
Intervju med Åke Malm 
Via telefon, 080722 
 
Går inte att undgå andra världskriget i Italien. 
Berättelserna beror till stor del vilken generation du talar med. 
 
I familjerna finns fortfarande de som upplevt kriget. Min frus familj skickades norrut undan 
bombningarna under krigets slutskede och hamnade i närheten av Gustavlinjen. Mormor 
berättar. 
 
Förr var det vanligt att folk skrev ner sina minnen. 
 
Tyskar förde italienska män till arbetsläger. 
 
Minnesceremonier, kransnedläggningar. 
Intensiv skulddebatt de senaste åren. 
 
”Även om vi stod på fel sida så gjorde vi vår plikt” 
”Vi gjorde kanske hemska saker men vi gjorde vår plikt” 
 
Alpjägarna marscherar, hundratusentals människor deltar i festligheterna. 
 
Myten om den gode italienske soldaten 
Bekämpas av historiker – kontrar med fakta om gaskrig och tortyr 
 
För 40 år sedan, historikern Renzo de Felici skriver väl dokumenterade böcker. Balanserade. 
 
Omedelbart efter kriget: 
Det italienska folket missleddes, men stod sedan upp som en man och bekämpade tyskarna.  
Det italienska folket blir lurat, men kastar av sig det fascistiska oket. 
Sedan dess har det skett en rad omvärderingar. 
 
Den tidigare talmannen Violante försökte ”sluta fred i folket”. Var och en gjorde sitt bästa. 
Andra kontrar: Det går inte att jämföra fascisterna med demokraterna. 
Idag har Italien en fascistisk talman (namn?). 
 
Mussolinifirandet på Piazza Venezia (varje år?) 
 
Motståndsrörelsen i Rom. 
Sprängde bomb som dödade ca 30 soldater ur ett tyskt hederskompani. 
Hämnd: Tio italienare skulle dö för varje tysk. 
Avrättningarna högtidlighålls med kransnedläggningar. 
Mycket kransar i Italien! 
 
Italien präglas av dualism: Vänster och demokrater står mot höger och fascister. 
Mitt emellan står de borgerliga, som inte engagerar sig så länge de tjänar pengar. 
 
Varför dog inte den italienska fascismen 1945? 
Den lyckades omskapa sig själv. 



Tillkännagav att raslagarna från 1938 var ett misstag och en dumhet. Mussolini blev lurad av 
Hitler. Ändå: Tusentals italienska judar mördades i Förintelsen. 
 
Skuldkänslor angående Förintelsen blir starkare för varje år. 
Det fanns ett italienskt förintelseläger: Risiera di San Sabba, Trieste 
http://www.deathcamps.org/sabba/ 
 
Kapten Corellis mandolin, speglar myten om ”den gode italienaren”. 
Rom – Öppen stad, om italienska motståndsrörelsen. 
Benigni, La Vita è bella/Livet är underbart (1997) 
 
Italiens misslyckade krigföring: 
Beror på en inkompetent ledning. 
Fantastiska militärparader, där soldater kastar sig genom brinnande ringar. 
Men illa förberedda för strid. 
 
Berlusconi talar inte om kriget, men regerar tillsammans fascisterna. 
 
Ansvar: 
Senast Libyen, Italien har utbetalat ersättningar. Men Khadaffi blir aldrig nöjd. 
Nu ska Italien bekosta ett motorvägsbygge. 
 
Inte mycket diskussion angående Grekland. God relation åt bägge håll. 
Däremot Jugoslavien. 
Foibe-grottorna, jugoslviska partisaner dödade tusentals italienare. 
Först nu har detta börjat debatteras. 
Högern: Blodtörstiga kommunister. 
 
 
 
 


