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Förord

I Tyskland är man i allmänhet ganska välinformerad om Sverige och man 
läser också gärna svensk skönlitteratur och deckare. nära nog motsatsen 
kan sägas gälla för de svenska förhållandena. Här är man inte alls lika 
intresserad av det tyska eller av tysk litteratur och kultur. Visserligen har 
den tyskspråkiga litteraturen sedan 1999 uppmärksammats med nobel-
pris till Günter Grass, elfride Jelinek och nu senast till Herta Müller, 
men frågan är hur pass bestående intrycken av dessa författarskap är och 
vilken betydelse de kommer att ha för intresset för tysk litteratur i ett 
kulturklimat där ”det tyska” sedan årtionden intar en ganska blygsam 
roll. Som professor emeritus Gustav korlén visat (2004) utgörs endast ca 
fem procent av SVT:s sändningsutbud under ett år av tyskspråkigt mate-
rial. naturligtvis påverkar en så liten medial exponering den allmänna 
synen på Tyskland som ett land vi inte tycker angår oss särskilt mycket. 
Till detta kommer att allt färre skolelever och studenter vid universitet 
och högskolor studerar tyska. Tyskan håller i Sverige på att bli ett ”främ-
mande” språk i ordets egentliga bemärkelse.

Det för med sig att ett allt färre antal personer i Sverige behärskar 
tyska så pass bra att han/hon kan informera sig genom tyska tidningar, 
tidskrifter och internet om vad som händer och sker i det tyska kultur-
livet. Man märker också, om man tittar i litteraturförteckningarna på 
läromedel i humanistiska ämnen vid svenska universitet och högskolor, 
att det ytterst sällan förekommer tyska originaltexter. en del tyskt finns 
visserligen, men då i engelsk översättning. Det innebär att lejonparten 
av allt som skrivs i Tyskland, t.ex. inom ämnet litteraturvetenskap, aldrig 
når en svensk läsare helt enkelt på grund av att det är avfattat på tyska.

Just ett sådant okänt ämnesområde är synen på Förintelsen och min-
net av det förflutna i den tyskspråkiga litteraturen efter 1945. när man 
börjar reflektera kring detta tema är det många frågor som dyker upp: 
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Hur har man under efterkrigstiden kommit ihåg Förintelsen och hur 
minns man den idag i Tyskland? Hur ser man på Förintelsen bland f.d. 
gärningsmän och medlöpare, bland överlevarna och offren? Vad betyder 
det att tidsvittnena och de som överlevt Förintelsen snart inte längre finns 
bland oss? Vilken bild av Förintelsen har de unga som bara har minnen 
av minnen att utgå ifrån, dvs. familjeberättelser, fotoalbum, skolböcker, 
litteratur och film? Är det egentligen inte dags att sluta prata om Förin-
telsen och att gå vidare? Frågorna tränger sig på. Svaren är allt annat än 
entydiga, men många av dem finns att hämta i skönlitteraturen.

I nu mer än sextio år har det i den tyskspråkiga världen skrivits roma-
ner, noveller, berättelser, pjäser, dikter och biografiska dokumentationer 
om Förintelsen och nazisttiden. Diskussionen kring just litteraturens roll 
i detta sammanhang började direkt efter krigsslutet och har sedan dess 
pågått oavbrutet under olika förtecken ända till idag. Inget tyder heller 
på att diskussionen kring Förintelsen och litteraturen kommer att avta, 
men fokuseringen kommer sannolikt att skifta med tiden.

utifrån valda litteraturexempel – huvudsakligen från Tyskland – är 
syftet med denna bok tvåfaldigt: å ena sidan att för en svensk publik 
visa hur den tyskspråkiga litteraturen under efterkrigsdecennierna både 
närmat sig Förintelsen och nazisttiden och hur den fjärmat sig från detta 
ämne. Å andra sidan är syftet att visa hur denna litteratur avtecknar sig 
mot den tyska minnesdiskursen och det kollektiva ihågkommandet av 
det förflutna i Tyskland.

Genom att anlägga ett mera socialpsykologiskt betraktelsesätt som 
utgår från minnesgemenskaper i stället för kronologiska generationer 
eller genrer försöker jag visa hur det tyska litterära landskapet i just synen 
på Förintelsen och nazisttiden avtecknar sig i ett slags motljus. I detta 
ljus framträder både det som förenar och det som skiljer tyska författare 
åt i synen på det förflutna särskilt tydligt. Det i sin tur kan vara till hjälp 
för att bättre förstå de utgångspunkter och bevekelsegrunder som funnits 
och fortfarande finns för tyskspråkiga författare att ta upp eller avstå från 
att ta upp Förintelsen i sina verk.

Fakultetsmedel som kommit mig till del från Mälardalens högskola har 
utgjort grundförutsättningen för arbetet med denna bok. Stipendier från 
kungl. Vitterhetsakademien och från Gunvor och Josef anérs stiftelse 
har möjliggjort forskningsvistelser vid Fritz Bauer Institut. Studien- und 
Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. 
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Detta centrum är knutet till Johann Wolfgang Goethe-universität i 
Frankfurt am Main. Bidrag till tryckning av boken har utgått från Veten-
skapsrådet.

Till sist vill jag tacka två personer som betytt mycket för bokens till-
blivelse. Ovärderligt är det stöd jag haft av att få diskutera bokens ämne 
med professor emeritus Helmut Müssener, som även läst alla textavsnitt 
med stort intresse och generöst delat med sig av sitt specialkunnande 
om den tyska litteraturen och historien. universitetslektor ann-Margret 
Sandbäck har med erfarna och uppmärksamma läsarögon gett värdefulla, 
konstruktiva synpunkter på stil, språklig utformning och innehållsliga 
sammanhang. Till dem båda vill jag framföra ett stort och varmt tack, 
både för uppmuntran och för kritiska påpekanden under arbetet med 
denna bok.

uppsala, hösten 2009

Sture Packalén
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1.
Inledning

Synen på minnet av det förflutna

Mer än sextio år efter andra världskrigets slut börjar de autentiska min-
nena av Förintelsen gå förlorade därför att vi snart inte längre kan tala 
med dem som överlevt fasorna under nazisttiden. I autenticitetens ställe 
framträder ett helt nytt minneslandskap som bygger på nya sätt att för-
medla kunskap om Förintelsen. Här finns dokumentationscentra, spel-
filmer, videointervjuer, samtal mellan barn till offer och till mördare, 
böcker och dokumentationer som förespeglar autenticitet, fiktiva iden-
tifikationer med offren för nazistisk förföljelse, likaväl som identifikatio-
ner med nazistiska mördare.1

Med skiftet från ett muntligt och direkt, till ett skriftligt och indirekt 
ihågkommande av Förintelsen följer frågan: Vad ska vi minnas av det 
förflutna och hur ska det ske? att hålla minnet av Förintelsen ”vid liv” 
kräver att ”auschwitz” som chiffer för maskinellt mördande inte musea-
liseras utan tvärtom varieras och omformuleras. För att leva vidare måste 
minnet tala till oss på ett sätt som väcker både empati och reflektion, kan-
ske också irritation. Imre kertész har i Mannen utan öde (1975) skildrat 
sina minnen på ett sätt som just irriterat läsarförväntningarna, medan det 
svenskproducerade häftet Om detta må ni berätta (2003) var en fram-
gångsrik satsning på inlevelse och reflektion. art Spiegelman å sin sida 
har med sin serie Maus, där judarna skildras som möss och tyskarna som 
katter, utmanat de konventioner som gäller för skildringen av Förintel-
sen. Direkt provocerande var den polske konstnären Zbigniew libera 
med sin byggsats av legobitar, Lego Concentration Camp (1996), som man 
kunde bygga ett koncentrationsläger i miniatyr av.
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Hur ska då lärdomen från Förintelsen om att massmord kan uppre-
pas, kunna hållas levande? Hur ska man kunna undvika att Förintelsen 
så småningom uppfattas som ett slags folkmordens Titanic, unikt, sjun-
ket och utan efterföljd? kanske kunde man med Burkhardt lindner säga 
följande: ”Just för att det Yttersta för alltid ska vara slut och oupprepbart, 
får det aldrig vara slut. För att något liknande inte ska hända igen, måste 
det kommas ihåg som något som när som helst kan vara möjligt igen 
och därför hållas på avstånd. Det Yttersta måste i åminnelsens ritualer 
och koder ses som något samtida och alltså formas i en kollektiv min-
nesbildning.”2

I Tyskland står det inskrivet i de olika delstaternas läroplaner att För-
intelsen ska behandlas i undervisningen. Mot den bakgrunden och med 
landets speciella historiska ansvar har temat också tagits upp samvets-
grant och med stort allvar. Följden har blivit att tyska elever visserligen 
fått goda faktakunskaper om de nazistiska massmorden, men att de sam-
tidigt upplevt temat som ”uttjatat” och banaliserat.3 ett sådant resultat 
av undervisningen är knappast ägnat att stärka den kritiska reflektionen 
kring Förintelsen.

För att bryta med den ”standardiserade” framställningen av de nazis-
tiska massmorden i läroböcker, dokumentationer och filmklipp har man 
bl.a. vid Fritz Bauer Institut i Frankfurt am Main, som är ett studie- och 
dokumentationscentrum kring Förintelsens historia och följder, gjort 
utställningar och arbetat fram nya pedagogiska modeller för undervis-
ning inom detta område. Men det finns också andra intressanta initiativ. 
under 2008 prövade man t.ex. i fjorton skolor i Berlin en helt ny variant 
för diskussioner kring judeförföljelsen: tecknade serier. I samarbete med 
anne Frank-stiftelsen i amsterdam har den holländske tecknaren eric 
Heuvel gjort ett seriehäfte som i tysk version heter Die Suche (’Sökan-
det’).4 Det handlar om en familj som blir deporterad till auschwitz och 
viker inte undan för det som kan skrämma och chockera. eftersom hän-
delserna rullas upp ur ett nutidsperspektiv och även tar upp de passiva 
åskådarnas roll, är det lätt för fjortonåringar att identifiera sig med det 
som skildras. kombinationen av tecknat medium, nya bilder och möj-
ligheten till identifikation, förväntas ge resultat som bättre står i över-
ensstämmelse med läroplanens intentioner än de som åstadkoms enbart 
med de vanliga läromedlen.5

Förmedlingen av Förintelsen till nya generationer ställer problemet 
med det varierade och förnyade ihågkommandet av det förflutna på sin 
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spets. Som exemplet med seriehäftet visar är det viktigt att gestaltningen 
av minnet och ihågkommandet av Förintelsen följer med sin tid. annars 
hotar förstelning i en form som särskilt av unga människor uppfattas 
som obsolet och utan relevans för den egna samtiden.

Minnesprocessen och litteraturen

Dialogen kring det förflutna, det man minns av nazisttiden och de olika 
roller Förintelsen spelat och fortfarande spelar i dagens tyska samhälle är 
beroende av på vilket sätt allt detta blir ihågkommet. Hur man kommer 
ihåg dessa händelser, hänger i sin tur ihop med de texter som idag gestal-
tar dessa händelser. Så ungefär resonerar James e. Young i Writing and 
Rewriting Holocaust.6 Självfallet kan man inte anlägga detta synsätt på 
tidsvittnenas autentiska texter, men för texter skrivna av författare som 
är barn eller barnbarn till överlevare från Förintelsen eller till nazismens 
medhjälpare, är Youngs perspektiv tillämpbart. lika fullt är det klart att 
det inte går att tala om en enhetlig ”tysk” minneskultur vare sig före eller 
efter 1989. Däremot kan man i litteraturen urskilja ett antal minnes-
gemenskaper som var för sig fokuserar Förintelsen och det nazistiska för-
flutna på ett karakteristiskt sätt.

alla litterära texter med anknytning till Förintelsen och nazisttiden 
som tas upp i denna bok, kan man se som delar i en pågående minnes-
process i Tyskland. Texterna återger å ena sidan – alltifrån krigsslutet och 
framåt – försöken till orientering och nyorientering kring synen på det 
förflutna. Å andra sidan är de ett tecken på att nationalsocialismen och 
Förintelsen i Tyskland alltid varit och fortfarande är ett svårhanterligt 
ämne. litteraturen fungerar alltså som ett medium för att under olika 
tidsperioder diskutera det förflutna ur ett aktuellt perspektiv. I denna roll 
befinner den sig i skärningspunkten mellan det privata och det offentliga 
minnet, mellan det som socialpsykologen Harald Welzer kallar ”album” 
respektive ”lexikon”.
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Fyra historiska faser

I motsats till vad man kanske tror i Sverige har man i Tyskland ägnat 
mycket tid åt att diskutera och debattera kring förflutenhetsfrågorna.7 
Från det tidiga 2000-talets utsiktspunkt kan man konstatera att den 
tyska minneshistorien, varseblivningen och ihågkommandet av Förintel-
sen följer ungefär följande mönster: De första reaktionerna på Holo-
caust-förbrytelserna är en chock inför det ofattbara, vilket leder till en 
fas av förnekande. Sedan följer en period av kamp om minnet eller rät-
tare sagt om en adekvat bild av historien. under denna turbulenta fas 
kan man se hur politiska, moraliska och vetenskapliga diskussioner och 
argumentationer trasslar in sig i varandra. ur allt detta framträder till 
slut en tämligen entydig bild av det förflutna som ”något som inte vill 
försvinna”, ett förflutet som man även fortsättningsvis måste ta ställning 
till därför att själva minneskulturen befinner sig i ständig förändring.

I minnesprocessen kring den tyska hållningen till Förintelsen och det 
förflutna efter 1945 avtecknar sig fyra längre faser. Här återges i korthet 
huvuddragen i denna historiska utveckling.

under den första politiska rensningsfasen direkt efter krigsslutet gjordes 
en ”avnazifiering” av den tyska befolkningen, ett slags politisk omskol-
ning i demokrati. under denna fas genomfördes också nürnbergproces-
sen (1945–46) och flera andra processer mot krigsförbrytare. ett stort 
antal personer internerades för kortare och längre tid. Medlöpare avsat-
tes från sina tjänster i den offentliga förvaltningen och i den amerikanska 
ockupationszonen tvingades hundratusentals statstjänstemän som varit 
medlemmar i nazistpartiet lämna sina tjänster. Men rensningspolitiken 
ledde till allmän kritik från tyskt håll och spelade därigenom direkt i 
händerna på den ledande generationen nazister som kritiserade utrens-
ningarna allra högljuddast. I den sovjetiska ockupationszonen var man 
hårdare mot de gamla nazisterna, men lät samtidigt de partipolitiska 
behoven gå i första hand. Det innebar att nazistiskt belastade personer 
som man hade nytta av, kunde få gömma sig och integreras i det östtyska 
samhället.

under den andra fasen, förflutenhetens politik, som sträckte sig över 
hela femtiotalet, var förväntningarna i synen på det förflutna i den ny -
grundade Förbundsrepubliken Tyskland, att man skulle dra ett ”slut-
streck” och att den politiska rensningen skulle upphöra. Bl.a. avskaf-
fades hela avnazifieringsprojektet som hade satts i gång av de allierade. 
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Som legitimering för den opportunistiska hållningen under femtiotalet 
funge rade också tyskarnas hävdande att de från de allierades sida pålagts 
en ”kollektiv skuld” för det som skett under nazisttiden. Mycket av det 
förflutna sopades under mattan eller förträngdes. Det ”ekonomiska und-
ret” beskrevs som en övervinnelse av det som varit. Men det nya kon-
sumtionsamhällets välsignelser kunde inte radera ut det faktum att Väst-
tyskland trots allt var ett samhälle där det både levde tidigare förföljda 
och gamla förföljare. Medvetandet om detta satte sin prägel såväl på det 
offentliga som på det privata livet.

I den av Sovjet kontrollerade östra delen av Tyskland såg man sig redan 
från början som en ”antifascismens hemvist”. Med detta synsätt var det 
inte heller judarna, utan de proletärt sinnade motståndskämparna som 
hölls fram som de främsta offren för nazistdiktaturen. Helt i enlighet 
med en ”antifascistisk” strävan efter total politisk ”enhet” lokaliserades 
alla fiender och de som egentligen bar skulden för nationalsocialismen 
till Västtyskland. De östtyska kommunisterna däremot såg sig själva som 
goda antifascister och som oskyldiga offer för Hitlerväldet.

I och med sextiotalet inleddes den tredje fasen i synen på nazisttiden i 
Västtyskland: bemästrandet av det förflutna. Det fanns fortfarande myck-
et att klara upp och många stenar att vända på. anledningen till detta låg 
framförallt i den förträngningspolitik som förts under adenauer-epoken. 
ett uttalat och växande missnöje ledde till att det från och med sextio-
talet på allvar började formeras en bredare opposition mot den ”förflut-
enhetens politik” som hade utmärkt femtiotalet. Detta i förening med 
att ungdomsgenerationens fråga till föräldragenerationen, ”Vad gjorde 
ni under kriget?”, ledde till den generationskonflikt som kom att få sin 
fokus i 68-rörelsen.

Denna fas utmärktes också av en lång rad skandaler kring personer och 
samhällsinstitutioner med förbindelser till den nationalsocialistiska tiden. 
Protesterna och den moraliska indignationen tilltog i kraft allt eftersom 
avslöjandena av fler och fler personers inblandning i nazist tidens rättslös-
het och övergrepp kom till allmänhetens kännedom.

Ännu vid sextiotalets början var närmare kunskap om auschwitz och 
massmorden på judarna i stor utsträckning en fråga om att vilja eller 
inte vilja veta. Men med det radikaliserade samhällsklimatet följde allt 
tydligare krav på en grundlig uppgörelse med det förflutna. Viktig i sam-
manhanget var den s.k. auschwitzprocessen 1963–1965 i Frankfurt. 
Det betydelsefullaste resultatet av denna process blev att femtiotalets 
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”slutstreckstänkande” inte längre varken var självklart eller allenarådande 
i Västtyskland.

I DDr fanns det inga liknande processer på sextiotalet. Där var det 
tvärtom så att Stasi till och med skyddade personer som begått nazistiska 
våldsbrott. Stasi visste det mesta om människors bruna politiska bak-
grund, men höll informationen för sig själv. Officiellt fanns det ju inga 
nazister i DDr. Vem som var nazistisk förbrytare avgjordes därför – lik-
som tidigare – sist och slutligen av politiska överväganden.

Den fjärde fasen, som inleddes under åttiotalet, var bevarandet av det 
förflutna. Begreppet ”Holocaust” som togs in från teveserien med samma 
namn (1979) blev en ny beteckning för Förintelsen. Denna fas ska ses 
mot bakgrund av att den generation som själv upplevt nazisttiden, nu 
började gå ur tiden. Till bilden hör också att alla de debatter och avslöjan-
den som alltsedan sextiotalet utgått från begreppet ”det icke-uppgjorda 
förflutna”, vid åttiotalets början hade tappat i förmåga att övertyga. all 
diskussion till trots hade synen på det förflutna inte förändrats i grun-
den, utan varit präglad av distansering och tunnelseende.

1983, femtio år efter Hitlers maktövertagande, aktualiserades det na -
zistiska förflutna och förbrytelserna under nazistregimen på nytt i det 
allmänna tyska medvetandet. För de följande åren blev det upptakten 
till en lång rad minnesdagar som lyfte fram nazisttidens brott och kon-
sekvenserna av dessa för dagens Tyskland. Genom den samtidshistoriska 
forskningen blev man också på det klara med hur lite som i realiteten var 
gjort för att mera ingående belysa dessa förbrytelser. Var de jämförbara 
med andra brott, till exempel de som begåtts under Stalintiden eller var 
de unika?

efter återföreningen 1989 började mycket självbedrägeri kring det för-
flutna lösas upp. ett av de avgörande inslagen här var den s.k. Wehrmacht-
utställningen 1995 om den tyska arméns faktiska roll i judeutrotningen 
i Östeuropa under andra världskriget. Mycket konkret dokumenterade 
denna utställning hur de många ”små” gärningsmännens samtycke och 
förbrytelser var den egentliga förutsättningen för att Förintelsen över-
huvudtaget kunde genomföras.

under denna fas inträffade emellertid också vad man närmast skulle 
kunna kalla ett perspektivbyte i synen på det förflutna. enligt detta för-
ändrade synsätt föll ljuset nu inte längre på ”tyskarnas offer, utan på 
tyskarna som offer” – till exempel för bombkrig. Det innebar att skill-
naden mellan förövare, offer och medlöpare började suddas ut i många 
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människors medvetande. Speciellt från konservativt håll argumenterade 
man för rätten till att ”se bort” ifrån det som varit och förespråkade en 
”normalisering” av det tyska förhållandet till det förflutna.

Diskussionen kring offren och det förflutnas betydelse för en ny tysk 
nationell identitet blev särskilt tydlig i den tolv år långa debatten om 
Peter eisenmans minnesmärke för europas mördade judar i Berlin. 
Monumentet kan å ena sidan ses som ett uttryck för en historieförståelse 
som vill dra ett slutstreck, å andra sidan som en tydlig symbol för den 
nu återförenade tyska nationens vilja att även fortsättningsvis ta ställning 
och ansvar i diskussionen kring minnet av det förflutna i Tyskland.

