitivt ha krig, 
eftersom han ville undvika att ge något som helst intryck 
av svaghet sedan han väl fattat beslutet att förbereda inva-
sionen av Polen. Han var väl medveten om att München-
överenskommelsen hade förstört hans planer på ett mindre 
krig mot tjeckerna; han hade tvingats kompromissa inför 
ögonen på sina militära befälhavare. Men han ville föra krig 
på sina egna villkor, och allra helst ett lokalt krig mot Polen. 
Ribbentrop gav eko åt husbondens röst genom att beskylla 
polackerna för omedgörlighet och hota med alla former av 
krigshandlingar. I en diskussion med Nationernas Förbunds 
överkommissarie för Danzig, den schweiziske historikern 
Carl Burckhardt, den 12 juni 1939 ska Ribbentrop enligt 
uppgift ha sagt att Polen skulle besegras på tre dagar, att 
Frankrike om det intervenerade ”skulle reduceras till en 
tredje klassens makt” och att ”det brittiska imperiet skulle 
krossas” om det gjorde likadant, medan Tyskland skulle kämpa 
”till sista kvinna och sista barn”. Det är inte lätt att veta hur 
västmakternas ledare kan ha tolkat dessa våldsamma hotelser 
när Burckhardt vidarebefordrade dem några dagar senare, 
precis som Ribbentrop hade räknat med. Samtals protokollet 
visades för Chamberlain, som skrev i dokumentets marginal 
att han fann det ”svårt att dra någon slutsats över huvud 
taget” av en sådan svada.21

Neville Chamberlain framställs ofta som en man som på 
alla vis försökte undvika ett krig år 1939, men även om han 
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alltid tyckte att fred var att föredra framför krig hade han 
knappast några illusioner kvar om Hitler i början av 1939. 
I mars beskrev han Hitler för en gäst som ”den svartaste 
djävul han någonsin träffat”.22 Han ville inte ha krig, men 
han hade klart för sig att möjligheten fanns och i likhet med 
en stor del av den brittiska allmänheten var han beredd att 
inse nödvändigheten av ett krig om Hitler inte gick att tala 
till rätta. Den franske regeringschefen Edouard Daladier, 
liksom större delen av den franska befolkningen, delade 
samma fatalistiska syn. Det går inte att påvisa att någon av 
dem någonsin planerade att svika Polen om Tyskland gick 
till anfall. Men i Polen, där spänningarna mellan polacker 
och etniska tyskar ökade till kritiska nivåer under sommaren 
1939, tycks något seriöst alternativ till en väpnad konflikt 
aldrig ha diskuterats. När den brittiske generalen Edmund 
Ironside kom till Polen i juli 1939 för att inspektera landets 
krigsplaner och stridsberedskap, rapporterade han om en 
militärledning som var ”fylld av tillförsikt” tack vare de 
gemensamma minnena av hur dessa män i yngre dagar, 
1920, hade besegrat Röda armén. Ironside rapporterade 
att ”hela nationen är inställd på att kämpa”, en attityd som 
han förklarade med en ”vansinnig optimism” hos det polska 
folket.23 Den amerikanske journalisten William Shirer, som 
besökte den polska hamnstaden Gdynia i augusti 1939, mötte 
vanliga hamnarbetare som var uppladdade inför striden. ”Vi 
är redo”, försäkrade de. ”Vi tänker slåss.”24

Allt detta pekar på att ett krig i september 1939 var ound-
vikligt, och många européer vid den tiden trodde också att 
det var så. Det fanns utan tvekan utrymme för förhandlingar 
om självständighet för Danzig, och polackerna och deras 
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allierade höll frågan öppen så länge det tyska ledarskapet 
accepterade jämlika förhandlingar utan hotelser. Men för 
att ett krig skulle undvikas måste en av tre saker hända: 
att Hitler än en gång avstod från att dra i krig, som han 
hade gjort i München, och accepterade en internationell 
överenskommelse om de polsk-tyska tvistefrågorna; att de 
polska ledarna erkände att ett krig med Tyskland var ett 
oförnuftigt alternativ och gick med på att revidera statusen 
för Danzig och gränsen till Tyskland; eller att de brittiska 
och franska ledarna, samfällt eller var för sig, bröt sina löften 
och gav Tyskland fria händer i Östeuropa. Även om inget 
av detta var sannolikt låg det inom möjligheternas gränser. 
Beslutsamheten hos alla parter prövades till bristningsgränsen 
under de utomordentligt dramatiska tio dygn som utspela-
des mellan undertecknandet av den tysk-sovjetiska pakten 
tidigt på morgonen den 24 augusti och eftermiddagen den 3 
september då Frankrike anslöt sig till Storbritanniens krigs-
förklaring mot Tyskland. Att kriget till sist bröt ut avgjordes 
genom beslut som fattades i den plågsamma vetskapen om 
att Europa än en gång riskerade att störtas ned i en konflikt 
som många fruktade skulle bli den europeiska civilisationens 
undergång. De som fick uppgiften att finna en lösning på 
krisen var en handfull personer som, antingen de ville el-
ler inte, var tvungna att medverka i ett drama där miljoner 
vanliga européers liv stod på spel.




