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Heinrichs lillebror Ernsts barnbarn 
 
Har tagit itu med ”familjebördan” 
 
Enligt familjens myter var Heinrich det ”svarta fåret” i släkten. Ett undantag. 
 
I själva verket var både Ernst och Gebhard övertygade nazister. Ernst blev medlem i 
partiet 1931 och Gebhard deltog i Ölkällarkuppen 1923 (medlem i partiet 1933). 
 
Det finns ett stort behov i Tyskland om att tala om undangömda familjehistorier, att 
konfrontera hur förfäderna var krigsförbrytare och nazister. Sedan K skrev boken har 
hon fått många mejl och brev från andra med förfäder inom NSDAP. 
 
Ernst bar bland annat ansvaret för hur en judisk medarbetare, som tillåtits fortsätta 
verka av Heinrich Himmler, skickades till koncentrationsläger (?). 
 
Tyskar i gemen tror att just deras förfäder var antinazister, skyddade judar, osv. 
 
K fick tillgång till ett unikt forskningsmaterial i och med att hon via släkten fick fri 
tillgång till brevväxlingar. Däremot var flera släktingar kritiska i hemlighet. Sedan 
boken kom har de brutit kontakten med K. 
 
Startpunkten för K:s arbete var – bland annat – att hennes far bad henne kontrollera 
Ernsts historik i arkiven. 
 
Den offentliga öppenheten har varit lyckad i Tyskland. Den privata öppenheten är 
svårare. Där råder ofta tystnad om de egna släktingarnas agerande 1933-45. De unga 
vet inte vad förfäderna gjorde. ? andra sidan: Hur många människor vet vad farfars 
far gjorde? Mycket länge sedan. 
 
Då K först såg teveserien Förintelsen var hon 11 år. Matematikläraren visade de två 
första avsnitten (av fyra) för klassen, helt utan förberedelser eller efterarbete. Blev 
skandal och hindrades från att visa del 3-4. 
 
− Jag hamnade i ett chocktillstånd. Jag kunde inte sluta gråta och hade 

mardrömmar. Sedan var jag besatt av nazismen. 
 
Farfar Ernst dog 1945, oklart hur. Kanske självmord. Han var rapporterad saknad i 
många år och det finns flera teorier i släkten om vad som hände. K:s pappa var sex år 
gammal. 
 
Aldrig varit aktuellt att byta namn. Himmler är ett vanligt namn i södra Tyskland och 
ingen reagerar inför det. 
 
 
Intervju 
 

• Varför känner tyskar födda efter 1945 skuld över vad som hände då 
nazisterna hade makten i Tyskland? 

• -- Många känner skuld men andra är trötta på det hela. Särskilt de unga. 



Framför allt är det stor skillnad mellan att känna skuld respektive acceptera 
ansvar. Ansvaret är en stor del av den tyska nationella identiteten. 

 
• Känner du dig skyldig? 

• -- Nej, inte längre. Jag gjorde det när jag var ung. Då var jag oförmögen att 
definiera skillnaden mellan ansvar och skuld. 

 
• Idag är det vanligt att utkräva offentliga ursäkter för historiska brott. Är det 

bra eller dåligt? 
• -- En offentlig ursäkt av en regering eller statschef kan vara värd mycket för 

offer eller anhöriga. Mycket viktigare än juridiska processer gentemot enskilda 
personer. Att en hel nation ber om ursäkt betyder mer. ?nnu bättre är det 
naturligtvis om staten verkligen visar att man känner ansvar. 

• -- Just nu pågår en debatt i Tyskland om landet ska be om ursäkt för 
förbrytelser utförda i Afrika 1904. Frågan är om Tyskland orkar att ta på sig 
ännu mer historisk skuld. ?r det inte övermåttan nog som det är? 

 
• Känner din pappa skuld över sin far och farbror? 

• -- Han har känt sig mer skyldig än jag gjorde och har naturligtvis ett ännu 
starkare behov av att distansera sig. Och så kommer naturligtvis den svåra 
frågan: Finns det något fel på våra gener? 
• Är det något fel på dina gener? 

• -- Kanske, rent genetiskt har jag ju ärvt mycket från min farfar. Men ondskan 
går inte i arv. Ondskan uppstår ur miljö och omgivning. 

 
• Varför uppstod både nazism och kommunism i väst – den del av världen där 

vi ser oss själva som demokratins och humanismens stamort på jorden? 
• -- Nazism och kommunism är moderna fenomen – inte uråldriga. De blev 

möjliga först i modern tid. Däremot har västerlänningar en djupt inrotad känsla 
för att dela in världen. I förlängningen en önskan om ”den enda lösningen”. 
Förståelsen av ”humanism” har förändrats sedan 1945, numera baseras 
begreppet på demokratiska ideal. Speciellt i Tyskland innebär detta är gigantisk 
förändring. Fram till 1945 var Tyskland en militaristisk nation där demokratin 
var impopulär. Angående västerlandets rasism så är denna en del av ”det 
upplysta”. 

 
• När – om någonsin – blir Tyskland ett ”normalt ” land? 

• -- Det kommer att ta mycket lång tid. Ända sedan 1945 har tyskar sagt att 
Tyskland måste glömma det förflutna och blicka framåt. Men ständigt kommer 
nya generationer och ny kunskap och ny dokumentation som aktualiserar åren 
1933-45. 

 
 
 
 