Forskning kring synen på Förintelsen  
i litteraturen – i urval

Inom den tyskspråkiga litteraturvetenskapen fanns det länge en uttalad 
distans till förintelsetematiken och många av de tidiga, framstående arbe-
tena inom detta område har inte skrivits i Tyskland utan utomlands.

Theodor W. adorno gjorde visserligen ett försök direkt efter hem-
komsten från amerika 1949 – dit han flytt undan nazisterna – att revi-
dera den tyska synen på konst och kultur utifrån det nya perspektiv som 
det nazistiska massmördandet gav. Det skedde bl.a. i ”Die auferstandene 
kultur” (1949), och i ”kulturkritik und Gesellschaft” (1951), men bort-
sett från det stora genomslaget han fick på femtiotalet med de kända 
orden om att det är ”barbariskt” att ”skriva en dikt efter auschwitz”8 fick 
hans tankar gehör först i mitten av sextiotalet.

Det första mera systematiska arbetet som tog upp nazismen i den 
tyska litteraturen var andré reszlers Le national-socialisme dans le roman 
allemand contemporain (1966). Han konstaterar där bl.a. annat i en jäm-
förelse med Thomas Manns Doktor Faustus att t.ex. Heinrich Bölls och 
alfred anderschs böcker uppvisar stora svagheter just vad gäller fram-
ställningen av nazismen: ”trots den uppenbara ’goda viljan’, ger den 
tyska romanen på det stora hela, ett tämligen magert bidrag till känne-
domen om det nationalsocialistiska fenomenet”9 skriver reszler och på 
ett annat ställe talar han om ett ”partiellt misslyckande för vår tids tyska 
författare”.10

George Steiner som redan 1959 hade framfört kritiska synpunkter 
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på den tyska samtidslitteraturen ur en judisk överlevares perspektiv, 
men utan att få något som helst gehör för sina synpunkter, utkom 1967 
med Language and silence. Bokens essäer om språk, litteratur och det 
omänskliga gör den till ett standardverk som ännu idag förmedlar kri-
tiska impulser både till historieskrivningen kring den tyska litteraturen 
och till den internationella debatten kring konstens och kulturens roll 
”efter auschwitz”.

Först 1976, tio år efter reszlers kritiska studie, publicerade Franz 
Futterknecht den första västtyska undersökningen inom detta område 
med titeln Das Dritte Reich im deutschen Roman der Nachkriegszeit. De 
romanexempel som tas upp är emellertid huvudsakligen skrivna av äldre 
författare som Thomas Mann, elisabeth langgässer och ernst Wiechert. 
anledningen till det är enligt Futterknecht att de samtida författarnas 
bidrag till uppgörelse med det förflutna mer eller mindre lyser med sin 
frånvaro.

Skriven utanför Tysklands gränser är också Jean Paul Biers omfat-
tande studie Auschwitz et les nouvelles littératures allemandes från 1979. 
Biers arbete är ett socialhistoriskt panorama över Västtysklands första tre 
decennier. På ett oavvisligt sätt visar han hur den litterära utveckling-
en gått hand i hand med utvecklingen i det västtyska samhället och att 
”auschwitz och nazismens brott står i centrum för det som sysselsätter 
nästan alla tyska författare idag”.11

Denna kontinuitetstes besannas även av Saul Friedländer som i sin 
bok Reflets du nazisme (1982) ger en skarpsinnig analys av böcker och 
filmer från det tyska, franska, italienska och amerikanska kulturområdet 
och visar hur nazismen även under sextio- och sjuttiotalet fortsätter att 
fascinera författare och filmmakare.

I slutet av åttio- och början av nittiotalet utkommer så de två böcker 
som i Tyskland kommit att betyda mycket för det litteraturvetenskapliga 
arbetet med att skapa insikt och förståelse för hur samtidslitteraturen 
förhåller sig till nazisttiden. Det gäller Unmittelbar zur Epoche des NS-
Faschismus av klaus Briegleb (1989) och dennes tillsammans med Sigrid  
Weigel utgivna Gegenwartsliteratur seit 1968 (1992). I dessa studier visar 
de båda författarna hur en tysk litteraturvetenskap som verkligen för-
söker ta sig an det förflutnas och de nazistiska massförbrytelsernas när-
varo i vår samtid, även kan använda denna insikt som en väg till självkri-
tik och som förutsättning för ”en ny början på ett talande som förmår 
lyssna”.12
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redan en snabb genomgång av den ymniga litteraturen i ämnet Holo-
caust och litteratur visar att antalet litteraturvetenskapliga studier som 
på något sätt anknyter till temat nazism i den tyska efterkrigs- och sam-
tidslitteraturen under nittiotalet är så stort att det är lätt att förlora över-
blicken. I denna rika flora är det dock några arbeten som drar uppmärk-
samheten till sig mer än andra.

I uppsatssamlingen Kunst und Literatur nach Auschwitz (1993) som 
utgivits av Manuel köppen ser man tydliga spår av hur uppsatsförfat-
tarna utifrån ett politiskt korrekt perspektiv försöker göra ”öppna, men 
också dolda retrospektiva rättelser i den tyska minnes- och mentalitets-
historien”.13 Det gäller t.ex. de ovan nämnda kända adorno-orden som 
enligt bokens inledning sedan fyrtio år sägs ligga ”förlamande över med-
vetandet hos de västtyska intellektuella vilka inför det industrialiserade 
folkmordet på de europeiska judarna inte är beredda att svamla om 
nåden att ha fötts sent”.14

Jens Stüben och Wienfried Woesler gav 1994 ut samlingsbandet Bei-
träge jüdischer Autoren zur deutschen Literatur seit 1945. Här finns en 
tydlig inriktning mot de villkor som gällt för judiska tyskspråkiga förfat-
tare efter 1945. uppsatsförfattarna tar å ena sidan upp förhållanden i 
Tyskland som fortfarande kastar sin skugga från det förflutna över den 
politiska vardagen i form av en pyrande högerextremism, å andra sidan 
betonar de – för tyskarnas egen skull – vikten av att samtalet med dem 
som överlevt Förintelsen inte tystnar.

I sin bok med titeln Bilder des kulturellen Gedächtnisses (1994) utveck-
lar Sigrid Weigel med utgångspunkt bl.a. från Walter Benjamin ett nytt 
sätt att närma sig texter som innehåller ”spår av den tyska historien 
efter Shoah”.15 Weigel fokuserar särskilt på de ”spår och bilder av det 
 förgångna och förflutna som kretsar kring förvecklingarna i den tyska 
historiens konflikter: kring offer–gärningsmanna-relationer, kring hur 
krigs- och uppbyggnadsmentaliteten efter 1945 förs vidare och kring 
bilden av den främmande som finns inskriven i den egna historien”.16 
Sigrid Weigel står tillsammans med Birgit r. erdle även som utgivare av 
volymen Fünfzig Jahre danach. Zur Nachgeschichte des Nationalsozialis-
mus (1996).

Thomas nolden gör i sin undersökning Junge jüdische Literatur. Kon-
zentrisches Schreiben in der Gegenwart (1995) en jämförande analys av 
texter av unga judiska författare i Tyskland och Österrike. Förtjänstfullt 
har han i detta arbete beskrivit den unga judiska litteraturen som en sam-
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manhängande helhet. Han konstaterar att den nazistiska judeförföljelsen 
visserligen intar en central plats i den moderna judens självförståelse, 
men också att det icke-judiska samhället och den judiska traditionen 
utgör de båda spännings- och fixpunkter mot vilka den unga judiska lit-
teraturen i Tyskland är inriktad.

1995 utkom med norbert Oellers som utgivare Vom Umgang mit der 
Shoah in der deutschen Nachkriegsliteratur. Detta specialnummer av Zeit-
schrift für deutsche Philologie ger tillsammans med den av Stephan Braese, 
Holger Gehle m.fl. utgivna samlingsvolymen Deutsche Nachkriegslitera-
tur und der Holocaust (1998) en god bild av de mera tongivande försök 
som gjorts i Tyskland under senare år att analysera diskurser och texter 
utifrån den ingående diskussionen kring Förintelsen och frågan om en 
litteratur ”efter auschwitz”. explicit utgångspunkt är här det oförenliga i 
de erfarenheter som gjorts av dem som utsatts för förföljelse av nazister-
na å ena sidan och de erfarenheter som gjorts av den stora majoriteteten 
tyskar å andra sidan.

Bland de amerikanska forskarna har ernestine Schlant i The Language 
of Silence. West German Literature and the Holocaust (1999) analyserat 
den västtyska efterkrigslitteraturen som gärningsmännens och tystna-
dens litteratur. Hon utgår i sin studie från alexander och Margarete Mit-
scherlichs ord om hur tyskarna var ”oförmögna att sörja” i den situation 
av språk- och orienteringslöshet som de befann sig i efter 1945.

Även Geoffrey Hartman tar i The longest shadow: in the aftermath of the 
Holocaust (1996) upp Förintelsen. Som ett slags svar på behovet av ett 
historiskt ”slutstreck” reflekterar han – ofta utifrån sina erfarenheter som 
medarbetare i ett stort upplagt videofilmat vittnesprojekt – kring frågor 
som har med ihågkommandet av Förintelsen att göra, men även kring 
det faktum att mänskligheten inte tycks ha lärt sig särskilt mycket av det 
fruktansvärda som skett.

Stephan Braese i sin tur knyter an till klaus Brieglebs och Sigrid Wei-
gels forskning när han i Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der 
westdeutschen Nachkriegsliteratur (2002) tar fasta på den utanförskaps-
ställning som var utmärkande för de tyskspråkiga judiska författarna 
efter krigsslutet. Hans arbete är att se både som en omfattande studie 
kring outsiders i den tyska litteraturen och en diskursanalytisk bestäm-
ning av de orsaker som resulterade i detta utanförskap. Braese driver 
tesen att de judiska författarna trots alla yttre och inre olikheter sins 
emellan intar en ”gemensam ställning” i förhållande till majoriteten av 
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tyskspråkiga författare och deras arbete, just på grund av den ”objektiva 
minnes differens”17, dvs. den skillnad i ihågkommande av nationalsocia-
lismen och Förintelsen som skiljer dessa båda författargrupper åt.

Helmut Schmitz diskuterar i On Their Own Terms. The Legacy Of 
Na tional Socialism In Post-1990 German Fiction (2004) huruvida den 
litterära tyska diskursen kring det förflutna rör sig i riktning mot en nor-
malisering, ett erkännande ”bortom auschwitz” också för de egna offren. 
Han ser den tyska återföreningen som en nyckelfaktor eftersom den i 
grunden ifrågasatt de officiella synsätt på det förflutna som hade etable-
rats i de båda tyska staterna. Återföreningen har enligt Schmitz lett till en 
normalisering och ett slutstreckstänkande, ja, i själva verket till en relati-
visering av de nazistiska förbrytelserna. Som en indikator på denna nya 
normalisering ser författaren ”the question of how and to what purpose 
the nazi past is remembered”.18 Problematiskt är emellertid att Schmitz 
i sitt urval utesluter texter av de judiska offren och på så sätt tecknar ett 
alltför monoperspektiviskt minneslandskap.

Den av Jens Birkmeyer och cornelia Blasberg utgivna essäsamlingen 
Erinnern des Holocaust? Eine neue Generation sucht Antworten (2006) 
slutligen, behandlar frågan hur den tredje respektive fjärde generationen 
tyskar, som inte har egna erfarenheter av Förintelsen, tar sig an det för-
flutna. I bidragen avtecknar sig två motsatta uppfattningar. För det första 
att ungdomsgenerationerna är mindre mottagliga för historiskt vetande 
än för de familjeminnen som ofta överförs på ett omedvetet sätt. För det 
andra att den egna familjehistorians betydelse kommer att avta alltmer 
och ersättas av litterärt och medialt förmedlade bilder av nazisttiden, 
bilder som i sin tur är mera präglade av sin samtid än av det förflutna. 
Den fråga som ställs är om det går att hitta en balans mellan de tra-
derade familjeberättelserna, historiska fakta och de nya sammanhang i 
vilka minnena tar form och artikuleras. kommer unga människor alltså 
att kunna skapa nya berättelser som kan innefattas i det kulturella min-
net i Tyskland?
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2.
Den tyska samhällsbakgrunden,  

det förflutna och litteraturen

De enorma sociala och andra förändringar som andra världskriget förde 
med sig för Tyskland, gjorde att en obruten koppling till det samhälle 
som existerade före kriget inte var möjlig 1945. Minnet av de tolv år som 
föregick krigsslutet blev för tyskarna utgångspunkt för en parallell histo-
rieskrivning. landet hade ju delats av segrarmakterna i en allierad och en 
sovjetisk ockupationszon. Följaktligen blev synen på det förflutna, men 
också på framtiden, kluven och programmerad helt enligt de rådande 
politiska skiljelinjer som stakades ut redan under de första efterkrigsåren. 
Både i öst och i väst kom det att råda ensidighet under många årtionden. 
Från officiellt håll i öst såg man sig som segrare över fascismen, men för 
befolkningen i gemen var det snarast fråga om början på en ny diktatur 
och ny förföljelse. I väst uttryckte sig ensidigheten i att man framförallt 
betonade nederlaget, förstörelsen, kapitulationen och fördrivningen av 
tyskarna från de gamla provinserna i öst. Denna syn förändrades egent-
ligen inte förrän med förbundspresidenten richard von Weizsäckers tal 
1985 i vilket han såg krigsslutet som en befrielse.

Detta kapitel är ett försök att skissa hur perspektivet på det förflutna 
i det tyska samhället och i litteraturen utvecklats efter 1945. Samtidigt 
tjänar det som kronologisk bakgrund till kapitlen fyra, fem och sex som 
behandlar minnesgemenskaperna i litteraturen.

Man kan dela in utvecklingen av synen på den nationalsocialistiska 
tiden i fyra faser:
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1. fasen politisk rensning mellan 1945 och 1949;
2.  fasen förflutenhetens politik fr.o.m. grundandet av Förbundsrepubli-

ken Tyskland och Tyska demokratiska republiken (DDr) 1949; 
denna fas präglade femtiotalet; 

3.  fasen bemästrandet av det förflutna som pågick under sextio- och 
sjuttiotalet;

4.  fasen bevarandet av det förflutna som sedan åttiotalets början karak-
täriseras av en förändrad och aktualiserande minneskultur.1

Politisk rensning 1945–1949. Den första fasen

under den första politiska rensningsfasen direkt efter krigsslutet dikte-
rades villkoren i väst helt av de allierade segrarmakterna. Följaktligen 
genomförde dessa en ”avnazifiering” av den tyska befolkningen, ett slags 
politisk omskolning som syftade till att så att säga ändra den mentala 
tyska programvaran i demokratisk riktning. Även om tanken var god 
visar undersökningar att resultatet av dessa bemödanden var tämligen 
magert. Det hela ledde ingalunda till att tolv års nazistpropaganda rade-
rades ut på ett mera djupgående plan. känt som en anekdot är det iro-
niska svar som den engelske generalen med ansvar för avnazifieringen 
gav i en teveintervju om vilken effekt avnazifieringen hade haft: ”jag har 
hällt en tesked socker i nordsjön och det blir den nog söt av”.2

under denna politiska rensningsfas genomfördes också nürnberg-
processen (1945–46) och flera andra processer mot krigsförbrytare. ett 
stort antal (100 000) personer internerades av de allierade för kortare 
och längre tid – upp till tre år. Medlöpare avsattes från sina tjänster i den 
offentliga förvaltningen i avsikt att skingra gamla kontakter och nätverk 
från nazisttiden. I den amerikanska ockupationszonen gick man till och 
med så långt att samtliga de hundratusentals statstjänstemän som blivit 
medlemmar i nazistpartiet (nSDaP) före 1 maj 1937 tvingades lämna 
sina tjänster.

De orättvisor som oundvikligen blev följden av denna rensningspoli-
tik ledde till en massiv kritik bland tyskarna i väst och resulterade i ett 
allmänt fördömande av hela aktionen. Detta spelade direkt i händerna 
på dem som kritiserade rensningspolitiken allra högljuddast, dvs. den 
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ledande generationen f.d. nazister som nästan alla var födda före första 
världskriget.

I just ”avnazifieringen” av det tyska folket kan man se tydliga skillna-
der mellan den sovjetiska och de allierade ockupationszonerna. allmänt 
sett hade man i öst en mera rigorös inställning och rensade t.ex. direkt ut 
lärare som varit med i nSDaP. Samtidigt utbildade man där s.k. ”neu-
lehrer” vid de ”arbetar- och bondefakulteter” som inrättats för att fylla 
alla de luckor som uppstod vid utrensningarna, men också som en följd 
av att så många stupat i kriget.

christa Wolf som ju skulle bli ett av DDr-propagandans affisch-
namn, var en av dessa ”neulehrer”. Hon yttrade sig långt senare om den 
ensidighet hon såg i det kluvna ihågkommande av det förflutna som 
politrukerna inom SeD (Tysklands socialistiska enhetsparti) ägnade sig 
åt, när de utsåg sig själva till krigets segrare:

Den lilla grupp antifascister, som regerade landet, överförde vid en tidpunkt, 
som inte går att fastställa precis, av pragmatiska skäl sitt segermedvetande på 
hela befolkningen. ’Historiens segerherrar’ upphörde med att ta itu med sitt 
verkliga förflutna, dvs. nazisttiden med dess medlöpare, förförda och anhäng-
are […] Deras under ytan dåliga samvete gjorde att de var olämpliga att mot-
sätta sig de stalinistiska strukturerna och tänkesätten.3

Med uttalat socialistiska målsättningar utropade sig DDr 1949 till den 
första tyska ”fredsstaten”, till ett nyfött och moraliskt oförvitligt Tysk-
land. Denna socialistiska statsbildning såg sig – i motsats till Förbunds-
republiken – redan från början som en ”antifascismens hemvist”.4 Det 
innebar bland annat att ett mer nyanserat ihågkommande av nazisttiden 
snart nog trängdes undan av en bild av det nära förflutna som var helt 
underkastad de partipolitiska behoven. Med detta synsätt var det inte 
heller judarna utan de socialistiskt sinnade motståndskämparna som var 
de främsta offren för nazistdiktaturen.

Den ”antifascistiska” DDr-linjen genomfördes konsekvent. I en strä-
van efter total politisk ”enhet” såg denna partilinje sina fiender i Väst-
tyskland, Västberlin och Washington. Det var där de verkligt skyldiga 
till nationalsocialismen, ”nazistgeneralerna”, ”militaristerna” och ”kapi-
talisterna” befann sig, medan östtyskarna själva såsom varande goda anti-
fascister, sades ha varit offer för Hitlerväldet. Myten om det nyfödda, det 
antifascistiska Tyskland som odlades i DDr gav likväl, i klar motsats till 
de officiella proklamationerna, även utrymme för att nazistiskt belastade 
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personer – med den politiska elitens goda minne – kunde gömma sig 
och integreras i det östtyska samhället.

I den västra delen av Tyskland fanns det efter kriget ingen politisk 
”enhet” att ta fasta på, man var desorienterad och allmänt osäker i till-
varon. Det förgångna kunde man inte ty sig till, framtiden var höljd i 
dunkel och samtiden var obarmhärtig och full av vardagslivets mödor. 
Som en följd av svält, umbäranden och kyla kände sig många västtyskar 
som ”offer”. Barn och kvinnor fick klara sig bäst de kunde, många av 
männen befann sig i oviss krigsfångenskap eller hade stupat.

Den allmänna uppfattningen under de råkalla efterkrigsvintrarna var 
att man nu sonat nog för det som hänt under nazisttiden. enligt detta 
synsätt var de verkligt skyldiga följaktligen de som under Hitler förvänt 
synen på de små människorna i det tyska samhället. en följd av denna 
argumentation var också att många av de trofasta nazisterna från förr nu 
såg sig som ”Hitlers första offer”5 enligt parollen att man ju bara hade 
gjort sin plikt som soldat och i övrigt inte vetat något om de nazistiska 
förbrytelserna.

Den verkligt stora förändringen och den första egentliga byggstenen i 
en positiv västtysk mytbildning som kunde ”matcha” den socialistiska i 
öst, kom först med valutareformen den 20 juni 1948. Genom den fanns 
det plötsligt varor i överflöd. Svartabörs- och byteshandeln upphörde i 
ett slag. efter år av ständiga umbäranden gav den nya valutan löften som 
bådade gott för framtiden.

