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Förlag: Norstedts

Henrik Arnstad är medarbetare i Dagens
Nyheter och recenseras därför av Per
Svensson, medarbetare på Sydsvenskans
kulturredaktion.
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Henrik Arnstad: ”Skyldig till skuld. En europeisk
resa i Nazitysklands skugga”
Publicerat i dag. 11:28

Henrik Arnstad skriver om lögnen som historisk strategi.

Henrik Arnstad om lögnen som historisk strategi. Per Svensson,
medarbetare på Sydsvenskans kulturredaktion, har läst.
Anders Ehnmark summerade en gång sin barndomsstad Eskils-
tunas förhållningssätt till den stora ideologiska kampen under
andra världskriget så här:

”Mitt minne är att demokrater som nazister låg lågt tills det var
klart hur det skulle gå, då alla framträdde som demokrater.”

I delar av Europa där man hade varit i mer direkt kontakt med
Nazi-Tyskland än i Eskilstuna, exempelvis som allierad, kunde
efter kriget på motsvarande sätt alla framträda som
motståndsmän.

Men om nu alla hade bekämpat tyskarna, vart hade då alla
som ställt sig på deras sida tagit vägen?

Med utgångspunkt i eskilstunafieringen av den europeiska
efterkrigstíden har journalisten Henrik Arnstad, som för några år
sedan gav ut en biografi över utrikesminister Christian Günther,
skrivit en 170-sidig essä med reportageinslag. Hur har man i
länder som solidariserade sig med Hitler-Tyskland hanterat sin
historia och sitt historiska ansvar? är hans fråga.

Svaret är: Genom att förringa, tiga, ljuga, mytologisera och -
berätta sagor.

Axelmakten Italien har befolkats av partisaner eller, möjligen,
mandolinspelade och harmlösa spagettisoldater som blev lika
glada som alla andra när tyskarna och Mussolini fick på moppe.
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glada som alla andra när tyskarna och Mussolini fick på moppe.

Hitlers eget födelseland Österrike, där den tyska armén 1938
togs emot med både öppna och sträckta armar, insåg efter
kriget att landet egentligen varit nazismens första offer.

Och så har vi Finland, Tysklands värdefulla vapenbroder. Det
finns många frågor kring Finlands allians med Tredje riket.
Arnstad ställer dem på sin spets: ”Om de allierade hade sluppit
binda upp värdefulla divisioner mot Finland 1941–1944, hur
lång tid hade andra världskrigets europeiska strid förkortats?
Hur många mord hade förhindrats i Auschwitz-Birkenau?”

Man kan också, som Arnstad, fundera över varför dessa frågor
inte ställs oftare och mer enträget.

Det finska avsnittet är det vassaste och bästa i boken. Jag
skulle gärna sett att Henrik Arnstad stannat i Finland, fördjupat
och breddat frågorna kring finländarnas svårigheter att ”se
ärligt” på sin krigshistoria och därifrån gått vidare till
generaliserade reflektioner kring det kollektiva (själv)bedrägeriet
som historisk strategi.

Men i stället tar han oss med hem till familjen Himmler i
kejsartidens Tyskland och till det Sverige som 1941 debatterar
tyskarnas begäran att få transitera trupper genom landet.

Allt intressant. Men det blir för lite om för mycket. En god idé
och ett angeläget ämne plottras bort.

Per Svensson
litteratur@dn.se

Läs mer: Simon Beckett: "Dödens viskningar"
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Makten och
härligheten

Dan Brown: "Den förlorade
symbolen". En värld full av hemliga
budskap. DN:s Lotta Olsson läser
nya thrillern med ett leende.

Klartecken för
intervjubok

Bokbråk. Björn af Kleen fick rätt i
tingsrätten. Adelsmannen Carl
Gripenstedt kunde inte stoppa
utgivningen av "Jorden de ärvde".

De kan vinna en August
18 böcker i tre klasser. Förhandstippade Steve Sem-Sandberg och poeten

Ann Jäderlund finns bland de nominerade i skönlitterära klassen.

Hela listan. Bokbeskrivningar och länkar till recensioner!

DN:s Lotta Olsson:
På gränsen till
upprörande barn- och
ungnomineringar.

