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ADOLF OCH DET STORA KRIGET 

Humanistiska och demokratiska honnörsord som människorvärde, jämlikhet och 
frihet kan förefalla diffusa och självklara. Men håller man upp dem mot nazi
tidens bakgrund får de konturer och framstår som eftersträvansvärda och omist
liga. Framför allt därför måste historien om 'Tredje riket" berättas. 

Men hur skall den berättas? 

En som haft anledning att fundera över den frågan är Bengt Sändh, som skrivit 
böckerna "Adolf och det stora kriget" (Astrel'a AB). I förordet säger han att 
han vill berätta för att "vi skall lära oss utav alla misstagen" och att han 
försökt skriva enkelt så att "även unga människor skall förstå". 

Sändhs sätt att berätta är minst sagt ovanligt, på gott och ont. Han skriver 
med ett engagemang som smittar och med en omtanke som värmer. Han förkla
rar, varnar, uppfordrar. Härigenom Jr.ckas han skapa kontakt med sina läsare. 
Jag tror att detta är förklar ingen t ill att ung~omar uppskattar hans böcker. 
Jag lät en trettonåring och en artonåring läsa dem. "Han är så engagerande", 
"skriver så man förstår", "mycket fakta", "något helt annat än skolans histo
rieböcker" (det sista var inte ett uttalande till läroböckernas fördel) - var 
några av kommentarerna. 

Ändå är jag tveksam om Sändh verkligen uppnår syftet med sina böcker. Det 
finns alltför stora brister i hans sätt att formulera sig, i hans försök att 
påverka attityder och i hans val av perspektiv. 

Så här föreställer jag mig att Sändhs böcker har kommit till: Han har suttit 
vid köksbordet och berättat för sin son med bandspelaren igång. Efteråt har 
han skrivit av från bandet. Bengt Sändh skriver nämligen talspråk. Ett par ex
empel: 

"Även bland Hitlers närmaste män var det bråk och osämja men det tyckte 
han bara var bra. Så länge dom var osams kunde dom inte gadda ihop sig 
för att få bort Adolf." (del 1, s 41) 

"Strasser var less på allt bråk och reste bort ett tag. Då gjorde Adolf 
om hela partiet så a tt Strasser blev utesluten. Adolf slet hårt och hade 
möten med Hindenburg ... "(del 1, s 47) 

Så pratar han på. Huvudsats läggs till huvudsats. Språket är enkelt, för att 
inte säga fattigt. Sändh är troligen en god muntlig berättare, men han tycks 
inte vara medveten om de olika villkor som gäller för muntligt och skriftligt 
berättande. Det enkla talspråket kan få liv bl a genom variation av röstläge 
och tonfall och - inför åhörare - genom mimik och kroppsspråk. Det skrivna 
språket måste använda andra medel för att skapa suggetion, t ex målande miljö
och personbeskrivningar, drastiska formuleringar, oväntade infall och perspek
tivväxlingar, utmanande frågor. Inget sådant finns i Sändhs böcker. 

Nu kan ju det enkla, anspråkslösa och lakoniska språket vara både effektivt 
och njutbart, om stoffet är fascinerande eller skrämmande. (Den som läst Eli 
Wiesels "Natten" ve t vad jag talar om). Men den sortens avslipade enkelhet 
kännetecknar inte Sändhs böcker, vars språk i stället är slarvigt, stereotypt 
och schablonartat. Detta blir särskilt tydligt när personer karakteriseras .. 
Hör bara: 



78 

"Med hjälp av råskinnet Röhm, den virrige Dexter och narkomanen Eck
hart stod nu lösdrivaren Hitler beredd att starta ett nytt politiskt 
parti". (del I,) 

Människor är antingen virrhjärnor eller genier, skurkar eller hjältar - precis 
som i den enklare fictionshtteraturen. Inte ens alla de bisarra eller beund
ransvärda gestalter som trädde fram i trettio- och frytiotalens Tyskland får 
beskrivas på detta sföt i böcker som gör anspråk på historisk och psykologisk 
trovärdighet. 

Att moralisera 

Därmed har jag kommit in på Bengt Sändhs ambitioner att påverka värderingar. 
I Ian är så rädd att läsaren inte skall dela hans avsky för nazismen. Därför 
varnar han och uppfordrar, eller snarare: han skrämmer och moraliserar. Det 
förra för han när han framställer de nazistiska ledarna som mer eller mindre 
skräcklinjagande monster. Det är inte bra. Sådana karikatyrer förstärker ung
domars benägenhet att dela in människor i svart - vitt, vilket försvårar ut
vecklingen mot en nyanserad människosyn. Och dessutom: vad kan man lära sig 
av dessa närmast mytologiska figurer, som det är omöjligt att identifiera sig 
med? 

Det S<'nare sker niir Siindh antyder att hans läsare har fallenhet för rasistiska 
och totalitära värderingar, så här kan det låta: 

"Det är liitt att tycka att man sjiilv är bäst. Går jag i skolan tycker ja~ 
att min klass är hiist för i dom andra klasserna är dom ju knäppa. Mm 
skola är biista skolan i stan. Bor jag i Malmö så skriker jag ~ärna att 
Malmö är häst i Sverige. Sverige är bästa landet i Norden och vi 1 Norden 
är ju bättre än fransmän och polacker. Ljusa människor är bättre än 
svartskallar och negrer. Nu är det emellertid så att i dom andra skol
klasserna och i dom andra skolorna och i dom andra städerna och ryssar 
och polacker, svartskallar och negrer skriker likadant. Vi är bäst. Alla 
har vi ett gemensamt i det att vi har fel. Det är bara små och osäkra 
människor som lurar sig själva genom att skrika 'jag är bäst'!" (del 1, s 
11) 

13etyder detta att alla malmöbor som håller på malmö FF är presumtiva nazister? 
S<,dana här moralistiska pekpinnar saknar nästan alltid uppfostringsvärde. 
Dessutom undrar jag om det inte är lika god psykologi att hävda att det är 
fö rst utifrån egen självkänsla och stolthet över en social och kulturell 
gemenskap som man får mod och lust att utveckla omtanke om andra människor. 

