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KONSTRECENSION

Verk: ”Hitler und die Deutschen”
Plats: Berlins historiska museum. Till 6 februari 2011.

Foto: Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo Föremål från utställningen ”Hitler och tyskarna”: foto på tillverkning av
Hitlerbyster 1937...

Publiken vallfärdar till Berlins historiska museums utställning om tyska folkets förhållande till Adolf
Hitler. Henrik Arnstad ser en samling närmast rörande artefakter som symboliserar förhoppningar och
drömmar.
Egentligen skulle han ha hetat Adolf Schicklgruber. Men fadern bytte efternamn, vilket Adolf Hitler efteråt sade var det
bästa pappan någonsin gjort för honom. Detta håller den brittiske historikern Ian Kershaw med om i sin enorma
Hitlerbiografi. ”Heil Schicklgruber!” skulle inte ha låtit lika bra.

Det har gått exakt 70 år sedan hösten 1940 – tiden då Adolf Hitler hade vunnit andra världskriget. Förvånansvärt enkelt
hade han besegrat supermakterna Storbritannien och Frankrike på kontinenten. Den avgörande framtida striden mot
Sovjetunionen existerade inte ännu. Tvärtom föreföll pakten med Stalin solid och den tyska nationens beundran och
kärlek inför sin ledare – Führern – kände efter sju års hitlerism inga gränser. Det hade kunnat sluta där om nazismen
gjort halt.

Fast ett sådant resonemang är egentligen ointressant. År 2010 kan man i stället undra varför Tysklands första stora
Hitlerutställning någonsin – ”Hitler und die Deutschen” (Hitler och tyskarna) – öppnar just denna höst. Och varför
vallfärdar tyskarna till Historiska museet i Berlin för att se den? Detta folk har ju matats med utställningar, undervisning
och avnazifiering ända sedan 1945. Kunskapsbrist existerar knappast. Ändå står de där, i tusental, och väntar i timmar
för att komma in. Medan horder av internationella tv-team filmar dem.

Utställningens vetenskapliga bas är den ovan nämnde Ian Kershaws teoribygge kring Hitler. Citatet om ”Heil
Schicklgruber” är ingen anekdot, som man kan tro. Det är nyckeln till en djupare förklaring av fenomenet Hitler.
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Utställningen ”Hitler och tyskarna” handlar inte om personen Adolf Hitler utan om det tyska folkets förhållningssätt till
honom. Något annat är omöjligt, enligt Kershaw, som framhåller att privatpersonen Hitler förefaller vara ”en tomhet”.
Hitler sov mycket, älskade hundar, klappade barn, tittade på film – och iscensatte det vidrigaste krig som mänskligheten
tvingats genomlida. Själva personen Hitler dominerades i stället av förmågan att göra sig själv till en symbol (i dag skulle
vi säga ”varumärke”). Han förstod därmed att ett fånigt ”Heil Schicklgruber” hade varit en omöjlighet. I övrigt var han,
enligt Kershaw, ett tomt kärl som den tyska nationen fyllde med innehåll 1933–1945. Förhoppningar, drömmar och hat.
Mot bolsjevism, den liberala demokratin och judarna.

Detta nästan religiösa element hos nazismen – och hos fascismen i stort – söker utställningen visa i artefakter som
ibland blir närmast rörande. Framför allt i barnens brev till Hitler med egengjorda teckningar föreställande processioner
av uniformerad Hitlerjugend. ”Vi gratulerar på födelsedagen”, står det med barnsliga bokstäver under de Hitlerhälsande
småttingarna.

Tomheten i Hitler återspeglas i hur han förde politik. Han tog sällan själv konkreta initiativ, utan lät den nazityska
byråkratin bli ett virrvarr av överlappande och konkurrerande institutioner. När dessa presenterade förslag inför der
Führer kommunicerade han sin vilja via en jakande nickning, alternativt ett demonstrativt ointresse. En nickning kunde
alltså innebära mord på miljoner, medan ointresse innebar att storskaliga projekt plötsligt lades ner.

Det betydde inte att Adolf Hitler saknade riktning. Tvärtom. Han var en skicklig politiker med en stark dragning åt häftig
spelarmentalitet. Inför maktövertagandet 1933 blev han erbjuden posten som vice rikskansler men avböjde kallt.
Antingen skulle han leda Tyskland – eller så fick det vara.

Detta höga spel gav utdelning och Hitler erövrade rikskanslerposten. Lika högt spelade Hitler under förhandlingarna
med stormakterna på 1930-talet, då han fick Tjeckoslovakien serverat på ett fat. Det på ytan vansinniga anfallet mot
västmakterna 1940 gav också utdelning. Likaså – trodde Hitler – kriget mot Sovjetunionen 1941, men där gick det snett.

Fyra år senare erövrade Röda armén Berlin och Adolf Hitler tog livet av sig i sin bunker. Som en framsynt bedömare
sade flera år tidigare: ”Hitler är det potentiella självmordet par excellence.” Men så kraftfullt var det tyska folkets förmåga
att fylla det tomma kärlet Adolf Hitler med innehåll att de följde honom in i slutet. Det kan jämföras med fascistkollegan
Mussolinis öde. Han avsattes så fort krigslyckan vände efter Stalingrad 1943. Småningom avrättades Il Duce, varpå
italienarna urinerade på liket och hängde upp det i en stolpe. Hitlers kropp brändes med vördnad och Hitlerhälsningar i
bunkerns trädgård medan tyska barn fortsatte bekämpa sovjetiska T34-stridsvagnar utanför.

På väg till Historiska museet i Berlin passerar jag tunnelbanestationen på Friedrichstrasse. Det var här den hemliga
gången utmynnade från Führerbunkern i maj 1945. Det var här de spridda resterna av nazistyret försökte smussla ut sig
själva för att undkomma Stalins hämnd. Det tomma kärlet Adolf Hitlers förkolnade likrester blev kvar ett stycke bort. ’

Men tyskarna – och kanske hela världen – har efter 1945 fortsatt fylla kärlet med innehåll. Utställningen ”Hitler och
tyskarna” är ett exempel. I dag är Hitler symbolen för Den största ondskan. En bit bort från Historiska museet ligger det
stora monumentet över de judiska offren för Förintelsen. Strax bredvid finns utomhusutställningen ”Terrorns topografi”.
Uppe vid Oranienburgstrasse syns fortfarande kulhålen i husfasaderna. Nazistexperten Franz Neumann har påpekat att
karismatisk kraft ofta förlöjligas, utifrån tanken att äkta innehåll är överlägset. Men Adolf Hitler lyckades, utifrån sin
karisma, att få miljoner och åter miljoner att älska honom – in i avgrunden. Kershaw skriver:

”Hitler var ingen tyrann som tvingades på Tyskland. Trots att han aldrig fick egen majoritet i fria val, så tillsattes han
lagligen som rikskansler, precis som sina företrädare. Han blev mellan 1933 och 1940 troligen den mest populäre
statschefen i världen.”

Tanken slår mig utifrån metaforen med det tomma kärlet: Var den tyska nationen 1933–1945 också ett tomt kärl som
lät sig fyllas av Führern? Symbolen Adolf Hitler förförde kanske inte tyskarna – utan tvärtom? Och är vi västerlänningar i
dag också tomma kärl som söker innehåll genom att köa till en utställning i Berlin år 2010?

Henrik Arnstad är författare till boken ”Skyldig till skuld – en europeisk resa i Nazitysklands skugga”, som bland annat
skildrar den tyska minneskulturen.
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kulturdebatt@dn.se
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