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LASVÄRD LITTERATUR:

Sådant var bombkriget
av Hans Rumpf

nr de stridande under andra vlrldekriget
tillgrep metoden att bekllmpa varandras hemorter var detta början till det totala kriget.
lfullera lr det totala kriget accepterat som
oundvikligt om det blir en vlrldakontlikt.
len nlr de stora bombanfallen mot atlderna
började, var det en revolutionerande hlndelae,
som helt törlndrade krigets ansikte.
Etter kriget lit de allierade en kommission
undersöka verkningarna av hemortabeklmpningen.
Resultatet publicerades i en rapport "United
Statea Strategio Bombing Survey - lliropean
War", som i detalj angav hur många ton bomber
som tillta, hur mlnga mlnniakor som dödats
o a v. Det mllrkliga lr, att tyskarna ajllva
etter kriget i mycket liten utatrllokning har
berört denna del av krigahandlingarna. Nu
har emellertid den tyske törtattaren Hans
Rumpt i sin bok "Daa war der Bombenkrieg"
gjort ett försök att aammanatlllla de tyska
erfarenheterna och analysera verkningarna av
de allierade bombanfallen mot tyska hemorten.
Hans Rumpt var under kriget inapektllr tör
det tyska brandskyddet. Han lr alledea vill
insatt i sitt lmne. Rumpt säger i inledningen
att han med sin bok inte avser att kasta
skulden tör det skedda pl nlgon. Han vill al
objektivt som möjligt redovisa bombkriget
trln tysk synpunkt. Men boken har Ivan ett
annat syfte. Rumpt vill tör tyska folket
klargllra, vad som verkligen skedde ooh detta
dllrtör att man under tiden etter kriget av
olika anledningar undvikit llmnet. Pl grund av
denna attityd var risken mycket stor tllr att
vlaentligheter skulle glömmas bort och att
det al aalningom skulle bli avlrt att skriva
luttkrigeta historia. Rumpt har i "Daa var
der Bombenkrieg" pl ett överakldligt ooh
intressant via redovisat inte bara aittermaterial utan Il.ven parallellt med hlndelaerna
givit en reaum6 av de politiska och militlra
bedömandena och besluten.
Trots tllrtattarena deklarerade föresats att
vara objektiv kan llaare inte undgl att stundtals alrka en visa bitterhet i vad som algs.
len boken lr intressant och av stort vlrde

tllr den ailitlrt och historiskt intresserade.
Den nlmnda bitterheten mlate man ae mot bakgrunden av Rumpta egna upplevelser under kriget och det lr sannolikt dessa som lven diktera t hans motivering tör sin bok som lyder
"Dieaea Buoh iat ein Appell an Moral und Vernuft1 Die Unverletzlichkeit der Wattenloaen,
nicht kamptbeteiligten Zivilbevölkerung musa
wieder oberatea Geaeta, musa wieder politiaohea Credo werden".