Jag menar att också en bok för ungdom i detta ämne måste öppna för en diskus
sion om grunde n för och värdet av humansistiska respektive nazistiska värde
ringar och inte bara innehålla etike tter och förenklat psykologiserande. Det 
iir en svår pe dagogisk uppgift, men den är inte omöjlig. 

Till slut något om Sändhs perspektivval! Det är kanske poänglöst att kritisera 
en författare för att han skrivit just den bok han skrivit. Men här ä r frågan 
om perspektivet valts klokt med hänsyn till syftet. Sändh vill alltså skriva 
om nazismen för att "vi skall liira oss utav alla misstagen". Dc'l kan det inte 
var rimligt att skildra epoken ifråga nästan uteslutande som e tt spel mellan 
politker och militärer. Av vilka misstag skall vi lära oss? Av Hlllers? Av 
militärernas? 

Nej, de vanliga medborgarna måste få ett större utrymme i en sådan här bok. Av 
deras okynnighet, aningsliishet och okänslighet har vi mycket att lära. Samti
digt måste mera omsorg läggas ned på att beskriva de ekonomiska och sociala 
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omständigheter som utgjorde en jordmån för nazismens framväxt. Härigenom 
skulle läsaren kunna få hjälp att analysera lika rtade fenomen i samtiden. 
Sändh berör visserligen sådana frågor i slutet av andra delen, men detta av
snitt ter sig parentetiskt och är alltför summariskt. 

Sammanfattningsvis tycker jag att Bengt Sändhs torftiga språk, trista morali
serande och knapphet på perspektiv alltför mycket liknar den enkla propa~an
dan. Han underskattar sina läsare. Jag anser att ett humanistiskt histonebe
rättande bör utmärkas av ett levande och utmanande språk som ger näring ~åde 
åt förnuft och känsla. Det får gärna vara ett enkelt språk, som kan bana vagar 
genom snårskogen av händelser och tankar, men som samtidigt komplicerar och 
nyanserar det som förefaller självklart. Jag tror inte att de nazistiska vär
deringarna bekämpas bäst genom självklara och kategoriska fördömanden utan 
genom att ungdomar ges tillfälle och hjälp att uppöva sina analytiska och 
empatiska talang. 

RF 

VÄGAR TILL STADSBORNAS HISTORIA 

När det i dessa tider talas om lokalhistoria går väl tankarna oftast till 
landsbygden och dess befolkningsgrupper medan staden och dess invånare ham
nar lite i skymundan. Kanske beror detta fenomen på det förhållandet att stä
derna i ett ganska tidigt skede redan har fått sin "lokalhistoria" skriven i 
form av omfattande stadshistoriker. Men denna typ av historia rör oftare sta
dens politiska och administrativa system och stadens liv i ett "ovanfrånpers
pektiv". Mikronivån eller historien på individplanet har varit mer styvmoder
ligt behandlad. 

Dessa reflektioner vaknar när ja~ bläddrar i Sveriges Släktforskarförbunds 
årsbok för 1989 Stadsbor i gdngna tider. Släktforskaren och staden (Stockholm, 
1989). Boken är en bred exempelsamling på material om stadens invåni!-re och en 
välhehövli~ och nyttig guide in i städernas omfattande arkivgömmor. Aven om 
underrubnken kan leda tankarna till att innehållet i hög grad är specialise
rat och inriktad på en "snäv" publik är detta knappast fa llet. Boken är skri
ven så att en betydligt större ~rupp än de "rena" släktforskarna torde ha stor 
nytta och glädje av den. Med hjälp av de initierade artikelförfattarna kan den 
intresserade betydligt lättare hitta vägarna till historien på individ- eller 
mikroplanet. 

Redaktionen för årsboken har samlat ett antal kunniga skribenter som i väl
skrivna avsnitt ger exempel på vad stadsark iven har att ge. Kristianstads och 
Eski lstunas stadsarkiv får utgöra ett par exempel på denna arkivtyps hemlighe
ter. O lika speci<1!arkivs - t ex skråarkiv, skolarkiv - innehåll och möjlighe
ter lyfts fram. Aldre stadskartor ges initierad exempelöversikt. En artikel 
ger en värdefull litteraturorientering kring stadshistorien och stadsinvånar
nas yrken. Dylika presentationer ackompanjeras av artiklar där någon verksam
het (t ex hantverk i Eskilstuna, Mariefreds strumpfabrik) utgör den röda trå
den. 

Släktforskarförbundet är att lyckönska till en ambitiös och välgjord bok både 
vad gäller innehåll och form. Jag hoppas att man fortsätter denna årsbokstra
dition. Böckerna fyller nämligen ett tomrum och är värdefulla hjälpredor inte 
bara för släktforskaren utan även för gruppen "garvade" historiker. Inte minst 
torde de vara nyttiga för lärare och skolor som vill förankra historieunder
visningen i lokala perspektiv. 
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