DN:s Jonas
Thente. Inte ett svagt
kort bland romanerna.

DN:s Lars Linder:
Glädjande fackboks-
nomineringar.

August säljer böcker. Störst
förändring för mindre kända
författare.

"Jag beskrevs som spion".
Nobelpristagaren Herta Müller skriver om
diktatorn Ceausescus hemliga polis.

Boklistan vecka 42. DN:s kritiker listar
de bästa böckerna just nu.

Kyrkan sa ja till
enkönade vigslar

Klartecken för homosexuella. Det "särskilda partnerskapet" avskaffas – nu
är alla välkomna att gifta sig i kyrkan.

Lokalt förbud
mot dubbdäck

Regeringsbeslut i dag. "Det här
blir ett kraftfullt verktyg för de
kommuner som har stora problem
med höga partikelhalter." DAWIT ISAAK HAR SUTTIT FÄNGSLAD

2951 dagar, 2 tim, 15 min och 45 sek.

NYHETER FRÅN FÖRSTASIDAN

Foto: Andrew Medichini / Scanpix

Foto: Sofia RunarsdotterBjörn af Kleen

Foto: Paul HansenNominerade författare äntrar scenen.

Foto: Scanpix

http://www.kipro.se

Producera dina böcker hos ABA
ABA erbjuder ett stort utbud av grafiska
tjänster på marknaden....
www.aba.nu

(Vad är textannonser?)

Maradona ångrar ingenting
"Det var under barnförbjuden tid".

Argentinas förbundskapten försvarar sitt
utbrott efter VM-kvalificeringen.
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Krigförbrytaren Plavsic släpps
Hon har suttit fängslad i Sverige sedan 2003. Dömdes för brott mot

mänskligheten i forna Jugoslavien.

När höjs räntan?
Chatta med riksbankschefen! Ställ frågor redan nu - chatten startar

klockan 14.20.

Riksbanken rör inte räntan. Kvar
på 0,25 procent.

Nu stiger bopriserna. Analytiker
om räntebeskedet.

"Räkna med låg ränta" DN:s Johan Schück svarar på
frågor om räntebeskedet.

Är du orolig för räntehöjningar?
Ja Nej Har inga lån

Se resultat

Tre polisbilar kraschade på
jakt efter två bensintjuvar

De materiella skadorna blev omfattande. Men dessbättre kom inga
människor, vare sig poliser eller misstänkta bensintjuvar, till skada.

Hellsings favoriter ställs ut.
Barnboksförfattaren är huvudperson i
Junibackens nya utställning "En annorlunda
värld".

180 filmer på tolv dagar. Filmfestivalen
har sitt största program någonsin.

Etikettestet.
Umgängesgeni eller social
drulle? Testa vad du vet om
traditionella etikettregler.

Höstens kalasbyxor. Strunta i jeansen
och satsa på en snygg byxa i höst, tycker
DN:s modeskribent Karolina Skande.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Thorbjörn Larsson.  Redaktionschef: Pia Skagermark.  Redaktionschef DN.se: Charlotta Friborg.
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Stefan Ingves, riksbankschef.
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Nyheter via sms
Få nyheterna först

Skicka ett SMS med innehållet
NYHETER till 72444 för att
prenumerera. Avsluta när som
helst genom att skicka ett SMS
med texten NYHETER STOPP till
72444. Kostnad: 3kr för varje
mottagen nyhetsflash.

Läs DN i mobilen
mobil.dn.se

På vår mobilsajt hittar du nyheter,
börskurser, sportresultat och
mycket mer.

Skriv bara in mobil.dn.se i din
mobiltelefons webbläsare. Eller
skicka ett sms  med texten DN till
72444 så får du en länk.

Webbsupport
Hjälper dig med frågor om
DN.se

DN.se webbsupport hjälper dig
med frågor om hur vår sajt
fungerar och inte fungerar.

Kontakta DN webbsupport .

DN som PDF
Tidningen i digital form

PDF-tidningen är tidningen i hela
sitt format, men i digital form och i
ett format som du kan läsa överallt
oavsett dator och webbläsare.

Läs mer om PDF-tidningen.
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