Förflutenhetens politik 1949–1960. Den andra fasen

Det är mot bakgrund av valutareformen och utrensningarna av nazister 
man bör se förflutenhetens politik, dvs. den andra historiska fasen, den 
som sträckte sig över hela femtiotalet. Förväntningarna i synen på det 
förflutna i den nygrundade Förbundsrepubliken Tyskland var nu att den 
politiska rensningen skulle upphöra, att man skulle lämna det gamla 
bakom sig och helst helt glömma det. Det innebar också att ”slutstrecket 
under det förflutna inte var långt borta”.6

en viktig pusselbit i efterkrigssammanhanget är det faktum att det 
andra Tyskland, DDr, fanns där både som ett hot och som en konkur-
rerande samhällsmodell. att som mindre land med leveransplikt till Sov-
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jetunionen konkurrera på samma ekonomiska villkor som Västtyskland 
var inte möjligt för DDr. I stället satsade man i Östberlin alltmer på att 
svärta ner Förbundsrepubliken genom olika kampanjer som gick ut på 
att måla upp en ”mörkbrun bild av Västtyskland som en endast dåligt 
kamouflerad fortsättning på Hitlerväldet”.7

Medan man i DDr alltså gick vidare på den politiskt motiverade 
antifascistiska linjen, kan man på det stora hela säga att femtiotalet i 
Västtyskland gick i frikännandets tecken. 1949 utfärdades exempelvis en 
straffrihetslag för alla dem som fått ett fängelsestraff på upp till sex måna-
der. Bland dem fanns många som åkt fast för svartabörsaffärer, men där 
dolde sig också många som dömts för krigsförbrytelser. en specialpara-
graf gynnade dessutom den tidigare nazistiska eliten som vid krigsslutet 
gått under jord för att komma undan arrestering och avnazifiering.

1950 avskaffade förbundsdagen hela avnazifierings-projektet som hade 
satts i gång av de allierade. De folkvalda handlade då helt i enlighet med 
det bland tyskar sedan flera år allmänt utbredda ”slutstreckstänkandet”. 
en ytterligare punkt i denna förflutenhetspolitik var återanställningen av 
i ett tidigare skede avskedade tjänstemän och yrkesmilitärer. De behöv-
des nu åter på grund av de hotbilder som i det ”kalla krigets” namn måla-
des upp mellan öst och väst. avgörande för att avnazifieringen avbröts 
var också att all tillgänglig arbetskraft krävdes för att bygga upp landet 
igen. Man såg därför ofta mellan fingrarna med de gamla nazister som 
inte helt uppfyllde de uppställda avnazifieringskraven och utfärdade s.k. 
”Persilscheine”, dvs. papper på att de blivit ”rentvådda”8 från sitt ”bruna” 
förflutna. ett förfarande som emellertid ur rättsäkerhetssynpunkt och 
även moraliskt var högst tvivelaktigt.

Till bilden hörde också de ständiga försöken att fria de nazistförbry-
tare som efter 1945 och framåt hade dömts som skyldiga av de allierade. 
Här spelade även kyrkorna en mycket aktiv roll. Denna var dock mindre 
dikterad av ett motstånd mot de dödsstraff som utmättes, än av illa dolda 
nationella känslor mot segrarmakternas rättsskipning. Dessa försök vid 
femtiotalets början att få redan dömda illgärningsmän frikända – med 
starkt förbehåll från de allierade – kan inte ses annat än som en ”exempel-
lös strategi för bagatellisering, förnekande och vilseförande vilket till sist 
till och med hjälpte de mest skrupellösa nazistförbrytarna till frihet”.9

Som legitimering av den förmildrande och opportuna förflutenhetspoli-
tiken under femtiotalet fungerade också tyskarnas hävdande att de från 
de allierades sida pålagts en ”kollektivskuld” för det som skett under 
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nazisttiden.10 Tesen om den kollektiva skulden förenade det tyska folket 
mot ockupationsmakterna. en viktig roll i sammanhanget spelade carl 
Zuckmayers drama Des Teufels General (1946) som genom sitt åskådlig-
görande av hela skuldproblematiken aktivt bidrog till den livliga debat-
ten i frågan. Betecknande nog avstannade denna debatt praktiskt taget i 
och med valutareformen 1948. Framtiden hade över en natt blivit vikti-
gare än det förflutna i det tyska efterkrigsmedvetandet.

Trycket från den tyska folkopinionen i förening med de otaliga juri-
diska spetsfundigheterna och invändningarna mot många av de domar 
som hade fällts mot nazistiska krigsförbrytare ledde till slut till att väst-
makterna föll till föga och återtog en rad domar. Följden blev att detta 
återtagande i det kollektiva tyska medvetandet togs till intäkt för att den 
nazistiska skräckstaten egentligen inte varit så omänsklig som den fram-
ställdes av segrarmakterna. De begångna illgärningarna var alltså enligt en 
utbredd uppfattning något man mer eller mindre kunde bortse ifrån.

när så ytterligare en straffrihetslag utfärdades 1954 betydde detta 
att de f.d. nazistförbrytarna i väst knappt hade något att frukta längre. 
Detta medförde i praktiken inte bara att gärningsmän kunde gå fria, 
utan något som var ännu värre, nämligen att förträngningen av det för-
flutna blev närmast total, samtidigt som det ledde till en ”cementering av 
ett moraliskt upplösningstillstånd genom att man medvetet avstod från 
att försöka skipa rättvisa”.11

Mycket av det förflutna sopades alltså under mattan. Det kan man 
tydligt se till exempel i de västtyska historieböckerna för skolan. I dessa 
framstår tyskarna nämligen som de som fått lida mest av kriget och dess 
följder. Förstörelsen av de tyska städerna, ockupationen av tyskt territo-
rium, demonteringen av den tyska industrin och framförallt fördrivning-
en av tyskarna från de tidigare tyska områdena i öster framställdes i dessa 
skolböcker som en orätt mot det tyska folket.12 Frapperande är också det 
stora utrymme som det ”ekonomiska undret” fick, samtidigt som det 
beskrevs som en övervinnelse av det förflutna, kanske tydligast i följande 
oförblommerade uttalande som tillskrivs den konservative cSu-ledaren 
Franz Josef Strauss: ”ett folk som åstadkommit denna ekonomiska pre-
station, har rätt att inte behöva höra något mer om auschwitz.”13

Vad man också lärde ut i skolorna i väst så sent som i början av sextio-
talet, var att motståndet mot nazistregimen huvudsakligen kommit från 
några preussiska officerare och från de unga idealisterna i motstånds-
gruppen ”Den vita rosen”. Däremot var det aldrig tal om de tusentals 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   29 10-03-27   17.53.04



30

kommunister, socialdemokrater och andra vänsteranhängare som för-
följts, mördats eller drivits i landsflykt. Genom det kalla krigets inverkan 
och de restaurativa tendenserna i Västtyskland misstänkliggjordes dessa 
grupper. På så sätt spelade man oskickligt bort den möjlighet som fanns 
att börja bygga upp en ny tysk identitet med bred samhällsförankring.

Restaurativa vindar under Adenauer-eran

Själva sinnebilden för Tysklands ekonomiska dynamik och materi-
ella modernisering under femtiotalet var konrad adenauer, den förste 
förbunds kanslern i Västtyskland.14 adenauer tillhörde den gamla stam-
men och var präglad av den tyska kejsartidens politiska tankegods. Hans 
styrestid kom därför – bortsett från all modernisering – att framstå som 
”restaurativ”. Som exempel på det kan man se att ett flertal av de då tida 
samhällstopparna hade ett förflutet i Tredje riket. Hans Globke till exem-
pel var en jurist som deltagit i utformandet av Hitlers raslagar och som 
ändå blev chef för förbundskanslerämbetet och därigenom adenauers 
viktigaste rådgivare.

De restaurativa vindarna till trots skedde det under adenauer en på -
tvingad anslutning till de västallierades politiska linje. all dåtida parti-
bildning, liksom tidnings- och tidskriftsgrundanden under övergångs-
perioden från diktatur till demokrati måste nämligen godkännas av de 
västliga ockupationsmakterna. Det visade sig även klart vid förbunds-
dagsvalet 1953 att den tyska nationalismen hade förlorat all terräng till 
förmån för de demokratiska partierna.

att tyskarna så snabbt slog in på adenauers kurs mot väst hängde ändå 
inte i första hand ihop med att de allierade genom sina ”reeducation”-
program i skolor, kommuner, församlingar och partier lyckats med att 
omvända tyskarna från ett tysknationellt till ett demokratiskt sinnelag. 
nej, huvudanledningen var nog att den ekonomiska utvecklingen under 
femtiotalet – som egentligen främst var en ekonomisk rekonstruktions-
period i hela västvärlden – omfattade praktiskt taget alla tyskar och där-
igenom kom att stabilisera det politiska systemet.

Inte bara förträngning av det förflutna utan också komplicerade kon-
troverser kring synen på det förflutna och en rad politiska skandaler 
utmärkte de första årtiondena efter kriget. Till det kom att livskänslan 
var motsägelsefull i efterkrigstyskland. Det nya konsumtionsamhällets 
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välsignelser kunde inte radera ut det faktum att Västtyskland trots allt 
var ett samhälle där det både levde förföljda och gamla förföljare. Med-
vetandet om detta satte sin prägel såväl på det offentliga som det privata 
livet. Särskilt tydlig blev denna motsägelsefullhet om man jämför den 
gottgörelse av offren för nationalsocialismen, som adenauer bara med 
svårighet lyckades pressa fram, med den eftergivenhet som visades tidi-
gare nazister genom att dessa på nytt tilläts utöva sina ämbeten, t.ex. som 
domare, utan att för den skull behöva be sina offer om förlåtelse. läkare 
som deltagit aktivt i Hitlers dödshjälpsprogram hjälptes fram av sina 
övervintrade åsikts- och skråbröder, medan anhöriga till de mördade fick 
kämpa sig fram till en modest ekonomisk rekompensation.

Exil, inre emigration, timme noll och ruinlitteratur.  
Det litterära sammanhanget 1945–1960

Sammanbrottet för nazistväldet 1945 innebar en befrielse från den ter-
ror som under tolv års tid kvävt det fria ordet och kontakterna med den 
internationella litteraturutvecklingen. endast långsamt kunde den tyska 
litteraturen återhämta sig från det tillstånd som utgått från att bokbål 
och censur var det normala. De författare som var unga vid krigsslutet 
tyckte sig stå vid en historisk avgrund och ville börja om från början. 
Tanken kan synas naturlig i den situation som rådde, men bortsåg till 
stor del från den kontinuitet som trots allt fanns – i den tyska exillitte-
raturen. Det var ju författare som Thomas och Heinrich Mann, Bertolt 
Brecht, alfred Döblin, Hermann Broch, anna Seghers, lion Feucht-
wanger, e.M. remarque och många andra som tvingats iväg från Tysk-
land, som fortfarande stod för de obrutna värden som representerade det 
bästa i den tyska kulturen.

kontinuiteten fanns också bland de författare som tillhörde den s.k. 
”inre emigrationen”, det vill säga författare som valt att stanna kvar i 
Tyskland utan att kunna publicera sig under annat än självcensur eller 
inte alls. Till den gruppen hörde så olika författare som Werner Bergen-
gruen, erich kästner och Gottfried Benn. Men efter kriget kom det till 
öppen konflikt mellan företrädare för exillitteraturen och just denna 
”inre emigration”. Det skedde när författaren Walter von Molo i ett 
berömt öppet brev uppmanade Thomas Mann att återvända till Tysk-
land.15 Manns svar på inviten var att han efter de tolv åren av nazist-
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herravälde inte längre kände sig hemma där. Samtidigt uttalade han en 
förintande dom över de litterära alster som utkommit mellan 1933 och 
1945 i Tyskland.

Dessa böcker var enligt Mann ”mindre än värdelösa och inte goda nog 
att ta i sin hand. en stank av blod och skam sitter fast i dem och de borde 
alla makuleras”, var hans kompromisslösa dom.16 Svaret retade givetvis 
gallfeber på de författare som varit kvar i Tyskland under Hitlertiden. 
ett av de kända inläggen i denna kontrovers kom från Frank Thiess, som 
inte heller skrädde orden när han framhöll att exillitteraturen både poli-
tiskt och moraliskt var mindervärdig, medan den ”inre emigrationens” 
författare som representanter för den tyska kulturen både var viktigare 
och moraliskt mera otadliga än exilförfattarna.17

av stor betydelse för de unga var också den modernistiska traditionen 
som tigits ihjäl under nazisttiden. Först efter kriget kunde även kafka, 
som redan översatts till både engelska och franska, få sin plats i den tysk-
språkiga litteraturen. Dock inte som den klassiker han är idag utan som 
en samtida, som ett ögonvittne vars visionära prosa bara alltför väl mot-
svarade den inre upplevelsen av det spöklika ruinlandskap som omgav 
människorna i Tyskland vid krigsslutet. Även Gottfried Benns esteticism 
svarade mot ett behov av befrielse från den alltför påträngande verklighe-
ten. Intensiv var också viljan att ta igen all den internationella litteratur 
som varit oåtkomlig under tolv års tid: Hemingway, Faulkner, Sartre, 
Beckett,  Ionesco, Majakovskij och lorca.

Man kan konstatera att inflytandet från andra länder var mycket 
påtagligt efter 1945. Men just den speciella kontinuitet som represente-
rades av exillitteraturen togs inte självklart ad notam. Här kan man också 
se en skillnad mellan väst och öst. I den sovjetiska ockupationszonen och 
det som sedan blev DDr välkomnades till exempel exilanterna anna 
Seghers, Bertolt Brecht och alfred Döblin som antifascistiska författare. 
Brecht hade ju redan på trettiotalet i skandinavisk exil författat sina sati-
riska stycken Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (1941) och Furcht 
und Elend des Dritten Reiches (1935). Seghers i sin tur hade skrivit om 
exiltillvaron och motståndet mot nazismen i Transit (1944 på engelska; 
1947 på tyska) och Das siebte Kreuz (1942).

Både Seghers och Brecht fick en privilegierad tillvaro i den sovjetiska 
ockupationszonen: anna Seghers blev en uppburen kulturpersonlighet 
och Bertolt Brecht som kom till Berlin 1948, fick en egen scen – Theater 
am Schiffbauerdamm – där han kunde experimentera med sin Berliner 
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ensemble. Brecht var förvisso ett kap för DDr-regimens anseende inter-
nationellt, men eftersom hans samhällskritiska pilar också träffade det 
östtyska systemet var inställningen till honom minst sagt kluven. utan-
för Berliner ensemble spelades och lästes hans pjäser inte särskilt mycket 
– han var helt enkelt för kontroversiell för den östtyska regimen. Även 
alfred Döblin som återvände redan i november 1945 – återkomsten 
är skildrad i den självbiografiska boken Schicksalsreise (1949) – erbjöds 
möjligheter att stanna i den sovjetiska sektorn av Berlin, men han kände 
sig på det stora hela oönskad i Tyskland och begav sig till Paris 1953.

Önskad var däremot Thomas Mann som under krigsåren författade 
Doktor Faustus (utgiven i Stockholm 1947). I detta stora verk försökte 
han göra upp med de krafter som bidragit till det nazistiska maktöverta-
gandet i Tyskland. Både från öst och väst försökte man locka honom till 
sig som en representant för det ”goda Tyskland”, men Mann förblev kall-
sinnig till anbuden och flyttade i stället från exilen i uSa till Schweiz.

Gemensamt för exilförfattarna, vare sig de begav sig till öst eller väst, 
var att de ju inte hade varit med om kriget och inte kunde förstå hur tys-
karna upplevt det. De var därför heller inga förebilder, åtminstone inte i 
väst. De sågs ofta med avoghet av de unga författare som varit ute i kriget 
och ansågs inte vara representativa för en litterär tysk kontinuitet. Men 
inte heller den ”inomtyska” kontinuitet som ju fanns exempelvis i för-
fattare som Günter eich, Peter Huchel och Wolfgang koeppen, ansågs 
tillräcklig. Tanken väcktes därför att det behövdes en ”Stunde null”18, 
en nollställning och en ny profil för den tyska litteraturen. I en situa-
tion när tillvaron i existentialismens anda betecknades som ”absurd” och 
”meningslös” var det ett synsätt som delades av de flesta författarna med 
egen erfarenhet av kriget.

Men det var inte bara tankar och idéer som enligt dessa författare 
måste förnyas utan också själva det tyska språket som dragits i smut-
sen under nazisttiden. Man talade om ”kalhygge” (’kahlschlag’)19 i lit-
teraturen, vilket innebar att författarna skulle använda sig av ett enkelt 
och avskalat språk för att skildra verkligheten. I stället för vackert och 
verklighetsfrämmande skulle språket vara sakligt och dokumenterande. 
Günter eichs dikt ”Inventur” som handlar om en soldat som nyss kom-
mit hem från kriget och inte äger mer än det han går och står i, brukar 
anföras som det bästa exemplet på detta nya språk.

Till detta efterkrigskomplex hörde också talet om ruinlitteratur, en 
litteratur som handlade om krig, död, undergång, fångenskap, ruiner, 
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hemkomst och om kampen för att överleva. Men det gavs inte plats för 
att komma ihåg det nationalsocialistiska förflutna och alla illgärningar 
som begåtts. De judiska ödena förtegs. Det som skildrades var i stället 
umbärandena under och efter kriget. en författare som Heinrich Böll 
gav kriget ett personligt ansikte som många kände igen. I sin Bekenntnis 
zur Trümmerliteratur (1952) skrev Böll ”vi kom hem från detta krig, vi 
fann ruiner och skrev om dem”, men det var tydligen något som inte var 
önskvärt, menar Böll: ”man verkade visserligen inte göra oss ansvariga 
för att det hade varit krig, för att allt låg i ruiner, men man tog uppen-
barligen illa upp att vi hade sett detta och att vi fortfarande såg, men vi 
hade ingen bindel för ögonen utan såg: ett gott öga hör till författarens 
redskap”. Men Böll är också på det klara med att ”förstörelsen i vår värld 
inte enbart är av ett yttre slag”. 20

ett exempel på hur ruinlitteraturen tog upp både den yttre och den 
inre förstörelsen, var Wolfgang Borcherts drama Draussen vor der Tür 
(1947). Huvudpersonen Beckmann som återvänder från kriget finner att 
han inte längre har något hem och att ingen vill prata om kriget. Denne 
krigsöverlevare blev något av ett språkrör för sin generation och en iden-
tifikationsfigur för efterkrigstiden. Boken var en skarp anklagelse mot 
den föräldrageneration som aktivt bidragit till att starta andra världs-
kriget och som nu krasst anpassade sig till de nya förhållandena. Sitt 
provokativa innehåll till trots blev dramat en stor succé därför att många 
kunde känna igen sig i Beckmanns öde. Men avgörande för framgången 
var framförallt att stycket genom ett nytt och mycket omtyckt medium 
– radioteatern – fick stor spridning bland människor som vanligtvis inte 
gick på teater. Det tyska efterkrigssamhällets speciella problem finner 
man också tematiserade till exempel i Wolfgang Staudtes film Die Mör-
der sind unter uns (1946).

Tillsammans med hörspelet var ”kurzgeschichten” (’kortberättelser’) 
det avslutande fyrtio- och hela femtiotalets populäraste genre med bidrag 
av alla kända tyska författare. Här kan bland annat nämnas Borcherts 
”nachts schlafen die ratten doch”, Wolfdietrich Schnurres ”Man sollte 
dagegen sein” och Ilse aichingers ”Das Fenstertheater”. Till de hörspel 
som kom att få störst uppmärksamhet på fyrtiotalet hörde den ovan 
nämnde carl Zuckmayers Des Teufels General (1946). Som inget annat 
litterärt verk tematiserade detta drama den tyska skuldfrågan på ett sätt 
som väl närmast är att jämföra med det genomslag teveserien Holocaust 
fick i Tyskland 1979.
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ruinlitteraturens fokusering på efterkrigstidens vedermödor och bort-
seendet från de nazistiska förbrytelserna innebar i sig en talande tystnad. 
Så till exempel noterade Fritz raddatz i inledningen till en antologi: ”I 
hela bandet nämns inte orden Hitler, koncentrationsläger, atombomb, 
SS, nazist, Sibirien”.21 Men inte heller raddatz tilltror sig att nämna det 
ord som i sammanhanget vore det självklara, ordet ”jude”. I fackböcker 
som eugen kogons berömda Der SS-Staat (1946) kunde man däremot 
direkt efter kriget hitta kalla fakta om den nazistiska verkligheten. Här 
ger han ingående beskrivningar av hela förintelsemaskineriet, koncen-
trationslägrens organisation och den rättsvidriga behandling människor 
utsattes för där.

