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2006  gav  journalisten Henrik Arnstad ut en 
biografi över Christian Günther, Sveriges utrikesmi-
nister under andra världskriget. Redan där diskuteras 
kollektivets och den enskildes skuld. Nyligen kom 
Skyldig till skuld ut, vari problematiken breddas. Här 
behandlas hur axelmakterna Finland, Italien, Österrike 
och Tyskland hanterat skulden efter andra världskriget 
i sin historieskrivning. 

Staterna tar enligt författaren till olika strategier för 
att motivera sina allianser med Nazityskland. Finland 
ignorerar delar av sin historia och skyler över andra 
delar med att det som gjordes var nödvändigt. Öster-
rikarna tar på sig offerrollen. Italienarna lanserar bilden 
av de italienska soldaterna som frejdiga klantar vilka 
jublar i kapp med motståndarna när Mussolini bese-
gras. I Tyskland har man just börjat acceptera krigets 
makabra händelser efter decennier av tystnad.

Ett av de mest intressanta avsnitten i boken är det 
om Finland. Landet allierade sig med Tyskland som 
en del av Operation Barbarossa, det vill säga i den del 
av kriget då Tyskland bröt non-aggressionspakten med 
Sovjetunionen. Nazifieringen var påtaglig i Finland 
under den här tiden. Henrik Arnstad exemplifierar 
med den höga dödligheten i de finska koncentrations-
lägren. Ryssarna hade en dödlighet på uppåt 20-30 
% medan andra folkslag, till exempel karelarna som 
rasmytologiskt låg närmare finnarna, hade betydligt 
lägre dödlighet. Finland strävade mot att utöka sitt 
lebensraum österut och skapa ett storfinskt rike på 
liknande sätt som Nazityskland gjorde längre söderut. 
Ytterst var Gustaf Mannerheim ansvarig för politi-
ken under kriget. Trots det finns än idag ett monu-
ment av honom i Helsingfors: ”Det är inte många av 
Adolf Hitlers europeiska vapenbröder som fortfarande 
hyllas”, konstaterar Henrik Arnstad.

I kapitlet om Tyskland får Heinrich Himmlers 
barnbarn stå som exempel för den tyska avsaknaden 

av diskussion runt vad som hände under kriget. En dag 
i skolan i slutet av 1970-talet ser Katrin Himmler en 
film om kriget tillsammans med sin klass. Då lärarin-
nan frågar om hon är släkt med ”den Himmler” är hon 
tvungen att svara ja, varpå lärarinnans beredskap är 
slut, hon vet inte hur hon ska leda lektionen vidare. För 
Katrin innebär det början på en lång tids undersökande 
där hon märker att krigsförbrytelserna ignorerats efter-
som de varit för känsliga för de tidigare generationerna. 
Först barnbarnen till de tyska nazisterna har varit redo 
att hantera den moraliska skulden.  

I ett avslutande kapitel om skuld benämns histo-
rieskrivningen runt kriget som en saga. Dramaturgin 
i denna saga har gett Tyskland och Hitler all skuld, 
vilket har tillåtit att de andra skyldiga länderna har 
kunnat utarbeta strategier för att undvika att ringa in 
och hantera sin egen skuld från kriget. 

I Skyldig till skuld tar Henrik Arnstad som en följd 
av ovanstående teori på sig rollen som sanningssä-
gare och ifrågasättare. Ofta värderas kraftigt i texten 
och författaren tillåter sig att måla scenerierna ganska 
skissartat så att de ska passa hans argumentation. Det 
skisserande tillvägagångssätt framstår som otillräckligt 
och journalistiskt manipulativt snarare än vetenskap-
ligt korrekt, trots ansenliga mängder noter. Inte desto 
mindre är essän oerhört intressant och flera frågor om 
olösta skuldförhållanden tas upp på ett sätt som visar 
att författaren inte bara i grunden är påläst utan också 
förstår att förvalta sin penna. 

Henrik Arnstad har utanför boken hanterat diskus-
sionerna på ett utomordentligt sätt genom en interak-
tiv blogg: skuld.wordpress.com dit man som läsare kan 
vända sig för frågor, förtydliganden och extramaterial. 
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