
I tre år har jag studerat hur Europas före detta axelmakter – länderna som stred för 

Hitler – efter 1945 hanterat sin historia. I min kommande bok ”Skyldig till skuld” 

beskriver jag hur mönstren känns igen från land till land. Hanteringen präglas av 

förnekelse, selektiv historieskrivning, offermyter och ursäkter. 

Den finska synen på åren 1941-1944 är inget undantag. 

Tvärtom – Finland utmärks av aggressiv vakthållning i frågan, vilket med all tydlighet 

framgår av ambassadör Peter Stenlunds inlägg (Aftenposten 13 maj). 

 

Nyligen offentliggjorde en finsk historikerkommission (ledd av Lars Westerlund) sina 

slutrapporter. Tiotusentals civila och krigsfångar mördades eller pinades ihjäl i finska 

koncentrationsläger och krigsfångeläger 1941-1944. Målet var storfinskt lebensraum, 

etniskt rensat från misshagliga raser. Högst ansvarig för både de civila 

koncentrationslägren och krigsfångarna var Gustaf Mannerheim. Det är möjligt att jag 

har fel, då jag anser honom vara en av nordens värsta krigsförbrytare (tillkommer hans 

ansvar för massmorden 1918). 

Men i så fall – vem exakt var värre? 

 

År 1941 skapades det tysk-finska förbandet Einsatzkommando Finnland, vars uppgift var 

massmord på judar och kommunister. Detta avslöjades nyligen av historikern Oula 

Silvennoinen och skulle ha skapat stor debatt i vilken annan västerländsk demokrati som 

helst. 

Men ambassadör Stenlund ser som sin uppgift – för sitt lands bästa – att tona ner 

allvaret i detta mörker. Exempelvis döper han revisionistiskt om de finska 

koncentrationslägren till ”fangeleirene”. Han antyder extrema politiska åsikter hos mig 

och anser att diskussionen utgör ”voldsom sensasjonslyst”. Min övertygelse är den 

motsatta. Exemplet Tyskland visar att den enda vägen framåt är öppenhet och en ärlig 

syn på det förflutna. Finland blir inte ett sämre land av att sådan kunskap sprids. 

Tvärtom – Finland har allt att vinna. 

Jag tror dessutom att processen är oundviklig. Den pågår sedan länge i Tyskland. Den 

har hopp i Italien och Österrike. Och efter många, långa och intressanta samtal med 

modiga finska historiker hyser jag även stor optimism om Finland. Jag vet exempelvis att 

fil. dr. Markku Jokisipilä vid Åbo universitet arbetar på ett större verk om Finland och 

Tredje riket. 

Den aggressiva finska historienationalismen – som präglar ambassadör Stenlund – har 

sin bästa tid bakom sig. 

 

Henrik Arnstad 



Utkommer i höst med boken ”Skyldig till skuld – en europeisk resa i Nazitysklands 

skugga” (Norstedts) 

 