Grupp 47 och kluvenheten inför det förflutna

Samma år som Borcherts drama sattes upp grundades Grupp 47 som 
kom att bli den mest inflytelserika litterära grupperingen i Tyskland 
efter 1945. Grupp 47 ville vara en intellektuell, demokratisk motkraft 
till den restaurativa politik som fördes under femtiotalet i Västtyskland. 
Initiativtagare till gruppen var Hans-Werner richter. Han liksom flera 
av gruppdeltagarna såsom alfred andersch, Wolfdietrich Schnurre och 
Heinrich Böll, hade varit soldater i Wehrmacht. De var märkta av sina 
krigsupplevelser och ville bort från nazisttidens lögnaktiga och patetiskt 
heroiska propagandatyska. De såg som sin uppgift ”att befria det tyska 
språket från nazistisk förgiftning”.22 Sitt litterära program hade de publi-
cerat – i ett av de sexton nummer som utkom av den politiska tidskriften 
Der Ruf innan den förbjöds av den amerikanska militärledningen – redan 
innan de träffades som improviserad grupp för första gången i München 
1947. De föresatte sig att skriva på ett nytt, avskalat sätt och att verka för 
en helt ny litteratur i en liberalt human och pluralistisk anda. Tonvikten 
i det nya skulle ligga på en litteratur som var engagerad, realistisk och 
publiktillvänd. Däremot ställde man sig avvisande till litteraturarvet från 
Weimarrepubliken, till exillitteraturen, men även till den grupp förfat-
tare som gått i inre exil under Hitlertiden.

Organisatoriskt var Grupp 47 en mycket lös sammanslutning, ett slags 
litterär workshop där den uppläsande författaren fick sätta sig i ”elektris-
ka stolen” och utsättas för kollegernas kritik, men utan att få besvara den. 
Till reglerna hörde också förbudet att debattera, det var bara kritik som 
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gällde. Gruppen träffades några gånger om året i tjugo års tid på olika 
ställen i och utanför Tyskland (1964 i Sigtuna) och fick med tiden ett 
stort massmedialt genomslag. Till litteraturhistorien har Grupp 47 gått 
som en vänsterinriktad, antifascistisk och nonkonformistiskt upplyst 
sammanslutning som av förbundskanslern ludwig erhard 1965 kallades 
för ”pinschrar” när de publicerade ett förslag till byte av regering. Mot 
den till stor del självskapade bilden av gruppen har till exempel Heinrich 
Vormweg framhållit att Grupp 47 i själva verket visade en ”förvånans-
värd konformitet med andan i det samhälle som den tillhörde”23, vilket 
bland annat innebar att man i stor utsträckning teg om det förflutna och 
särskilt om det överlagda folkmordet under nazistdiktaturen.

Oviljan att se och höra talas om Förintelsen var tydlig redan i det för-
sta häftet av tidskriften Der Ruf som kom ut i augusti 1946. I en artikel 
skriven av alfred andersch ifrågasätter denne visserligen inte ”den tyska 
ledningens egentliga skuld till kriget och till de brott som den begått”, 
men han framhöll samtidigt att denna skuld kompenserats genom det 
tyska folkets ”stora lidande” och som exempel anförs ”de fysiska och 
psykiska följderna av bombangreppen”.24

under 1990-talet vände sig flera forskare mot Grupp 47:s självbild. 
klaus Briegleb som då hörde till de starkaste kritikerna framhöll att 
gruppen ”i en svällande ström av vetande om skulden” inte tagit sitt 
ansvar i diskussionen om den tyska skulden för Förintelsen utan i stället 
handlat enligt ”kärnan i gruppens organisationsprincip: att lämna tom-
rum och förbjuda debatt”.25 Det som Briegleb särskilt skjutit in sig på 
i sin polemiska kritik är det tigande och den inkapsling av Förintelsen 
som enligt honom utmärkte gruppen. Han anser till och med att Grupp 
47 ”medverkat till framväxten av den speciella tyska antisemitismen efter 
Shoah utifrån en förment moralisk oförvitlighet och förmåga att föra sin 
egen talan”. Denna hållning ska enligt Briegleb ses i ljuset av den ”tyska 
kontexten”, vilket innebar en ovilja att komma ihåg judarna och det 
judiska efter 1945. Han går till och med så långt att han talar om det 
medansvar gruppmedlemmarna kan sägas ha haft för antisemitismen i 
Tyskland efter 1945, eftersom de, som Briegleb säger, ”tonade ner Shoah 
[…] och förklarade den som tabuzon”.26

Som ett exempel på den ”glömskekultur” som Grupp 47 förde in i 
den nya litteraturen efter 1945 kan man se hur det gick till när Grupp 
47:s banerförare richter – efter flitigt arbete i kulisserna – tilldelades 
rené Schickele-priset för sin mediokra roman Sie fielen aus Gottes Hand 
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(1952).27 Genom detta pris fick både richter och Grupp 47 stor offentlig 
uppmärksamhet vilket gav extra tyngd åt den av richter uppdragna lit-
teraturpolitiken. Briegleb visar dock hur boken har ett slags underström 
av diffus pacifism som betraktar alla upplevelser av kriget som likvärdiga. 
Det betyder att judar och kristna, ryssar och tyskar, mördare och mör-
dade, ja att alla var offer. Detta bisarra ”jämlikhetskoncept” som richter 
ger uttryck för i romanen, är enligt Briegleb ett talande exempel på vilka 
former Grupp 47-tabuiseringen av den judisk-tyska skillnaden efter För-
intelsen faktiskt kunde ta sig i litteraturen under efterkrigs tiden. Samti-
digt får man hålla i minnet att judar ingalunda var utestängda från Grupp 
47, vilket författare som Paul celan, Ingeborg Bachmann, Peter Weiss, 
Hermann kesten och Wolfgang Hildesheimer är ett tydligt belägg för.

Det speciella och kluvna förhållningssätt som utvecklades inom 
Grupp 47 till det nazistiska förflutna och till de författare som överlevt 
nazisternas förföljelse i exil var på många sätt symptomatiskt för littera-
turutvecklingen och självförståelsen i litteraturen i Västtyskland. alfred 
andersch gav i sitt föredrag ”Deutsche literatur in der entscheidung”28 
vid författarkongressen i Berlin i november 1947 uttryck för just denna 
kluvenhet. Å ena sidan deklarerade han klart den nya tyska litteraturens 
antifascistiska inställning, å andra sidan framhöll han betydelsen av de 
gemensamma upplevelserna som frontsoldat. avsaknaden av dessa upp-
levelser höll i praktiken inte bara exilförfattarna, utan också dem som 
suttit i koncentrationsläger eller gått under jord, utanför all konkret dia-
log på det litterära fältet. Mot denna bakgrund är det inte förvånande att 
de judiska författarna är mycket få i den tyska litteraturen efter 1945.29

De yngre tyska, icke-judiska författare som fick möjlighet att publi-
cera sig efter 1945 ägnade sig huvudsakligen åt att bearbeta de egna erfa-
renheterna och upplevelserna från kriget. Men det förflutna var för dem 
något sekundärt och det judiska lidandet intog en underordnad roll i 
dessa författares medvetande. Till exempel Heinrich Bölls romaner och 
berättelser präglas av ett allmänmänskligt solidaritetspatos som omfattar 
alla som på något sätt blev offer för nazismen. Det betyder bland annat 
att han jämställer de förföljda judarna och deras lidande med det lidande 
som katolska motståndsmän eller barn som kommenderats till soldater 
utsattes för.

att judiska och exilerade författares verk och speciella synsätt inte 
efterfrågades på den tyska litteraturarenan kan inte ses som annat än 
ett tecken på att de inte var önskade. Visserligen fick både Paul celan 
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och nelly Sachs stor uppmärksamhet redan på femtiotalet i olika littera-
turprissammanhang, men som Stephan Braese påpekat står detta inte i 
motsättning till det faktum att dessa författare ändå var marginaliserade. 
litteraturpriserna visade nämligen i första hand att det tyska litteratur-
etablissemanget var politiskt korrekt och hade förmågan att i alla tyskars 
ställe ge prov på ”kritisk självinsikt” genom att ”acceptera” denna litte-
ratur.30 Men det underliggande budskapet i utmärkelserna var samtidigt 
att dessa författares verk, enligt den nyvunna självförståelse som fanns 
i den tyska efterkrigslitteraturen, inte hörde hemma just där utan i ett 
slags fortsatt exil. Detta gällde också de senare försök till ihågkommande 
av Förintelsen som lanserades ifrån gruppmedlemmar som Ingeborg 
Bachmann, Peter Weiss och Wolfgang Hildesheimer.

Trots att man kan se både avvisande och beröringsångest visavi Förin-
telsen i den tyska efterkrigslitteraturen kan man ändå konstatera att det 
finns verk av Grupp 47-deltagare som på olika sätt diskuterar både nazis-
men och Förintelsen. Detta gäller t.ex. alfred anderschs Die Kirschen 
der Freiheit (1952), Sansibar oder der letzte Grund (1957) samt Die Rote 
(1960), Heinrich Bölls Wo warst du Adam? (1951) och Günter Grass Die 
Blechtrommel (1959). Dessa böcker har tveklöst haft en stor betydelse för 
hur den tyska självförståelsen kring det förflutna ser ut. Men samtidigt 
kan man – som redan framhållits – se att uppgörelsen med det förflutna 
under femtiotalet, praktiskt taget helt utesluter de erfarenheter och kri-
tiska perspektiv som just judiska författare och exilförfattare kunde bidra 
med.

De röster som ändå var kritiska kom inte från det ekonomiska und-
rets Västtyskland eller från det förment antifascistiska DDr utan från 
Schweiz som inte hade berörts av det nazistiska herraväldet. De verk det 
här är fråga om är tre dramer: Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten 
Dame (1956) samt Biedermann und die Brandstifter (1958) och Andorra 
(1960) av Max Frisch. alla tre dramerna är moralisk-politiska liknel-
ser med en handling som utan att ha någon direkt historisk koppling 
och utan att vara geografiskt urskiljbar, skildrar hur enskilda människor 
eller hela samhällen av pur girighet och total fördomsfullhet hemfaller 
åt en maktutövning som bygger på orätt. Dramernas medvetet abstrakta 
struktur och avsaknad av konkreta historiska samband syftade till att 
visa på det allmängiltiga och utbytbara i de processer som framförs på 
scenen. enligt detta synsätt som hade sin motsvarighet i den vid denna 
tid mycket omdiskuterade totalitarismteorin, jämställdes den historiskt 
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unika nazismen med andra politiska system vars regimer eftersträvade 
den enskilda människans totala underkastelse under statsapparaten.

Bortom Grupp 47:s domäner, i DDr, talade man om sig själv som 
ett ”läsland” och ”ett land av läsare”, men det var inte fråga om ett fritt 
lustläsande, utan som vi vet skedde läsningen på statens och censurens 
villkor. Till dessa hörde att den ”socialistiska realismens” krav skulle hör-
sammas och att statslegitimerande, ”antifascistiska” bilder, skulle finnas 
med även i litteraturen. På fyrtio- och femtiotalet representerades detta 
synsätt i verk som anna Seghers Das siebte Kreuz (1942) och framförallt 
Bruno apitz internationella bestseller Nackt unter Wölfen (1958). Dessa 
verk är exempel på en litteratur som medvetet tematiserar mänsklig soli-
daritet mot bakgrund av koncentrationslägrens omänsklighet – dock 
utan att direkt beröra Förintelsen annat än som en fascistisk motbild till 
den egna socialistiska samhällsvisionen. Med några få undantag – t.ex. 
Jurek Beckers Jakob der Lügner (1969) – existerade judeförföljelsen över-
huvudtaget inte i DDr-litteraturen.

Till skillnad från det östtyska enhetsperspektivet fanns det – som den 
här korta tillbakablicken visat – i självförståelsen i den tyska litteratu-
ren i väst direkt efter krigsslutet två huvudperspektiv som inte alls var 
integrerade med varandra. Bilden av året 1945 tedde sig följaktligen 
helt olika för de författare som överlevt i exil, i koncentrationslägren 
eller under jord, jämfört med hur de tyska, dvs. icke-judiska författare 
som tjänstgjort i Wehrmacht såg på krigsslutet. De senare ville dock inte 
gärna ta till sig att det faktiskt fanns två perspektiv på det slut som året 
1945 utgjorde. För de allra flesta västtyska författarna var det nämligen 
endast en tysk bild av verkligheten som gällde. Det betydde att det som 
de förföljda representerade i form av upplevelser, lidanden, erfarenheter 
och texter med få undantag – t.ex. celans ”Todesfuge” – tillbakavisa-
des såsom mindre relevant för den framtida tyska nationallitteraturen. 
Samtidigt lyftes de egna umbärandena fram och det icke-förföljda tyska 
författarkollektivet iklädde sig så att säga den offerroll som egentligen var 
de ”andras”. Just detta perspektivövertagande tillvägagångssätt gjorde det 
möjligt att upphäva skillnaden mellan tyskar och judar efter Förintelsen: 
båda grupperna framställdes sist och slutligen som offer.

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   39 10-03-27   17.53.04



40

Skuldfrågan och diktandet ”efter Auschwitz”

under det sena 1990-talets litteraturvetenskapliga diskussioner kring det 
som brast i den tyska efterkrigslitteraturen, stod tigandet kring nazister-
nas förbrytelser i centrum. Men aktuell var också skuldfrågan och den 
gamla frågan huruvida det tyska språket efter 1945 överhuvud var möj-
ligt att användas som ett medium för poesi.

en av de första som tänkte kring dessa frågor var filosofen karl Jaspers  
som efter Hitlerregimens sammanbrott blev kallad till en professur i Hei-
delberg. Han utgick från den mentala situationen tyskarna just då befann 
sig i när han genast i en serie föreläsningar tog sig an den svåra skuld-
frågan. Genom sin klassificering av skulden i olika delar – förbrytelser 
samt politisk, moralisk och metafysisk skuld – konstaterade han också 
obevekligt att ”vi tyskar utan undantag är förpliktigade att i frågan om 
vår skuld se klart och dra slutsatser av det. […] Skuldfrågan är förutom 
en fråga från de andras sida till oss, en fråga från oss till oss själva.”31

Denna rakryggade hållning kom på många sätt att ange riktlinjen för 
de diskussioner kring den tyska skulden som tog sin början efter 1945. 
Stephan Hermlin tog i en tidig recension av Jaspers skrift upp just denna 
tanke. Han menade att det gällde att ta till sig det faktum att skulden inte 
var något som enbart pålades tyskarna av de allierade. Samtidigt betonade 
han att många tyskars ovilja att svara på denna fråga i själva verket kunde 
ses som ett slags tyst erkännande av djupt känd skuld. att en författare på 
detta sätt tog ställning i skuldfrågan visar också vilken roll han tillskriver 
den tyska litteraturen i detta sammanhang. Det är därför inte förvånande 
att prosaverk skrivna under det första decenniet efter kriget låter oss se 
hur skuldfrågan behandlas både ur ett anklagande och ur ett förstående 
perspektiv, men också som en direkt konfrontation av Jaspers tankar. en 
försonlig och ifrågasättande inställning i Jaspers anda möter man där-
emot endast hos ett fåtal uttalat antifascistiska och kristna författare.32

På sin spets ställdes frågan om det tyska språkets användbarhet fram-
förallt när det gällde de litterära verk som tog upp massmordet på de 
europeiska judarna. Det är knappt några andra litterära verk som fått ett 
så ambivalent mottagande som dessa. Oavsett om de litterärt sett varit 
lyckade eller misslyckade, så har kritikerna betraktat dem med misstänk-
samhet. De verk som är lyckade och välskrivna har stämplats som för-
sköningar av det fasansfulla och de som är mindre vällyckade har avfär-
dats som välmenade, men misslyckade försök att gestalta ett svårt tema.
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Följaktligen finns det inget mera känt verk på Förintelsentemat som 
inte råkat ut för någon av dessa anklagelser. Misslyckandet och den nega-
tiva kritiken verkar närmast inbyggd i allt som kommit att skrivas om 
Förintelsen. Många är också de kritiker som menar att Förintelsen inte 
går att gestalta poetiskt eftersom auschwitz för dem är en symbol för allt 
det som helt enkelt inte låter sig återges i ord, ett chiffer för det ofatt-
bara.

Tvivlet på den litterära och den litteraturvetenskapliga förmågan och 
framförallt legitimiteten när det gäller Förintelsen fanns där från allra 
första början. Theodor W. adornos ord om att det är ”barbariskt” att 
”skriva en dikt efter auschwitz”33 skrevs 1949 när han återvände från 
exilen i amerika och publicerades första gången 1951. De ofta citerade 
orden har som få andra bidragit till att medvetandegöra Förintelsen som 
den gemensamma avgrund som öppnar sig i europas historia och som 
även fört litteraturen fram till en yttersta gräns, bortom allt ”normalt”.

redan 1944 hade adorno framhållit det ”idiotiska” i tanken att livet 
efter kriget skulle flyta ”normalt” eller att kulturen skulle kunna byggas 
upp på nytt: ”Miljoner judar har blivit mördade och det ska vara ett mel-
lanspel och inte själva katastrofen? På vad väntar denna kultur egentligen 
fortfarande?” I dessa tankegångar som senare ingick i Minima Moralia 
(1951) gav adorno för första gången uttryck för sin övertygelse att ingen 
kunde återvända från kriget med erfarenheter och upplevelser som var 
användbara för konsten och litteraturen.34

Diskussionen kring adornos ord om det ”barbariska” började inte 
genast utan tog egentligen fart först vid slutet av femtiotalet. av många 
har hans ord tolkats som att det barbariska skulle ligga i att skriva dik-
ter om auschwitz. Men adorno menade detta snarast provokativt, inte 
som ett förbud utan som en uppmaning att just ägna sig åt den oro 
som orden ”efter auschwitz” väcker. redan när adorno publicerade 
sina ord fanns det dikter om auschwitz på tyska. Paul celans berömda 
dikt ”Todesfuge” utkom i samlingen Sand in den Urnen (1948) och fick 
sedan större spridning när den ingick i samlingen Mohn und Gedächtnis 
(1952). ungefär samtidigt publicerades också nelly Sachs diktcykel In 
den Wohnungen des Todes (1947). I dessa dikter om Förintelsen såg Hans-
Magnus enzensberger och Peter Szondi ”ett vederläggande av adornos 
alltför berömda antagande”.35

Men det var framförallt den nya tyska författargenerationen, utan 
egen erfarenhet av riktig krigstjänst, som kom att dominera diskussionen 
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i den här frågan. Den egentliga födelsetimman för denna nya litteratur 
inträffar kring 1959/60 med uwe Johnsons Mutmassungen über Jakob, 
Martin Walsers Halbzeit och Günter Grass Die Blechtrommel.

Grass som ju på femtiotalet egentligen hade börjat som lyriker, såg 
adornos ”påbud som ett förbud” ungefär som om ”någon på gudfader-
ligt vis skulle ha dristat sig till att förbjuda fåglarna att sjunga”. Men 
de minnen Grass har av denna tid – flera decennier efter att det begav 
sig – visar ändå vilket intryck adornos ord gjorde: ”Vi alla som på den 
tiden var unga femtiotalslyriker – jag nämner Peter rühmkorf, Hans-
Magnus enzensberger, även Ingeborg Bachmann – var tydligt men ändå 
dunkelt medvetna om att vi visserligen inte var gärningsmän, men att 
vi ändå hörde hemma bland gärningsmännen i auschwitz-generationen 
[…]; men också så mycket var vi säkra på, nämligen att adorno-påbudet 
kunde vederläggas – om det nu överhuvudtaget gick – bara genom att 
vi skrev”.36 Som en av de första yttrade sig också enzensberger – i en 
recension av nelly Sachs lyrik – redan 1959 i just i den andan: ”Om vi 
vill leva vidare, måste denna sats tillbakavisas.”37

Visserligen framstår adorno som den som har pekat på den svåra 
balansen som råder mellan ett verks estetiska kvaliteter och den fasa som 
utgår från Förintelsen som historiskt faktum, men frågan är ändå om 
inte adornos tankar – åtminstone på femtio- och i början av sextiotalet 
snarare hindrat än främjat både receptionen och produktionen av littera-
tur om Förintelsen i Tyskland. Faktum kvarstår i alla fall att den judiska 
erfarenheten, ”det andra ihågkommandet”, inte är central i den tyska 
litteraturen under det sena fyrtiotalet och femtiotalet: ingen i Grupp 47 
skriver en roman som sätter förintelsetemat i centrum. I stället är det 
från de tyska författarnas sida fråga om litteratur om kriget och framför 
allt skildringar av efterkrigstidens liv i Tyskland. litteraturen om Förin-
telsen är däremot så gott som uteslutande en angelägenhet för de judiska 
författarna.

Den breda litteraturen och nazisttiden

Förträngningen av Förintelsen får en ännu tydligare kontur om man 
ser till vad som faktiskt skrevs och lästes i Tyskland på femtiotalet. Det 
pågick nämligen en intensiv, reaktionärt inriktad debatt i tidningarna 
om vilken politik som skulle föras visavi det förflutna. Detta bortsåg 
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”finkulturens” och Grupp 47:s mera vänstersinnade litteraturkritiker 
dock på det hela taget ifrån, för vad de ju ville, var en ny början. Till 
det kom att en rad nazistkoryféer, bland dem den första Gestapochefen 
rudolf Diels, redan från slutet av fyrtiotalet publicerade självbiografiska 
böcker.38 efter att västmakterna lättat på kontroll och censur gav även 
ett flertal generaler, till exempel Friedrich Paulus, ut memoarböcker 
med bland annat skildringar av slaget vid Stalingrad. Just detta slag 
sågs som något av den tyske soldatens ”offergång” för det egna landet. 
Typiskt för detta tänkesätt var också generalfältmarskalken erich von 
Mansteins tal om tyskarnas ”förlorade segrar”.39 Den spridda självupp-
fattningen om tyskarna som offer vid Stalingrad passade väl in i det tan-
kemönster som utmärkte det nya demokratiskt inriktade Tyskland där 
man från officiellt håll självfallet tog avstånd från nationalsocialismen. 
Men som norbert Frei påpekat, låg i offerrollen och avståndstagandet 
just det ”dubbelbottnade”40, som vid femtiotalets slut och sextiotalets 
början gav upphov till den tilltagande kritiken från den yngre genera-
tionen mot vad som  kallades det ”ouppklarade förflutna” (”unbewältig-
te Vergangenheit”).

alla de otaliga memoarer, berättelser och försvarsskrifter som rättfär-
digade tyskarnas hållning under kriget stod vid femtiotalets början i vägen 
för en genomgripande uppgörelse med Hitlertiden.41 Viktigt i samman-
hanget är också det faktum att tyskarna i gemen sett det nationalsocia-
listiska maktövertagandet 1933 som något i grunden positivt. att man 
faktiskt hade önskat sig Hitler var vid femtiotalets början inte glömt utan 
närmast en ”kollektiv hemlighet”, något man helst ville slippa tala om 
när ekonomi och välstånd växte så det knakade. Hitlers idé om Tyskland 
som en levande och samlande ”folkgemenskap” (”Volksgemeinschaft”)42 
var också något som bestämde tyskarnas kollektiva medvetande långt in 
på femtiotalet och sannolikt gjorde det i mycket högre grad än man i det 
tyska efterkrigsssamhället vare sig ville tillstå eller egentligen kunde inse. 
Till bilden av det första efterkrigsdecenniet hör också att en majoritet 
av tyskarna inte kände sig befriade från Hitlerväldet 1945, utan snarare 
såg sig som förlorare och besegrade. att detta gick hand i hand med en 
molande känsla av att som tysk inte vara moraliskt helt obefläckad var 
ytterligare en besvärande omständighet.

I denna samhällsatmosfär frodades de oerhört populära s.k. Landser-
hefte 43 (’basseböcker’), en kiosklitteratur som kring andra hälften av fem-
tiotalet såldes i en veckoupplaga på 600 000 ex. Dessa massproducerade 
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häften som fortfarande säljs i stora upplagor (60 000 per vecka) ifrågasät-
ter aldrig kriget, utan skildrar ”Wehrmacht” i en defensiv position mot 
en övermäktig fiende. De heroiserar den menige tyske soldaten, hans 
tapperhet och beredvillighet att lyda order uppifrån. I stort ger dessa 
kioskhäften en militaristisk syn på världen där kriget framstår som ett 
äventyr, ett mandomsprov som klaras av med en god pris soldathumor. 
Medan bilden av fienden är präglad av stereotypier, fördomar och rasism, 
förblir den tyske soldaten soldaten i kraft av sin moraliska överlägsenhet, 
sin ”tyskhet” obesegrad även i det totala nederlaget. något som däremot 
aldrig tas upp i dessa skildringar är deserteringar, övergrepp mot civil-
befolkningen eller massavrättningar.

Däremot kan man i Hans Hellmuth kirsts ännu idag, inte bara i 
Tyskland mycket lästa romantrilogi 08/15 (1954–55) om tyska solda-
ters upplevelser 1938–1945, finna en skarpt iakttagen och detaljtrogen 
bild av kriget med soldater som förvisso utför hjältedåd, men som ändå 
ifråga sätter själva krigandet ur ett lätt satiriskt underifrån-perspektiv. 
kirst låter sin omfattande trilogi sluta med en uppmaning till läsaren: 
”Gud är gemensam för oss. Och kärleken kan förena oss. Och alla män-
niskor kan vara syskon. Det finns inget i denna värld som rättfärdigar 
ett krig. Inget!”

Bokstavligt talat bredvid denna litteratur såldes tidskrifterna Stern 
och Quick i kioskerna. Veckoupplagan låg på en miljon exemplar. Men 
enligt beräkningar man gjort av hur många som egentligen läste tidskrif-
terna hos grannar, frisören eller tandläkaren kommer man upp i cirka 20 
miljoner läsare per vecka. Följer man innehållet i dessa tidskrifter och 
ser till vad romanföljetongerna, dokumentärerna och läsarbreven fak-
tiskt handlade om under femtiotalet, så kan man knappast tala om en 
förträngning av det förflutna som sådant, utan snarare om ett äventyr-
ligt ihågkommande av kriget och en fortsättning av nationalsocialistiska 
tankeklichéer, såsom fördomar om polacker och ryssar, drömmen om 
tyskarna som ett herrefolk och en praktiskt taget total avsaknad av reflek-
tion kring koncentrationslägren och massmorden på judarna. Opropor-
tionerligt stor uppmärksamhet fick däremot de tyskar som befann sig i 
de allierades fångläger.44

Även den lyriska huvudfåran är ett talande exempel på hur det kollek-
tiva tyska medvetandet helst inte ville se det svåra och obekväma. Bort-
sett från Paul celan och nelly Sachs fanns det bara ett litet fåtal lyriker 
som försökte befatta sig med det nära förflutna, till exempel Wolfgang 
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Weyrauch. I ”didaktiskt” präglade samlingar som An die Wand geschrie-
ben (1950) och Gesang um nicht zu sterben (1956) vittnar redan titlarna 
om ett särskilt engagemang. Till exempel i dikten ”lidice und Oradour” 
som utmynnar i en uppmaning till den unga generationen: ”Mitt barn, 
fråga din far, var/ han var när lidice och Oradour/ stod i ljusan låga”.45

raka motsatsen till denna uppmaning och försöket till uppgörelse 
med det förflutna kan man se i antologin De Profundis. Deutsche Lyrik in 
dieser Zeit (1946). Här är det den ”inre emigrationens”, de övervintrade 
tyska diktarnas lyriska röst vi hör, men även utgivaren Gunter Grolls 
kvasipoetiska ord i inledningen: ”Ständigt och på nytt lät världsanden 
de oskyldigas blod flyta på historiens slagfält och på martyrplatserna. 
Ständigt och på nytt slet han upp jorderiket och under åren av förtvivlan 
växte den nya sådden, knappt bemärkt av de levande.”46

liksom Groll framhåller egon Holthusen i sin diktantologi Ergriffenes 
Dasein (1953) det litterära bandet bakåt när han ser dikter av Hugo von 
Hofmannsthal, Stefan George, Werner Bergengruen och Georg von der 
Vring som föredömen för femtiotalslyriken. Hos dessa diktare fann Holt-
husen det innehållsmässiga och formella uttryck som han sedan pläderar 
för i sitt efterord: ”knappast någon inbillar sig väl ännu idag att det går 
att ge världen ett helt nytt ansikte genom konstnärlig och politisk radika-
lism […]. Vi befinner oss idag, både politiskt, socialt och konstnärligt i 
en efterrevolutionär situation”.47 Detta konstaterande motsvarade på alla 
sätt den rådande konservativa tidsandan under adenauer-epoken som av 
Hans-Magnus enzensberger för lyrikens del betecknats som ett ”poetiskt 
museum”.48 Typisk för denna tids lyriska motiv är eskapismen som ”efter 
syndafloden” ser naturen som ett reservat och en tillflyktsort.

Hur fjärmade från samtiden poeterna faktiskt var, framgår också tyd-
ligt av Peter rühmkorfs artikel ”Das lyrische Weltbild der nachkriegs-
deutschen”49 från 1962 som inventerar titlarna på diktsamlingar utgivna 
efter kriget. rühmkorfs summering visar hur man ”oberört och opå-
verkat av all katastrofstämning i Tyskland” diktade vidare med titlar på 
samlingar som Das Weinberghaus, Die Silberdistelklause, Alten Mannes 
Sommer, Abendländische Elegie, Irdisches Geleit, Mittagswein, Die kühlen 
Bauernstuben, Der Laubmann und die Rose. en genomgång av skolanto-
logier från den här tiden talar också sitt tydliga språk. Bland de författare 
som fortfarande 1965 förekommer mest, finns visserligen till exempel 
Paul celan, men också namn som Josef Weinheber, Hans carossa, ernst 
Jünger, Werner Bergengruen, rudolf a. Schröder och Ina Seidel. Den 
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lyriska tradition man tog fasta på efter kriget var alltså de konservativa 
poetiska positioner och det formspråk som i stor utsträckning hade sina 
rötter i trettiotalets Tyskland.50

Bemästrandet av det förflutna 1960–1979.  
Den tredje fasen

Sextiotalets ifrågasättanden

Om man ser femtiotalet i Tyskland huvudsakligen som en tid av ekono-
misk, politisk och kulturell restauration, så framträder sextiotalet som 
ett förändringarnas och krisernas årtionde. efter femtiotalets återupp-
byggnadsarbete stagnerade den tyska ekonomin med massavskedanden 
och arbetslöshet som följd. Stark kritik började riktas mot den konserva-
tiva politiken. Först som åttiosjuåring avgick förbundskanslern konrad 
adenauer 1963. Även en rad andra faktorer bidrog till krisen eller växte 
fram ur den: Berlinmuren som byggdes i augusti 1961, en tilltagande 
misstro mot det ekonomiska tillväxtscenariot, uppfattningen om Tysk-
land som bildningspolitiskt eftersatt, indignationen över Vietnamkriget, 
studentrevolten, den utomparlamentariska oppositionen och inte minst 
utfärdandet av de s.k. ”undantagslagarna” (”notstandsgesetze”) som i en 
krissituation kunde användas på så sätt att grundläggande rättigheter i 
samhället sattes ur spel.

I och med den s.k. ”stora koalitionen” mellan cDu/cSu som bildades 
1966 för att övervinna efterkrigstidens första allvarliga ekonomiska till-
bakagång, började en politisering som i det vänstra politiska ringhörnet 
ledde till uppkomsten av den utomparlamentariska oppositionen (aPO) 
och i det högra till en stärkning av det 1964 grundade nationaldemokra-
tiska partiet (nPD). när Willy Brandt – som ledare för en social liberal 
koalition mellan SPD och FDP – blev förbundskansler 1969, satte han 
under mottot ”våga mera demokrati” både igång en inrikes reformpolitik 
och en utrikes avspänningspolitik gentemot de dåvarande öststaterna. en 
viktig symbolhandling blev här Brandts knäfall 1970 vid minnesmärket 
över de judiska offren vid ghetto-upproret i Warszawa 1943.

Även om det fortfarande föll in tunga skuggor från fyrtio- och fem-
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tiotalen inleddes i och med sextiotalet vad man kunde beteckna som 
den tredje fasen i synen på nazisttiden i Västtyskland: bemästrandet av 
det förflutna. Det förflutna var fortfarande till stor del ouppklarat och 
man talade därför om det ouppklarade och obemästrade förflutna (”die 
un  bewältigte Vergangenheit”). Skulden till detta låg framförallt i den 
förträngningspolitik visavi nazisttiden som hade förts under adenauer-
epoken på femtiotalet. resultatet av denna politik blev ett uttalat och 
växande missnöje som ledde till att politiker, jurister, konstnärer och 
intellektuella från och med sextiotalet på allvar började formera en breda-
re opposition mot den ”förflutenhetens politik” som utmärkte det före-
gående årtiondet. Detta i förening med ungdomsgenerationens fråga till 
föräldragenerationen, ”Vad gjorde ni under kriget?”, var en av anledning-
arna till den generationskonflikt som kom att få sin fokus i 68-rörelsen. 
Mer än i andra länder riktade sig kritiken just mot föräldra generationen 
som genom sitt passiva förhållningssätt inte velat skingra dimridåerna 
kring den nationalsocialistiska scenen.

Till de ungas och de intellektuellas alltmer högljudda ifrågasättande 
av det ”ouppklarade förflutna” hörde också kravet på reformer både i det 
västtyska samhället och i politiken. Helt i den andan var den politiska 
stridsskrift som 1961 väckte stor uppmärksamhet: Die Alternative oder 
brauchen wir eine neue Regierung? Tonen var uttalat respektlös i denna 
skrift som riktade sig mot cDu-politikern Franz Josef Strauss och utgavs 
av den unge Martin Walser med stöd av ytterligare nitton västtyska för-
fattare, däribland Hans-Magnus enzensberger, Günter Grass och Peter 
rühmkorf.

en nyckelroll i den tyska ungdomsgenerationens försök att under 
sextiotalet övervinna barndomens frågetabun och tankeförbud spelade 
framförallt tre saker: Freuds djuppsykologi, adornos föredrag ”Was 
bedeutet: aufarbeitung der Vergangenheit?” samt alexander och Mar-
garete Mitscherlichs studie Die Unfähigkeit zu trauern (1967). adorno 
behandlade i sin text om ”upparbetandet av det förflutna” just den fråga 
som i början av sextiotalet upptog den kulturella och pedagogiska debat-
ten. Med blicken riktad mot sin tyska samtid konstaterar adorno att det 
finns en dold kontinuitet till det nära förflutna, till nazisttiden: ”natio-
nalsocialismen lever och idag vet vi ännu inte om den gör det blott som 
en vålnad av det som var så ohyggligt, att det inte ens dog vid sin egen 
död, eller om den (nationalsocialismen, St.P.) överhuvudtaget inte ens 
riktigt dött.”
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adorno framhåller vidare att ”förstörelsen av minnet” är den ”innersta 
princip” som rent socialpsykologiskt möjliggör att fascismen kan leva 
vidare: ”De mördade ska till råga på allt bedras på det enda som vi i vår 
vanmakt kan ge dem: ihågkommandet”.51 I sin fortsatta argumentation 
för hur han anser att ”upparbetandet av det förflutna” ska gå till, skissar 
adorno en psykoanalytisk förklaring av hela problemkomplexet.

Just en sådan förklaring lade också de båda socialpsykologerna alex-
ander och Margarete Mitscherlichs fram i studien Die Unfähigkeit zu 
trauern (1967) som är ett nyckelverk för förståelsen av den västtyska 
efterkrigsverkligheten och även litteraturen. Den var banbrytande vid 
denna tid och fick ett stort inflytande på tyskarnas självbild i förhållan-
de till Förintelsen. Bokens publicering kort efter de uppmärksammade 
processerna kring eichmann (1961) och auschwitz (1963–65), kom i 
en tid av tilltagande politisk radikalisering då den moraliska indignatio-
nen kring det ouppklarade förflutna hade börjat växa sig allt starkare. 
Genomslaget blev därför desto kraftigare. Mitscherlichs förklaring till 
varför det tyska folket inte lyckats ta itu med och göra upp med nazist-
tidens alla förbrytelser tog fasta på att tyskarna inte fick och kunde sörja 
sin Führer. Därför hade de inte heller förmågan att sörja det som hänt 
under nazisttiden. ett äkta sorgearbete förutsatte en djupare självförstå-
else och insikt i de socialpsykologiska orsakerna till att Hitler tillåtits bli 
en så ”allsmäktig” ledargestalt. enligt den av alexander och Margarete 
Mitscherlich framförda förträngningstesen fanns just dessa förutsätt-
ningar inte hos tyskarna efter kriget.

För att undgå en katastrofal ”jag-utarmning (Freud)”52 och för att 
samtidigt bli kvitt sina skuldkänslor inför det nära förflutna, gick tyskar-
na därför ”derealiseringens” väg.53 Det betyder att de på ett psykiskt plan 
kopplade bort hela Tredje riket genom att inte vilja kännas vid denna 
mycket plågsamma del av det förflutna. Just detta skulle enligt Mitscher-
lichs ha visat sig i symptom som angav att det var fråga om ett obearbetat 
trauma. utpräglade symptom av detta slag var till exempel känslokyla 
gentemot nazismens offer, en överidentifikation med segermakterna och 
en ensidig fixering av den psykiska energin på den ekonomiska återupp-
byggnaden. kännetecknande för förträngningen efter kriget var enligt 
Mitscherlichs också den tabuisering av synsätt och handlingsalternativ 
som förts fram inom den tyska motståndsrörelsen och av dem som gått 
i landsflykt.54

en annan viktig aspekt av denna totala ”derealisering” kan man se i 
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ett abrupt omformande av tysk identitet. att man hade identifierat sig 
med Hitler och hans vilja visade sig nu ha varit en fullständig felsats-
ning. Detta ledde till att det tyska folket på ett socialpsykologiskt plan 
kom att se på sig självt som både lurat och som Hitlers första egentliga 
offer. Just denna självidentifiering som offer var tragiskt nog både en 
försvarsmekanism och ett reellt hinder för möjligheten att känna genuin 
empati för de människor som utsatts för lidande och förföljelse under 
Hitler. att dessa förhållanden på ett avgörande sätt påverkade den tyska 
befolkningens vilja och förmåga att ta itu med och försöka göra upp med 
de brott som begåtts under nazisttiden torde stå utom allt tvivel. nyare 
trauma- och minnesforskning har dock kritiserat Mitscherlichs teser och 
Harald Welzer har påpekat att det ”i den efterkrigstida forskningen, inte 
heller i de psykiatriska akterna, knappast går att hitta belägg för att far/
morföräldragenerationen plågades av skuldkänslor”.55

Skandaler, ”brunböcker” och rättsprocesser

Den tredje fasen i den tyska efterkrigshistorien närdes av en lång rad 
skandaler kring personer och samhällsinstitutioner. alla hade de högst 
livskraftiga rottrådar långt ner i den nationalsocialistiska tiden. Militär-
domaren Hans Filbinger till exempel som utfärdat ifrågasatta dödsdomar 
lyckades med att bli ministerpresident i delstaten Baden-Württemberg, 
men måste 1978 avsäga sig posten när rolf Hochhuth i Die Zeit avslöjat 
den ”fruktansvärde juristens” förflutna.56

Inledningsvis var protesterna mot dessa klart bevisade samband bakåt 
inte särskilt starka, men den moraliska indignationen tilltog i kraft allt-
eftersom avslöjandena av fler och fler personers inblandning i nazist-
tidens rättslöshet och övergrepp kom till allmänhetens kännedom. Till 
de tunga namnen bland dem som protesterade hörde Theodor W. ador-
no, Jürgen Habermas och karl Jaspers.

Ofta kom avslöjandena om nazistsamröre genom material från DDr. 
Den absoluta höjdpunkten i den östtyska propagandakrigföringen mot 
Västtyskland utgjorde Das Braunbuch från 1965. Det var en skickligt 
dokumenterad ”brunbok”, en samling material som visade hur det le -
dande skiktet i det västtyska domstolsväsendet, företagsvärlden, universi-
teten, militären och inte minst den högsta byråkratin utgjordes av perso-
ner som innehaft samma eller liknande poster under nazisttiden. Dessa 
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dystra realiteter som inte kunde tillbakavisas i väst, använde DDr-pro-
pagandan sedan som argument för att man själv i sitt socialistiska sam-
hälle hade gjort upp med nazismen, medan problemet alltså fortfarande 
kvarstod i väst. Faktum är dock att man inte heller i DDr hade försökt 
gå till botten med det förflutna. Tvärtom var just detta omständigheter 
som ingalunda kunde överskylas genom alla de ”antifascistiska” ceremo-
nier i form av åminnelsedagar och kransnedläggelser som den östtyska 
staten lät medborgarna utöva. I väst såg man Das Braunbuch som ”kom-
munistisk propaganda” och en efterföljande upplaga beslagtogs under 
skandalartade former vid bokmässan i Frankfurt 1967. Den västtyska 
förbundsregeringen förklarade att anklagelserna var grundlösa och de 
förblev också utan egentliga konsekvenser för de utpekade. Även om en 
liten del av innehållet i Das Braunbuch var rena falsarierna med syfte att 
internationellt diskreditera höga befattningshavare i Västtyskland, så har 
senare undersökningar visat att felen i angivelserna inte uppgick till mer 
än ca en procent.57

Till bilden av det kalla krigets propagandaverksamhet hör att de väst-
tyska myndigheterna, som motdrag, 1981 gav ut en egen ”brunbok” 
med bortåt tusen namn på nazistiskt ”belastade” funktionärer och parti-
folk i DDr.58 Det har senare även framkommit hur Stasi till och med 
skyddade personer mot vilka det förelåg konkreta bevis för att de begått 
nazistiska våldsbrott. Förutsättningen för beskydd var att de gjorde ”gott-
görelse” enligt socialistisk princip genom att spionera på tidigare kam-
rater,  kolleger och grannar. Å andra sidan undersökte Stasi stora enheter 
av den tidigare hemliga fältpolisen, polisbataljoner och SS-insatsgrupper 
utan att processer inleddes i varje enskilt fall. namnen hemligstämpla-
des: officiellt levde nämligen inga sådana personer i DDr. Vem som var 
nazistisk förbrytare avgjordes sist och slutligen av politiska överväganden 
och den eventuella nyttan Stasi hade av hållhakar på människor. Den 
översta maximen var att klart avgränsa DDr från Förbundsrepubliken 
och att framstå som den enda antifascistiska tyska staten. I efterhand ger 
den officiellt proklamerade DDr-antifascismen intryck av att inte ha 
varit något annat än ett skickligt iscensatt kampprogram i den tysk-tyska 
tävlingen om vilket politiskt system som var starkast i det kalla krigets 
termer.59

Inte bara den gamla nazistelitens fortsatta karriärer i Tyskland hölls 
det tyst om, utan ännu vid sextiotalets början var närmare kunskap om 
auschwitz och massmorden på judarna i stor utsträckning en fråga om 
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att vilja eller inte vilja veta. Med det radikaliserade samhällsklimatet följ-
de dock allt tydligare krav på en grundlig uppgörelse med det förflutna. 
allra viktigast i sammanhanget var förmodligen att den s.k. auschwitz-
processen inleddes från och med 1963 i Frankfurt. Till största delen 
genomfördes den som en följd av initiativ från den nitiske och orädde 
allmänna huvudåklagaren för landet Hessen, Fritz Bauer.60 Bauer var en 
av de viktigaste förkämparna för reformer inom straffrättssystemet och 
verkade för att justitieväsendet skulle ta sitt samhälleliga ansvar vid åter-
uppbyggandet av ett nytt demokratiskt Tyskland.

De anklagade i auschwitz-processen dömdes inte bara skyldiga som 
medhjälpare till mord utan framförallt i sin egenskap av att ha varit fri-
villiga mördare. Det kanske betydelsefullaste resultatet av denna process 
– genomförd i styv politisk motvind – blev att femtiotalets ”slutstrecks-
tänkande” inte längre varken var självklart eller allenarådande i Tyskland. 
Det är därför inte heller förvånande att just auschwitz-processen av åkla-
garen Fritz Bauer betecknades som en ”rättegång över oss själva”.61

Den radikala tidsandan och litteraturen

auschwitz-processen var en första viktig etapp på vägen mot självinsikt 
i det västtyska samhället. Men skulle man vilja nämna en viss bestämd 
punkt då auschwitz verkligen blev en angelägenhet för både Väst- och 
Östtyskland, var det tveklöst då Peter Weiss drama Die Ermittlung ur -
uppfördes på fjorton tyska scener samtidigt under hösten 1965. att detta 
skedde i både Väst- och Östtyskland måste betecknas som en extraordi-
när symbolhandling. auschwitz-processen och Weiss dokumentärdrama 
kom att markera slutet på den västtyska synen på det förflutna enligt 
vilken man ända sedan krigsslutet 1945 främst hade sett till gärnings-
männens/medlöparnas och inte till offrens intressen. uppfattningen att 
tyskarna själva varit de första och egentliga offren för Hitlers maktutöv-
ning ingick ju alltsedan krigsslutet i den tyska självbilden. Det var därför 
inte förvånande att Weiss framställning av de egentliga offrens lidande 
och förövarnas fortsatta maktutövning i det västtyska samhället väckte 
starka känslor och blev häftigt omdebatterad.

Tidsandans avspegling i litteraturen är under sextio- och även sjuttio-
talet tydligare än under femtiotalet. Påtagligt är hur litteraturen tar ställ-
ning i dagsaktuella frågor och mer än tidigare uppfattar sig själv som en 
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”offentlighetens röst” och en del av den allmänna politiseringen. Men 
kraven på förändringar i samhället fick också bestående konsekvenser 
för litteraturens del. Författarna var inte och såg sig heller inte längre 
som ”fritt svävande intellektuella”62 som kunde distansera sig från tidens 
sociala motsättningar om de så ville. nej, ställningstaganden förväntades 
och det politiska engagemanget var också stort. Günter Grass och Sieg-
fried lenz tog öppet ställning för socialdemokratin, Peter Weiss bekände 
sig med sina ”10 arbetspunkter” i Dagens Nyheter 1965 till socialismen 
medan Hans-Magnus enzensberger blev språkrör för den nya vänstern 
och dess engagemang för tredje världen.

Den stora boskillnaden mellan konst och politik som fanns under 
femtiotalet, följdes alltså under sextiotalet i Tyskland av en stark politi-
sering av litteraturen, precis som i det övriga Västeuropa. Sextiotalet var 
också de litterära protokollens, flygbladens och gatuteaterns årtionde.  
Förhör och historiska dialoger sattes upp på de tyska scenerna. I denna 
nya form av politisk teater handlade det om så skilda teman som väte-
bomben, Vietnamkriget, diskussioner kring rätten till krig i samband 
med bombarderingen av tyska städer63 och inte minst Vatikanens tabu-
iserande ihjältigande av massmordet på judarna. redan två år före Weiss 
Die Ermittlung hade rolf Hochhuths fiktiva dramadokumentär Der 
Stellvertreter (1963) utlöst om möjligt ännu starkare kontroverser än 
Weiss oratorium. utifrån pjäsens tes att den katolska kyrkan hade för-
rått den kristna moralen tog Hochhuth nämligen upp ett tema som det 
rådde ett allmänt tabu kring: att den katolska kyrkan accepterat och inte 
gjort något motstånd mot mördandet av judarna under Hitlertiden. när 
påven Pius XII i Der Stellvertreter ställs till svars för att han inte aktivt 
tagit ställning mot Förintelsen sker det utifrån Hochhuths övertygelse 
att varje enskild människa måste ha friheten att själv få ta ställning i 
brännande frågor, även om man som påven är representant för en stor 
organisation som den katolska kyrkan.

lyriker som erich Fried, Yaak karsunke och F.c. Delius, men också 
vissångaren Franz Josef Degenhardt tog upp aktuella, politiska ämnen i 
sina texter. engagemanget mot maktmissbruk, förtryck, utsugning och 
kriget i Vietnam stod i centrum för den lyrik som skrevs. Men mot detta 
direkta politiska ianspråkstagande av litteraturen fanns också motröster. 
Den mest kända är Peter Handkes. Vid Grupp 47-mötet i Princeton 
1966 vände han sig i ett mycket uppmärksammat anförande mot att lit-
teraturen enbart blivit ett politiskt instrument. Handke menade i stället 
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att författarna skulle reflektera kring den provokationskraft som ligger i 
själva språket.

Viktigare än Handkes ställningstagande var ändå enzensbergers inlägg 
i tidskriften Kursbuch 15 (november 1968) om litteraturens betydelse i 
en tid när den uppenbarligen förlorat mycket av sin funktion i samhället. 
enzensbergers, liksom medskribenterna karl Markus Michels och Peter 
Schneiders inlägg uppfattades som en proklamation om ”litteraturens 
död” eftersom den inte förmådde svara upp mot sextiotalets politiska 
verklighet. Den av de tre som fick den tvivelaktiga äran att ha prokla-
merat denna litteraturens död, var enzensberger. Men i själva verket var 
det ingenstans i tidskriften tal om att dödförklara litteraturen. Vad det 
handlade om var i stället, enligt enzensberger, att skönlitteraturen förlo-
rat sin funktion. argumentationen gällde därför framförallt en föränd-
ring av diktens funktion och författarens roll. enzensberger menade att 
författaren skulle delta i en ”politisk alfabetisering”64 av Tyskland och 
pläderade för en mera operativ uppfattning av skönlitteraturen. Man 
kan konstatera att dödförklaringen av litteraturen liksom ifrågasättandet 
av kulturella konventioner och institutioner visserligen lämnade tydliga 
tematiska spår efter sig, men ruckade i övrigt inte särskilt mycket på de 
traditionella formerna för litterär kommunikation.

utanför litteraturens värld är 1968 ett brytningens år i Västtyskland. 
ett år då utvecklingslinjer, motsättningar och konflikter fångas upp lik-
som i ett prisma. ett år då de politiska och sociala spelreglerna sätts ur 
spel, då konventioner och traditioner hamnar på sophögen för att ersättas 
av nya, mera subkulturella mönster. Men som ralf Schnell har påpekat 
är revolten från 1968 ändå egentligen inget annat ”än ett chiffer bakom 
vilket en process döljer sig”65, ett uppror som riktade sig mot murkna hie-
rarkier och stelbenta sociala strukturer, en antiauktoritär revolt både mot 
amerikanernas krig i Vietnam, sovjetimperialismen, förtryck i tredje värl-
den och mot en inre repression i form av undantagslagarna i Tyskland.

Men det som särskilde den tyska ungdomsrevolten från andra väst-
länders var att den också riktade sig mot ett område som den egentligen 
inte kunde ändra på: det förflutna. en av de aktiva deltagarna i den tyska 
proteströrelsen, Peter Schneider, försökte i efterhand förklara just detta 
dilemma för en amerikansk publik:

I Förenta staterna kunde deltagarna i antikrigsrörelsen appellera till sina fäders 
demokratiska traditioner. De hade ju när allt kommer omkring gått ut i krig 
mot Hitler. I Tyskland kunde vi endast ge röst åt vår protest genom att ta ställ-
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ning mot våra fäder. Ända från början var vi tyngda av den historiska plikten – 
att inte vara som våra fäder. På ett känslomässigt plan var protesten i Tyskland 
specifikt riktad mot den generation som var ansvarig för nazismen.66

Studentrörelsens attacker mot ”systemet”, mot den ”fascism” man tyckte 
sig se i myndigheternas maktutövning, kom därför att jämställas med det 
förflutnas nazism. De som huvudsakligen utpekades som brottslingar 
var föräldragenerationen och det uttalade syftet med de skoningslösa 
angreppen var att ta avstånd. Man ville framhålla att man själv inte alls 
var som föräldrarna och trodde sig på så sätt befriad från det plågsamma 
förflutna. Det uppriktigt menade, men ändå alltför politiskt ”korrekta” 
i att göra det förflutna till något som de äldre ensamma bar ansvar för, 
hindrade en äkta, sörjande konfrontation med arvet från det förflutna, 
just så som Mitscherlichs framställde det i Die Unfähigkeit zu trauern.

Barn och föräldrar satt i ett slags generationssax där båda sidor uppfat-
tade sig som ”offer”: föräldragenerationen hade blivit förd bakom ljuset 
av Hitler och deras barn hade utan egen förskyllan blivit träffade och 
tyngda av den skuld som de själva inte medverkat till. Med några decen-
niers perspektiv kunde man säga att 68-rörelsens förkärlek för totalita-
rismteorier och dess ohämmade bruk av ordet ”fascism” för allt som inte 
passade in i den ”revolutionära” dagsagendan, också förde med sig att det 
historiskt unika i nazismen reducerades till en allmän fascistisk konspira-
tion styrd av storfinansen. Denna hållning kom delvis att relativisera de 
nazistiska brotten på ett oavsiktligt och olyckligt sätt.

Politisk besvikelse och vändning inåt under sjuttiotalet

revolterandet som syftade till politisk förändring och nytänkande på 
kulturområdet var som bortblåst efter bara ett par år. De radikala idéer-
na, teorierna och fantasierna om en total förändring av det ”kulturindu-
striella förbländningssammanhanget”67 förflyktigades under sjuttiotalets 
början. Denna mojning av den revolutionära vinden på politikens och 
kulturens område fick beteckningar som ”ny konservatism”, ”ny inner-
lighet” och ”tendensvändning”, som alla angav en svängning från det 
politiska till en mera privat och i vissa fall även alternativ livssfär.

Förutsättningarna för denna ”Tendenzwende” kan sökas i tre olika 
faktorer.68 För det första i det faktum att den utomparlamentariska stra-
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tegin om den ”långa marschen genom institutionerna” (rudi Dutschke) 
dvs. den gradvisa förändringen av till exempel myndigheter, skolor och 
universitet, praktiskt taget helt uteblev. För det andra medförde sextio-
talets politisering att det i Tyskland bildades vänsterpolitiska fraktio-
ner och splittergrupper, vilket medförde att den utomparlamentariska 
revolutionen föll sönder. För det tredje reagerade den tyska statsmakten 
synnerligen auktoritärt på denna politiseringsprocess då den uppfatta-
des som ett hot mot demokratin. Följden blev den mycket kritiserade 
s.k. ”radikalförordningen” (”radikalenerlass”) 1972, en direkt politisk 
kontroll av hundratusentals personer som sökte en offentlig anställning. 
kontrollen innebar i praktiken ett yrkesförbud som utestängde huvud-
sakligen vänsterradikala lärare, forskare och socialarbetare från tjänster 
inom offentlig verksamhet.

Till tidsandan på sjuttiotalet hörde också att en liten minoritet gjorde 
extrema ställningstaganden som utmynnade i rena terrordåd som mordet 
på den tyska arbetsgivarorganisationens chef Hanns-Martin Schleyer. De 
upphetsade stämningarna kring terroristgruppen rote-armee-Fraktion, 
rättsprocessen mot denna grupp och medlemmarnas självmord i Stamm-
heim-fängelset samt den allmänt intensifierade terroristjakten, allt detta 
präglade det politiska och kulturella livet i Västtyskland åren efter 1977.

Hur påverkade då det kontrollerande och i viss mån instabila sam-
hällsklimatet kulturen och litteraturen under sjuttiotalet? Tidens oroliga 
stämningar framträder tydligt i rainer W. Fassbinders film Deutschland 
im Herbst (1977), men även i böcker som Heinrich Bölls Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum (1974) och Peter Schneiders … schon bist du ein 
Verfassungsfeind (1977). I huvudsak ersattes dock sextiotalets anklagelser 
och samhällsattacker av ett mera introspektivt sökande efter den egna 
identiteten. Man kan i självbiografier, litteratur med feministiska för-
tecken och i den nya lyriken se ett helt nytt intresse för det individuella, 
det sinnliga och vardagslivet.

Det talades om en ”ny subjektivitet” och de former man använde sig 
av var självbiografier, dagböcker och brev. I de texter som är tongivande 
under denna nysubjektiva våg, till exempel Bernvard Vespers69 minnes-
skarpa kultbok över 68-tiden, Die Reise (1977), är de personliga proble-
men direkt eller indirekt ihopkopplade och förorsakade av nazismen och 
kriget. Särskilt tydligt blir detta i den självbiografiska, s.k. ”faderslittera-
turen” (”Väterliteratur”) från mitten av sjuttiotalet till åttiotalets början. 
Temat i dessa böcker, såsom elisabeth Plessens Mitteilung an den Adel 
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(1976) och Sigfrid Gauchs Vaterspuren (1979), är uppgörelsen och den 
till synes definitiva brytningen mellan två generationer. I grunden lig-
ger en vilja till samtal, till klargöranden mellan far och son/dotter, men 
”faderslitteraturen” är ingen dialog utan kan snarare betecknas som ett 
”protokoll över misslyckandet”70 att föra just ett levande samtal kring det 
som i familjelivet döljer sig bakom tigandets mur: förträngningen och 
marginaliseringen av nazisttiden.

Den centrala punkten i hela denna tredje fas i synen på det förflutna 
var att det största nazistbrottet, massmordet på de europeiska judarna 
endast ytterst långsamt började komma in i det allmänna medvetandet i 
Tyskland. Med Jan assmann kunde man säga att Förintelsen nog fanns i 
det kulturella minnet, men att det var först vid sjuttiotalets slut som den 
verkligen kom in i det kommunikativa minnet.

egentligen fanns det efter kriget inte mer än tre tillfällen då de överle-
vande från Förintelsen hade fått gehör för sin röst inför en större publik. 
Första gången var direkt efter krigsslutet då koncentrationslägren öpp-
nades. Detta tillstånd höll dock inte i sig särskilt länge. Det fanns så 
mycket annat att tänka på, Tyskland skulle ju byggas upp på nytt. Till 
det kom att skuldkänslorna och den med tvivel blandade förskräckelse 
som de obehagliga minnena framkallade, snarare ledde till att de över-
levande isolerades i stället för att integreras. Det andra tillfället inträffade 
i samband med eichmann-processen 1960 som sändes direkt i teve, vil-
ket gjorde ett omvittnat starkt och omskakande intryck på tittarna. Det 
tredje och det som påverkade mest, var när teveserien Holocaust visades 
i Västtyskland 1979.

Sin emotionella och melodramatiska Hollywoodstil till trots, och kan-
ske till och med just därför, slog filmen igenom i Tyskland med så stor 
kraft att hela befolkningen verkligen skakades om känslomässigt. Det 
märkliga var också att den förväntade polariseringen mellan de som ville 
förtränga Förintelsen och de som ville se sanningen i vitögat inte inträf-
fade. För att förstå vilken dragningskraft filmen hade, kan nämnas att 
seriens sista del sågs av uppskattningsvis femton miljoner tittare. Hur 
omvälvande teveserien verkligen var, framgår också av att den telefon-
sluss som öppnades under sex dagar hos tevebolaget WDr, fick ta emot 
39 000 samtal som vittnade om hur människor ville uttrycka sin förvir-
ring, bestörtning och skam. Dieter e. Zimmers avslutande kommentar 
i en artikel i Die Zeit är belysande för vad som hände när filmen visades: 
”Tyskland har lärt sig något. På en omväg via Hollywood har det för-
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trängda berört landet på djupet”.71 Men för de överlevande från För-
intelsen som redan visste allt, framstod filmens framgångar i Tyskland 
snarast som en senkommen, förskönad och förvrängd version av vad de 
verkligen genomlidit.

Bevarandet av det förflutna. Den fjärde fasen

Åttio- och nittiotalet

Politiskt sammanföll åttiotalets början med en växling i regeringsmakten 
och med att eran Helmut kohl inleddes. Det innebar inte som man 
kunde tro en ökad politisk konformism och konservatism, utan snarare 
en liberalisering vars baksida var att många samhällsproblem hölls borta 
från den politiska dagordningen. kulturklimatet blev snålare med spar-
åtgärder och begränsningar som slog hårt bland annat mot filmen och de 
offentliga biblioteken, men även mot kritiska författare. Som en fortsätt-
ning och konsekvens av sjuttiotalets ”tendensvändning” fanns det också 
en motsättning mellan politik och kultur som på många sätt påminde 
om situationen på femtiotalet. Författare som F. c. Delius (Ein Held 
der inneren Sicherheit, 1981) och rainald Goetz (Kontrolliert, 1988) har 
kritiskt beskrivit denna motsättning i det västtyska samhället.

Försöken till uppgörelse med det nazistiska förflutna och den nonkon-
formistiska hållning gentemot det ”ekonomiska undret” som trots allt 
hade funnits i den västtyska efterkrigslitteraturen, förmådde under åttio-
talet inte längre samla de litterära krafterna så som skett tidigare. Ideo-
logiskt och estetiskt sammanbindande uppfattningar stod inte längre på 
dagordningen. Det talades till och med om en ”paradigm-utmattning”, 
som innebar en avsägelse av normer och värderingar på det filosofiska, 
etiska och estetiska området. Men den till synes befriande pläderingen 
för det mångperspektiviska var samtidigt en förlust av de måttstockar 
och förklaringsmodeller man haft tidigare. Följden blev en allmän vil-
senhet och oförmåga till orientering i det nya politiska landskap som 
började avteckna sig. Träffande har Jürgen Habermas i detta samman-
hang talat om åttiotalet som den ”nya oöversiktligheten”, en mångfald 
som egentligen inte uppvisar någon gemensam nämnare.72
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Återföreningen 1989 innebar stora förändringar på alla plan, vilket 
också betydde ett nytt och annorlunda synsätt på det förflutna. Inför 
uppgiften att amalgamera två tyska kollektiva minnen blev detta tydli-
gare än någonsin. nittiotalet blev på så sätt med nödvändighet en ny -
orienteringens tid under vilken det klart framgick hur viktig tydningen 
av det förgångna var för en fruktbar gestaltning av framtiden. Tidigare 
hade man ju på var sin sida om den tysk-tyska gränsen så att säga skju-
tit problemet med nazisttiden över på den andra sidan muren: i DDr 
menade man att västtyskarna inte gjort upp med det förflutna och att 
gamla nazister tagits till nåder. I Västtyskland ansåg man däremot att öst-
tyskarna utan egentlig grund betraktade sig som antifascister och från sade 
sig ansvar för det som skett under Hitlertiden. Massmorden var enligt 
DDr-ledningen ingen gemensam tysk förbrytelse, utan något som de 
andra, västtyskarna, fick ta på sig. Men nu när landet åter skulle bli ett, 
var situationen förändrad i grunden och ansvarssituationen entydig: det 
enade Tyskland var arvtagare till nazisttiden och dess förbrytelser.

Vilken syn hade man då på det förflutna? Helt kort kan sägas att man 
i stället för att tala om ”auschwitz” som chiffer för det som skedde under 
Hitler, nu tog in begreppet ”Holocaust” från teveserien med samma 
namn. Med detta begrepp för ögonen inleddes under åttiotalet den fas 
i den tyska synen på det förflutna som fått beteckningen bevarandet av 
det förflutna.73 Detta ska även ses mot bakgrund av att tidsvittnena, den 
generation som själv upplevt nazisttiden, nu började försvinna. Till bil-
den hör också att alla de diskussioner, debatter och avslöjanden som allt-
sedan sextiotalet utgått från begreppet ”det icke-uppgjorda förflutna”, 
nu vid åttiotalets början förlorat i kraft och övertygelseförmåga. Trots allt 
diskuterande hade efterkrigstidens syn på det förflutna ändå i grunden 
varit präglad av distansering och selektivt varseblivande. Detta faktum 
hade inte heller 68-rörelsen förmått ändra särskilt mycket på. Det ”för-
flutnas skuggor” tycktes bli allt längre ju mer Tredje riket sjönk tillbaka 
i sin tidshorisont.74

Med femtioårsdagen – 1983 – för Hitlers maktövertagande den 30 
januari 1933 aktualiserades emellertid det nazistiska förflutna och förbry-
telserna under nazistregimen på nytt i det allmänna tyska medvetandet. 
Det blev upptakten till en lång rad minnesdagar som sedan under mer 
än ett decennium på olika sätt lyfte fram nazisttidens brott, illgärningar, 
misslyckanden, svek och alla de långvariga följder detta hade fått för 
dagens Tyskland. Genom den pågående samtidshistoriska forskningen 
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blev man också på det klara med hur lite som i realiteten var gjort för att 
mera ingående belysa dessa förbrytelser. klart framstod också att det var 
just de under Hitler begångna brotten som under åttio- och nittiotalet 
fångade de unga människornas intresse och vilja att minnas nazisttiden.

Två år efter ihågkommandet av det nazistiska makttillträdet inföll 
fyrtioårsdagen av krigsslutet. Förbundskanslern Helmut kohl bjöd in 
den amerikanske presidenten ronald reagan att den 5 maj 1985 delta 
i minneshögtidligheterna kring segern över nazismen och slutet på kri-
get i europa. Det hela skedde genom besök och kransnedläggelser i det 
f.d. koncentrationslägret Bergen-Belsen och soldatkyrkogården i Bitburg 
där inte bara amerikanska soldater och tyska Wehrmachtssoldater, utan 
också fyrtionio SS-män ligger begravda. att även SS-män på detta sätt 
”hedrades” gav upphov till en hetsig debatt där en av de argaste deltagar-
na var Günter Grass, ett faktum som naturligtvis efter dennes avslöjan-
den 2006 om den egna förbindelsen till Waffen-SS, framstår i en något 
skev dager.

Det som genom reagans besök blev ett viktigt datum i det tyska åttio-
talets utrikespolitiska historia, fick sin inrikespolitiska motsvarighet i den 
västtyske förbundspresidenten richard von Weizsäckers tal samma år vid 
åminnelsen av krigsslutet 8 maj 1945. Weizsäcker framhöll nämligen i 
sitt tal att 8 maj inte var en ”nederlagets” dag, utan en dag av ”befrielse 
[…] från den nationalsocialistiska regimens inhumanitet och tyranni”.75 
Det var en omformulering som fick en förlösande inverkan på tyskarna 
och kom att utgöra ”referenspunkt för en ny, mera självkritisk identitet 
i Förbundsrepubliken”.76 aldrig tidigare hade man från så högt uppsatt 
officiellt håll fått höra ett så ovanligt klart och direkt erkännande av de 
nazistiska brotten:

Idag sörjer vi alla som dött under kriget och tyranniet. Särskilt har vi de sex 
miljoner judar i åtanke som blev mördade i tyska koncentrationsläger. Vi tän-
ker också på alla de folk som led under kriget, särskilt de oräkneliga sovjetiska 
och polska medborgare som miste livet.

I motsats till Helmut kohl som såg Förintelsen som en del av 1900-talets 
historia, framhöll Weizsäcker både det unika i folkmordet på judarna 
och att det under nazisttiden funnits en allmän kännedom om jude-
förföljelsen bland tyskarna. Förbundspresidenten vidkändes också den 
börda som detta innebar för kommande generationer:
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Vi alla, vare sig vi är skyldiga eller inte, vare sig vi är gamla eller unga, måste 
acceptera det förflutna. […] Det handlar inte om att bemästra det förflutna. 
Det kan man inte. Man kan ju inte ändra på det i efterhand eller göra det som 
skett ogjort. Men den som sluter ögonen inför det förflutna, blir blind för sin 
samtid. Den som inte vill komma ihåg det omänskliga, den blir återigen mot-
taglig för nya smittofaror.77

Weizsäckers offentliga erkännanden till trots eller möjligen som en följd 
av den internationellt uppmärksammade ”Bitburg-affären” utfärdade 
den västtyska förbundsdagen bara några månader senare en lag som för-
bjöd förnekandet av auschwitz. Genom denna lag blev det också tydligt 
att det officiella ihågkommandet, det kulturella minnet, inte alltid hade 
sin motsvarighet i det inofficiella, kommunikativa minnet av det för-
flutna. I annat fall hade en lag som förbjöd förnekandet av auschwitz 
knappast varit nödvändig.

Historikerstriden och andra kontroverser

Den ständigt pågående diskussionen om det förflutna och det uppsving 
som historieforskningen kring Tredje riket fick vid åttiotalets början blev 
inledningen till den s.k. ”historikerstriden” 1985/86 som fick eko långt 
utanför det egentliga forskarskrået.78 Frågan gällde hur man skulle se på 
Tredje rikets massförbrytelser historiskt och moraliskt. Var de unika eller 
jämförbara med andra brott, till exempel de som begåtts under Stalin-
tiden? Vilken plats intog auschwitz i allt detta? De som inledde och 
huvudsakligen förde diskussionen var representanter för den generation 
som själv upplevt kriget som unga frontsoldater, Hitlerjugend-medlem-
mar eller artillerihantlangare.

en av huvudkombattanterna var historikern ernst nolte som somma-
ren 1986 beklagade sig över det irriterande faktum att det ”förflutna inte 
ville försvinna”79, att Förintelsen inte var något som gick att skaka av sig. 
I sin artikel ifrågasatte han det ”singulära”, det mycket speciella med just 
den nazistiska judeutrotningen, genom att jämföra den med andra folk-
mord under modern tid, framförallt Stalins Gulag. Snart nog blev nolte 
angripen från många håll för att vilja relativisera omfattningen av de 
nazistiska förbrytelserna. Huvudmotståndare i denna strid var filosofen 
Jürgen Habermas som inte bara angrep nolte utan även anklagade flera 
andra historiker för att ägna sig åt ett slags ”skuldavskrivning” vad gällde 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   60 10-03-27   17.53.06



61

det nazistiska förflutna. Många framstående vänsterliberala histo riker 
ställde sig på Habermas sida. Debatten på de stora tidningarnas kultur-
sidor blev hätsk. Mycket berodde det på att vissa äldre historiker – mot 
bättre vetande – gjorde ett sista, närmast pinsamt försök att bortförklara 
nazismens brott och att ”normalisera det förflutna”. Som senare påpe-
kats var dessa dispyter inte bara falangstrider historiker emellan utan 
lika mycket en ”politisk strid mellan höger och vänster om tolknings-
företrädet i förhållande till Förbundsrepublikens självsyn”.80 I praktiken 
innebar det att man i Tyskland under nittiotalet tog till sig insikten att 
Förintelsen spelat en central roll inom nationalsocialismen och dess his-
toria. Samtidigt kan man se att just historikerstriden banade väg för den 
national-konservativa strömning som fick vind i seglen i och med den 
tyska återföreningen.

ett bredare och mera ”folkligt” förankrat inlägg i historiseringen av 
det gångna nittonhundratalet kan man se edgar reitz första Heimat-
film från 1984, som väl närmast är ett slags kollektivt tyskt teveminne. 
Här tecknade reitz Hitlertiden ur ett tyskt by- och familjeperspektiv 
med många nostalgiska inslag, men utan att egentligen beröra de svar-
taste sidorna – judeutrotningen – annat än ur den fiktiva byn Simmerns 
begränsade invånarperspektiv. Med sin djupa förankring i den tyska 
hembygden kan filmen ses som ett talande uttryck för hur det som har 
med Förintelsen att göra nog finns i det officiella, kulturella minnet, men 
att det ändå inte finns lika uttalat i det kommunikativa familjeminnet, i 
det som man egentligen vill minnas i de tyska familjerna.

Ytterligare en skärva i denna tidsbild utgörs av rainer Werner Fass-
binders teaterstycke Der Müll, die Stadt und der Tod som sattes upp i 
Frankfurt am Main 1985. Pjäsen handlar om en skrupellös judisk fastig-
hetsspekulant som profiterar på förhållandena under efterkrigstiden. Det 
som väckte anstöt såväl hos den judiska församlingen som hos andra 
politiska och religiösa grupperingar var, förutom personskildringen, det 
antisemitiska språkbruket. Det uppseendeväckande här var att fokus 
samtidigt förflyttades från språket till frågan om det inte var dags att 
”normalisera” förhållandet till judarna, det vill säga att upphäva de sär-
skilda hänsyn som tagits till dem som en följd av Förintelsen. Massiva 
protester gjorde att Der Müll, die Stadt und der Tod till slut togs bort från 
spelplanen.

en del i tidssammanhanget är också den ”affär” som presidenten i 
den västtyska förbundsdagen, Philipp Jenninger, förorsakade när han 
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dagen efter femtioårsåminnelsen av rikspogromen (”kristallnatten”) den 
9 november 1938, höll ett tal i förbundsdagen som väckte de samlade 
ledamöternas förtrytelse. Jenninger misslyckades genom sitt monotona 
framförande totalt med att ge uttryck för de samvetskval och de skuld-
känslor som många av ledamöterna hyste inför det förflutna. Den direkta 
orsaken till upprördheten var emellertid att Jenninger använde sig av 
nazistisk vokabulär – t.ex. ”judisk ohyra” – i sitt försök att återskapa den 
samhällsatmosfär som i slutet av trettiotalet hade lett just till rikspogrom-
natten 1938. att så flagrant bryta mot det språkliga tabu som rådde kring 
det nazistiska språkbruket gjorde att han till slut tvingades avgå.81

Nya perspektiv på det förflutna under nittiotalet

nittiotalet förde med sig flera medialt uppmärksammade händelser som 
tydligt markerade konturerna av en förändrad tysk självbild i förhållande 
till det förflutna. Den uttalade oro som många tyskar kände 1995, att 
uppmärksamheten kring kriget skulle ta slut i och med firandet av fem-
tioårsdagen av krigsslutet, visade sig obefogad. Tvärtom var det så att 
mycket självbedrägeri nu började lösas upp. Till det som försvann ur de 
tyska medvetandena så gott som slutgiltigt hörde åsikten att man inte 
skulle ha känt till vad som skedde under Hitlertiden. Hit hörde också 
uppfattningen att tyskarna skulle ha varit en nation som förts bakom lju-
set av en liten maktfullkomlig klick, medan i själva verket de flesta hade 
varit för Hitler av pur opportunism. Hur koordinerad och organiserad in 
i minsta detalj den nazistiska förföljemaskinen i själva verket var, framgår 
inte minst av Saul Friedländers utomordentligt väl dokumenterade och 
med stor berättarkraft skrivna The Years of Extermination: Nazi Germany 
and the Jews, 1939–1945 (2006).

Betecknande för nittiotalet är också att det under detta årtionde inträf-
fade vad man närmast skulle kunna kalla ett perspektivbyte i synen på det 
förflutna, inte bara bland de många som demonstrerade mot avslöjan-
det av den tyska krigsmaktens tvetydiga roll under Hitler (se nedan om 
”Wehrmacht-utställningen”), utan också bland dem som tillhörde den 
revolterande sextiotalsgenerationen. enligt detta förändrade synsätt föll 
ljuset nu inte längre på ”tyskarnas offer, utan på tyskarna som offer”82, 
vilket paradoxalt nog innebar att skillnaden mellan förövare, offer och 
medlöpare började suddas ut.
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ett övertydligt exempel på detta är Jörg Friedrichs Der Brand (2002) 
med undertiteln ”Tyskland under bombkriget 1940–1945”. Med stort 
språkligt inkännande och skrämmande detaljer återger Friedrich det 
moderna bombkrigets fasor, framförallt de brutala konsekvenserna för 
den tyska civilbefolkningen som ses som offer. Men själva bombning-
arna sätts dock inte in i ett större militär-politiskt sammanhang. De 
betecknas i stället av Friedrich som en barbarisk massaker, ja till och 
med som ett ”förintelsekrig”. Detta provocerade fram många kritiska 
röster som menade att han varit ute efter att jämställa bombningarna 
med de nazistiska förbrytelserna. Bokens innehåll fick stor spridning 
genom att utdrag ur den också trycktes i Bildzeitung och genom att Der 
Spiegel gav ut ett specialnummer om luftbombningarna, Als Feuer vom 
Himmel fiel.83

Bidragande till det förändrade synsättet på det förflutna under nittio-
talet var säkert de naturliga generationsförskjutningarna och en allmänt 
förmildrande blick tillbaka på det egna livet, inte minst hos de något 
äldre ”revolutionärerna” från 68. Som radikaler hade de ju ställt sig emot 
föräldragenerationen och anklagat dem för att inte berätta om kriget. nu 
hade rollerna blivit, om inte ombytta, så åtminstone annorlunda. ”kla-
gandet har kommit i stället för anklagandet”, menar klaus naumann 
och tycker sig se ”en sträng som för från det ena till det andra, binder 
ihop föräldragenerationen, krigsbarnen och protesterarna i en konstel-
lation som fram till nu endast varit lite känd”.84

Mediet för detta klagande och för detta nya perspektiv är de s.k. 
”familjeromanerna” skrivna av gamla 68:or som uwe Timm och Stephan  
Wackwitz, men också av representanter för den allra yngsta författarge-
nerationen som Tanja Dückers. I deras böcker ses ”krigsgenerationen” på 
ett tämligen kritiklöst sätt. Man bläddrar i och kommenterar det privata 
minnesalbumet vilket oftast innebär att gärningsmän, medlöpare och 
opportunister i största allmänhet får stort utrymme medan offren för 
nazistregimen hamnar i bakgrunden. Återigen är detta ett exempel på 
hur man i det privata minnet redigerar och retuscherar det förflutna. 
Samtidigt är skyltandet med det som man på sextiotalet inte alls ville 
tala om, också ett tydligt tecken på hur den känsla av skam som tidi-
gare häftade vid nazistbrotten, inte längre finns där på samma sätt som 
tidigare. allt tål att visas och berättas. Det är ju ändå historia och man 
själv är utan direkt känsla av skuld till det som skett. Denna känsla av 
skuldfrihet innebär dock inte att det inte skulle finnas ett medvetande 
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om ansvaret att föra berättelsen om Hitlertiden vidare, men berättelsen 
sker inte i första hand med offrens perspektiv för ögonen.

av betydelse för förståelsen av tidsandan är också det faktum att 
många av det förflutnas människor själva träder fram som tidsvittnen 
i böcker och filmer under nittiotalet. Som en följd av hundratals ”Gräv 
där du står”-initiativ har engagerade personer och grupper runtom i 
Tyskland gjort minutiösa text- och bilddokumentationer av vad som 
drabbat judarna i ett historiskt perspektiv och vad som skedde i just 
deras stad, kommun eller by under Hitlertidens människoförföljelser. 
Man namnger i dessa ofta mycket omfattande dokumentationer vilka 
som deporterades, visar i förekommande fall fotografier på hur beordrad 
samling sker på den lokala järnvägsstationen, berättar hur deportationen 
genomfördes, till vilket koncentrationsläger transporten gick och till slut 
när avrättningarna skedde. Här finns också minnen och berättelser från 
det fåtal personer som överlevde förintelsen.85

Vittnesmål och polemiska inlägg om det förflutna

utöver dessa mindre kända, men i all sin vanlighet ofta gripande doku-
mentationer ger till exempel Victor klemperers återutgivna dagböcker 
Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933 bis 1945 (1995) 
en autentisk bild av tidsandan under nazisttidens tolv år. På liknande sätt 
fungerar Sebastian Haffners Geschichte eines Deutschen (2000) som i allt 
tillbakavisar påståenden om att det inte skulle ha varit möjligt att känna 
till nazisternas brottsliga avsikter gentemot judarna. Till tidsvittnena hör 
också den tyske ”storkritikern” Marcel reich-ranickis tillbakablick på 
nazisttiden i minnesboken Mein Leben (1999) som länge låg på bestsel-
lerlistorna i Tyskland. nämnas kan också Beate niemanns biografi över 
sin far Mein guter Vater. Mein Leben mit seiner Vergangenheit (2005). 
Denne satt tjugofem år av sitt liv bakom galler bland annat för att ha lett 
de s.k. ”gasbilsinsatserna”. Boken är både en berättelse om författarens 
mång åriga efterforskningar och ett avsked från bilden av den oskyldige 
fadern.

Stort genomslag hos publiken fick även Steven Spielbergs film Schind-
lers List (1994) med sin positiva teckning av tysken Oskar Schindler som 
räddade judar och handlade förebildligt inom det nazistiska systemets 
ramar. Till det kom att Spielberg genom de betryckande scenerna från 
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utrymningen av ghettot i kraków och genom filmningen av förtvivlade 
kvinnor under duscharna i Birkenau också bröt igenom den oskrivna vall 
för vad som fick och inte fick visas på film.

ett utifrånperspektiv på Tyskland är det också fråga om i två ameri-
kanska böcker som tog upp tyskarnas roll under Hitlertiden. Om man 
kan säga att christopher Brownings Ordinary Men: Reserve Police Batta-
lion 101 and the Final Solution in Poland (1992) med skildringar av hur 
helt vanliga män dag efter dag mejade ner män, kvinnor och barn under 
kriget, väckte debatt, så förorsakade Daniel J. Goldhagens Hitlers Willing 
Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (1995) riktig uppstån-
delse. liksom med tevefilmen Holocaust från 1979 var fakta redan kända 
sedan tidigare, men själva presentationsformen och den tes Goldhagen 
drev, uppfattades som en banalisering av historiska fakta. Hans bok av -
färdades av de allra flesta tyska historiker som mindre seriös på grund av 
metodiska brister. Inte desto mindre blev uppläsningsturnéerna runtom 
i Tyskland stora publikframgångar. I motsats till huvudfåran i den tyska 
historieforskningen hävdade Goldhagen att den drivande kraften för 
folkmordet på europas judar var ”eliminatorisk antisemitism”, vilket 
innebar att just tyskarna skulle ha varit besatta av att få bort judarna, 
inte minst för att de tjänade på det materiellt.

Genom denna tes kom Goldhagen att angripa en nationellt odlad 
myt, nämligen den att det i själva verket var tyskarna som var de första 
och oförskyllda offren för den nazistiska diktaturen. endast en mycket 
liten del av befolkningen skulle enligt detta mytiserande synsätt ha varit 
driven av antisemitism och varit aktiva gärningsmän i Förintelsen. Gold-
hagens bok blev illa åtgången inte bara av historikerna utan också av den 
massmediala kritiken.86 Hans argumentation sågs både som upphov till 
ny antisemitism och som en rasistisk inlaga mot det tyska folket. chef-
redaktören för Der Spiegel, rudolf augstein, menade till och med att 
Goldhagen inte var något mindre än en ”judisk bödel”.87

I nära förbindelse med diskussionerna kring Hitlers Willing Executio-
ners kan man se den mycket engagerade debatt som följde på utställ-
ningen Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944 om den 
tyska arméns faktiska roll i judeutrotningen i Östeuropa under andra 
världskriget. utställningen öppnades 1995 i Hamburg och visades i olika 
versioner under flera år. Här ifrågasattes legenden om den tappre, lojale 
tyske soldaten och hans obefläckade heder. Det annorlunda och pro-
vocerande med denna utställning var att den visade fram inte bara de 
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brott som begåtts utan också förövarna. Publiken var både chockad och 
irriterad. Mycket konkret dokumenterade utställningen88 hur de många 
”vanliga” gärningsmännens samtycke och förbrytelser var den egentliga 
förutsättningen för att Förintelsen överhuvudtaget kunde genomföras. 
långa rader av fotografier tagna av tyska soldater visade övergrepp mot 
civilbefolkningen, men de visade också i flera fall de egnas påtagliga upp-
sluppenhet när de bevittnade detta skamliga eller poserade vid offren. 
Myten om den hederlige Wehrmacht-soldaten som en vilje lös kugge i det 
stora krigsmaskineriet och utan faktisk delaktighet i Förintelsen punkte-
rades slutgiltigt. Medierna talade om ”tabubrytning”, men i själva verket 
hade dessa Wehrmachts förbrytelser i princip varit kända ända sedan 
nürnbergprocessen på fyrtiotalet. Det nya var att de begångna brotten 
plötsligt blev allas brott, för alla hade någon man, bror, far eller farfar 
som hade varit på östfronten.

utställningen som visades i tjugosex tyska och sex österrikiska städer 
rörde upp starka känslor och många förträngda minnen. Behovet av direkt 
konfrontation med det förflutna var uppenbart. enbart i München sågs 
utställningen av inte mindre än nittio tusen personer på tre månader. 
Inte helt oväntat kom de mest högljudda reaktionerna på utställningen 
från nationalistiskt sinnade, högerextrema kretsar. Betecknande i sam-
manhanget är tidningen Bayernkurirs beskrivning av utställningen som 
ett ”förintelsefälttåg mot det tyska folket”.89 Men utställningen ledde 
också till en öppen debatt i den tyska förbundsdagen kring dessa frågor 
och aldrig tidigare hade den tyska allmänheten diskuterat så engagerat, 
så öppet och så länge kring sitt eget förflutna.

Att äntligen få tala om det tyska lidandet

efter historikerstriden, den tyska återföreningen, filmen Schindlers list, 
Goldhagen-kontroversen och debatten om Wehrmachtsutställningen 
var frågan hur man skulle se på sig själv i Tyskland aktuellare än någon-
sin. Speciellt från konservativt håll argumenterade man för en ”norma-
lisering” av det tyska förhållandet till det förflutna. Vägarna dit var i 
huvudsak två: å ena sidan fanns det nygamla kravet på att man skulle 
dra ett ”slutstreck” under det förflutna eller helt enkelt tiga om allt det 
avskyvärda som skett under nazisttiden. Å andra sidan höll man fram 
vetskapen om de illgärningar som begåtts och ställde dem till och med i 
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centrum för det ”tyska”, men kvittade dem samtidigt mot de egna lidan-
dena som offer bland annat vid de allierades bombningar.90

Den som tydligast förkroppsligade och uttalade sig om denna tyska 
”normalisering” och rätten till att ”se bort” ifrån det som varit, var för-
fattaren Martin Walser. Med ett omskakande tacktal – vid utdelandet 
av den tyska bokhandelns fredspris – i Paulskyrkan i Frankfurt den 
11 oktober 1998, fick han stående ovationer ifrån ledande politiker, kul-
turpersonligheter och andra samhällsdignitärer. Talet innehöll en nog 
så provokativ frondering mot det kollektiva tyska ihågkommandet av 
nazisttiden. Detta stod helt klart när han talade om den ”moralklubba” 
som den politiska vänstern använde sig av för att göra uppgörelsen med 
nationalsocialismen till en ”pliktövning”.91

I talet ställde Walser sitt eget individuella samvete mot det offentliga 
och förbehöll sig rätten att liksom i romanen Ein springender Brunnen 
(1998) betrakta nazisttiden på sitt privata sätt. Hans tankar uppfattades 
som kontroversiella och rörde vid nerven för de återförenade tyskarnas 
politisk-moraliska självuppfattning. Den utlöste en flera månader lång 
debattstorm vars huvudkombattanter kom att utgöras av Martin Walser  
och Ignatz Bubis, ordföranden för judiska centralrådet i Tyskland.92 
Bubis huvudinvändning mot Walser var att den tyska historien måste 
accepteras som den är, vilket innebär att även Hitler och Himmler hör 
dit. Den som enligt Bubis ”inte är beredd att ta till sig denna del av 
 historien, utan föredrar att tänka bort eller glömma den, måste också 
vara inställd på att historien kan upprepa sig”.93

Walser och Bubis kom att bli oförsonliga motståndare i den debatt 
som följde i talets kölvatten. De båda kontrahenterna representerade 
var och en generationserfarenheter som var avgörande i sammanhanget. 
Födda 1927 hade Walsers och Bubis födelseåret gemensamt. Men inget 
mer än det. efter en idyllisk barndom nere vid Bodensjön och senare 
som Wehrmachtsfrivillig hade Walser en helt annan bakgrund än den 
judiske Bubis som blivit utsatt för förföljelse, ghetto och tvångsarbete i 
Tredje rikets östra utkanter.

Walser-Bubis-kontroversen ska ses som ett led i ett större samman-
hang där den under efterkrigstiden ständigt aktuella tyska skuldfrågan 
åter ställdes i förnyad fokus. Debatten kring denna fråga inleddes i själva 
verket redan en tid före Walsers tal av den tysk-engelske författaren Win-
fried Georg Sebald. Vid tre provokativa föreläsningar i Zürich 1997 på 
temat ”luftkrig och litteratur” framhöll han att tyskarna också varit offer 
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under kriget och att civilbefolkningen vid de allierades bombningar varit 
utsatta för en ”unik förintelseaktion”.94 Detta tema hade dock – som en 
följd av de illgärningar som begåtts av nazister – enligt Sebald varit så 
tabubelagt under efterkrigstiden att tyska författare inte vågat gestalta 
det tyska lidandet litterärt. Det var alltså inte återgivandet av det histo-
riskt faktiska i sig som ansågs vara tabubrytande utan viljan till estetisk 
och litterär gestaltning, förhållandet att litteraturen skulle tillåtas att inte 
enbart vara ”information utan också imagination”.95

under denna intensiva ”luftkrigsdebatt” visade det sig dock att antalet 
verk som skrivits om det tyska lidandet under de allierade bombning-
arna var större än man först kunnat förmoda. Men eftersom böcker som 
tog upp detta ämne under efterkrigstiden inte ingick i det som allmänt 
betraktades som tysk litteraturkanon, förbigicks dessa nästan helt av kri-
tikerna.96

Just frågeställningen huruvida den tyska litteraturen ansågs kunna 
få gestalta det egna folkets lidanden under andra världskriget eller inte, 
fick förnyad aktualitet genom Günter Grass bok Im Krebsgang (2002). 
litterärt och estetiskt sågs boken på många håll som torftig och ”utan 
konstnärlig gestaltning”.97 Just därför får den sägas vara ett gott exem-
pel på Sebalds tes om att det tyska lidandet inte varit och uppenbar-
ligen fortfarande inte är tillåtet att estetiseras i Tyskland, inte ens av 
landets senaste nobelpristagare i litteratur. annorlunda förhöll det sig 
med den tidigare nämnde Jörg Friedrichs bok Der Brand (2002) som 
förvisso tangerade, men passerade ”tabuprövningen”, sannolikt just  
på grund av sitt dokumenterande, icke-fiktiva återgivande av bomb-
kriget.

Från nittiotalet och framåt har det gjorts filmer och getts ut otaliga 
böcker i Tyskland om luftbombningarna, Stalingrad och fördrivningen 
av tyskar från de gamla områdena i öst.98 Man kan rentav få intrycket 
att många författare och tidsvittnen anser sig ha en ”förment moralisk 
rätt”99 att efter efterkrigstidens ändlösa, självkritiska uppgörelser med 
nazisttiden, nu äntligen även få tala fritt om det egna lidandet och de 
egna offren. Så till exempel i Helke Sanders film BeFreier und BeFreite 
(1992) som skildrar tyska kvinnor som våldtagits av sovjetiska soldater. 
liksom i andra filmer och böcker är faran här uppenbar att den national-
socialistiska terrorn liksom glider ut ur den tyska historien och i stället 
ersätts av ett slags resonerande om krigets villkor i allmänhet och tyskar-
nas roll som offer i synnerhet.
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Förändring i synen på det förgångna

Till den förändring i den kollektiva synen på det förflutna som till och 
med betecknats som ett ”tidvattenskifte”,100 torde framförallt Grass’ och 
Friedrichs böcker, som båda kom ut 2002, ha varit starkt bidragande.

Men tydliga blev även frågorna kring det förflutnas betydelse för en 
– ny – tysk nationell identitet i den tolv år långa debatten om minnes-
monumentet över europas mördade judar mitt i Berlin. Här framkom 
många motsättningar mellan gärningsmännens och de judiska offrens 
perspektiv. Det var 1998 förbundsdagen beslutade om bygget – enligt 
Peter eisenmans förslag – som slutligen invigdes 10 maj 2005. Monu-
mentet har såsom minnesplats kritiserats som ett uttryck för en historie-
förståelse som vill dra ett slutstreck under det förflutna just genom att 
minnet av det gjuts i betong. Men i detta monument kan man också se 
en symbol för den återförenade tyska nationen och därmed också för 
den ”normalisering” av minnet som pågår i Tyskland. Jan Selling talar 
här med utgångspunkt från James e. Young om en ”nationell identitets-
politik, som med hjälp av monument, minnesmärken och ritualer försö-
ker skapa trovärdiga illusioner av ett gemensamt nationellt förflutet, en 
gemensam samtid och framtid”.101

I ett inlägg om förintelsemonumentet varnade Paul ricoeur å sin sida 
för att diskussionen kring detta skulle komma att kapslas in i en ”slut-
diskurs”. eftersom han uppfattade situationen vid 1900-talets slut som 
en ”sammanstötning av minne och historia” ville han plädera för ett 
”levande minne”. enligt detta skulle krigsminnesmärkena främst ses som 
de överlevandes ansvarsfulla tolkning av vad offren upplevt och ett för-
sök att ge dessa upplevelser en mening.102

en särskild dimension i synen på det tyska förflutna tillkom 2006 när 
Günter Grass i samband med publiceringen av sin nya bok Beim Häuten 
der Zwiebel gick ut med uppgiften att han tillhört Waffen-SS i krigets 
slutskede. Besvikelsen kunde inte bli annat än stor över att även Grass, 
den store författaren som man under årtionden skyltat med i internatio-
nella sammanhang som den ”oanfrätte” tysken, nu även han visade sig 
bära på ett ouppklarat brunt förflutet. Spekulationer förekom också att 
det hela var en högst beräknad medial iscensättning för att få maximal 
uppmärksamhet kring sig själv och den nya boken.

kanske är Grass erkännande att han tillhört Waffen-SS också att se 
som ett tecken i tiden, en början till en förändring av den tyska minnes-
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kulturen. Snart kommer ju av naturliga skäl tidsvittnenas tid att vara 
förbi och deras hågkomster endast att återfinnas i arkivens, bibliote-
kens och andra institutioners kulturella minne. I denna situation har 
det höjts många röster för att alla som lidit under kriget oavsett om de 
varit fördrivna, bomboffer eller offer för det nazistiska förintelsekriget 
borde jämställas och ges samma ”offerstatus”. Betoningen av tyskarna 
i offerrollen har föga förvånande mött starkt motstånd från judiskt håll 
i Tyskland. Som viceordföranden i de tyska judarnas centralråd i Tysk-
land – Salomon korn – framhållit, går den historiska dimensionen i ett 
sådant jämställande resonemang helt förlorad: Det som på ett indivi-
duellt mänskligt plan många gånger varit ett lika stort lidande för både 
tyskar och judar har trots allt inte varit det, sett ur ett övergripande histo-
riskt perspektiv: ”Här är orsak och verkan, förutsättningar och följder 
av betydelse. kunskaper om dessa sammanhang kan förklara varför den 
individuellt genomlidna smärtan inte var en tillfällighet, inget oundvik-
ligt öde, utan resultatet av i förväg fattade politiska beslut och historiska 
konstellationer.”

uppgiften för framtidens ”minnesarbete” ser korn dock inte enbart i 
kylig historisk analys, utan lika mycket i en inkännande förmedling av 
de minnen som återstår. Detta skulle kunna ske bäst genom att alla de 
tusentals autentiska platser för det nära förflutna som finns i Tyskland 
görs till ”kristallisationspunkter för minnet”.103 Genom att bokstavligt 
talat knytas till människors vardag – exempelvis genom de minnes stenar 
i trottoaren som Günter Demnig sätter ut104 – skulle åminnelsen och 
historien förlora sin ”aura av abstrakthet”, som korn säger och även för 
framtiden kunna medverka till en trovärdig debatt kring nazismens för-
brytelser.

Litteraturens roll som moraliskt alibi

Den panorering som skett ovan över den tyska efterkrigstidens historia 
och litteraturutveckling i Tyskland gör inga anspråk på att vara fullstän-
dig, utan vill främst visa på det faktum att det på det litterära området 
finns en tydligt urskiljbar linje från krigsslutet fram till dags dato. en 
linje som innebär en markerad tematisering av det nazistiska förflutna. 
Tydligt är också att tematiseringen skett mer eller mindre oberoende av 
den samhällsutveckling som pågått. litteraturen har på så sätt i många 
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fall kommit att vara något av en ”moralisk instans för ett ’bättre Tysk-
land’”105, en instans som i den självpåtagna rollen som ”nationens sam-
vete” kanske avkrävts mer än vad det tyska samhället i sin helhet kunnat 
eller ens velat uträtta vad gäller synen på det förflutna.

Det moraliska alibi som litteraturen på detta sätt har utgjort, kan 
sägas ha fungerat som ursäkt för en prövning av samvetet i ett bredare 
och större politiskt samhällssammanhang. att just skönlitteraturen som 
simulationsmedium för självkännedom och för prövning av olika rol-
ler i samhället i viss mån har kunnat skapa känslomässig inlevelse i det 
nazistiska förflutna är obestridligt. Som kollektivt minne har litteraturen 
kring detta förflutna – i just den mening som Salomon korn avser – visat 
sig vara en kristallisationspunkt för det tyska samhällets utveckling. Men 
i rollen som samvete krävs det mer – och kanske väl mycket – av littera-
turen: att den också sätter igång ett individuellt ihågkommande av och 
reflektion kring det förflutna för att verkligen fungera som ett medium 
för insikt och självförståelse.

Sist och slutligen hänger litteraturens roll i detta sammanhang nära 
samman både med den sig förändrande minneskulturen, frågan om 
bevarandet av det förflutna och frågan om vilken roll detta national-
socialistiska förflutna framdeles kommer att spela för identifikationen 
med den nationella gemenskap som heter ’Tyskland’.
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3.

Minneskulturen och 
minnesgemenskaperna

Sedan den tyska återföreningen 1989 har man i Tyskland allt oftare ställt 
sig frågor kring hur minnena från Hitlertiden lever vidare och vilken 
autenticitet de egentligen har. Är det verkligen så att den upplevda histo-
rien alltid är den sanna? kan samtidens överlagring av minnet innebära 
förfalskning och förvanskning av historien? Hur hänger minnen ihop 
med minnen av minnen? Vems minnen är det som ska gälla? Hur har 
det kollektiva tyska minnet ändrat sig över tiden? kan man överhuvud-
taget tala om ett kollektivt minne? Vilken roll spelar berättelserna om det 
förflutna? Hur förändras de med tiden? Dessa och många andra frågor 
aktualiseras när man ser hur den tyska litteraturen efter 1945 utgjort ett 
”reflexionsmedium”1 för självförståelse kring de bestående minnesspår 
som Förintelsen och auschwitz lämnat efter sig.

I den tyska minnesdiskussionen är det framförallt fyra namn som haft 
stor aktualitet under det sista decenniet: Maurice Halbwachs, aleida 
assmann, Jan assmann och Harald Welzer. redan i början av 1900-
talet ägnade sig den franske sociologen Maurice Halbwachs – som dog i 
Buchenwald 1945 – åt att systematisera tänkandet kring minnet och hur 
det fungerar. I Les cadres sociaux de la mémoire (1925) och La mémoire 
collective (1950) var hans utgångspunkt att uppkomsten av minnen har 
en stark koppling till en given samhällsbakgrund: utan social kontext 
finns inget minne. Varje grupp har ett levande kollektivt minne menar 
Halbwachs, men det är de enskilda individerna som kommer ihåg. Han 
betonar att vi ”alltid minns i vår samtid” och att vi rekonstruerar våra 
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minnen ”under tryck från samhället”.2 Det betyder att vårt individuella 
ihågkommande alltid präglas av de speciella betingelser som råder för 
kommunikationen i ett visst samhälle.

Detta sätt att se på minnet skiljer sig från tidigare betraktelsesätt som 
snarare såg minnesakten som en isolerad, personlig monolog. exem-
pel på det är Prousts kända madeleinekaka som förmår ett slumrande 
känslo laddat minne att bubbellikt stiga upp till medvetandets yta. Men 
viktigt i sammanhanget är även att minnena är möjliga att kommuni-
cera till andra människor. alla varseblir vi verkligheten på vårt sätt och 
minnena består ofta bara av flyktiga flagor och fragment. Men ändå står 
våra minnen inte isolerade, utan de hakar ofta i varandra, förstärker 
vår samhörighet och skapar gemenskap. Det gör de framförallt när de 
blir återgivna i en strukturerad form, som en berättelse som traderas så 
länge berättaren lever. enligt Halbwachs kan en absolut ensam människa 
egentligen inte skapa sig minnen eftersom dessa – liksom språket vi talar 
– växer fram just genom att vi kommunicerar. På så sätt kan man se på 
det individuella minnet mindre som ”en i sig sluten enhet” utan mer 
som en ”facettrik palimpsest som amalgamerar individuella, sociala och 
kulturella ingredienser till en helhet”.3

Den enskilde minns alltså som del i en grupp med en gemensam min-
nesbank av något slag. Det som sker på individplanet hos Halbwachs 
kan man på liknande sätt föra över på olika sociala gruppers minnen och 
deras förhållande till det förflutna. Det innebär då att även det kollektiva 
minnet är selektivt och påverkar beteendet och tankarna hos de personer 
som ingår i kollektivet. applicerar man detta på synen på det förflutna, 
betyder det att minnet av det förflutna i mycket är en social konstruktion 
som görs utifrån nutida ställningstaganden. ett faktum som gör att min-
net också får en avgörande betydelse för identitetsbildningen.

kommunikationen spelar alltså en väsentlig roll i minnesbildningen. 
Men om de sociala förutsättningarna för att minnas klart inte är uppfyll-
da, förlorar det upplevda sin struktur, förvandlas och blir till obestämda 
minnesanhopningar där händelseförlopp och tidsperspektiv flyter ihop 
som en enda röra i det undermedvetna. Det i sin tur leder till att det 
förflutna och samtiden blandas samman på ett sätt som omöjliggör en 
klar blick, både på det som pågår i den egna samtiden och det som varit. 
Det var just det som skedde i Tyskland under femtiotalet och ett stycke 
in på sextiotalet.
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Det kulturella och det kommunikativa minnet

Jan assmann är den som i Das kulturelle Gedächtnis (1992) tagit upp 
Halbwachs tankar och spunnit vidare på dem i en mera dynamisk modell. 
För honom gäller intresset främst det sätt på vilket det förflutna åter-
kallas i det sociala minnet, dvs. hur ”samhällen minns och hur samhällen 
föreställs genom att de minns”.4 assmann accentuerar vidare Halbwachs 
centrala tes om att det inte finns ”något möjligt ihågkommande utanför 
de referensramar som människor i ett samhälle använder sig av för att 
fixera och återfinna sina minnen”.5

Jan assmann skiljer på kulturellt och kommunikativt minne. Det kul-
turella minnet har tre aspekter: först själva ihågkommandet, alltså rela-
tionen till det förflutna; sedan framväxten av en kulturell identitet, dvs. 
en samhörighetskänsla mellan människor; till sist utvecklandet av en 
kulturell kontinuitet, en tradition som bygger på en institutionaliserad 
tolkning av det hågkomstmaterial (texter, bilder, riter, byggnadsverk och 
minnesmonument) som förs vidare. Det kulturella minnet är ett sam-
hälles ”långtidsminne”, men även ett arkiv där materiella hågkomster 
lagras för att kunna plockas fram när tidsandan påkallar det. För aleida 
assmann utgör dessa hågkomster bakgrund för ett samhälles latenta 
minnen ”vilka har sin stund bakom sig eller framför sig”. Hon jämför 
dem med Marcel Prousts ”mémoire involontaire” och menar, att vad de 
ofrivilliga minnena är för individen, är de arkiverade minnena för en 
kultur och ett samhälle.6

Det ”kulturella minnet” kan sägas förmedla en djupare, officiell upp-
fattning som alstras och upprätthålls genom olika medier och offentliga 
ritualer, såsom minnesstunder, kransnedläggelser, bilder, monument och 
minnesprogram i teve. Det kan i detta sammanhang till exempel gälla 
åminnelsen av nazisternas bokbål 1933, rikspogromen 1938, Wannsee-
konferensen 1942, befrielsen av auschwitz 1945 eller nederlaget vid Sta-
lingrad 1943. Detta ihågkommande innebär att minnet av Förintelsen 
och det förflutna förs vidare från generation till generation på ett sätt 
som det råder en normativ konsensus kring.

Det kommunikativa minnet däremot – som närmast motsvarar Halb-
wachs ”mémoire collective” – är mera privat och syftar på upplevelser som 
utspelar sig inom en begränsad grupp och en avgränsad tidsrymd. Det 
kommunikativa minnet är ett samhälles ”korttidsminne”7 och sträcker 
sig inte lika långt tillbaka som det kulturella, utan är begränsat till tre 
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eller fyra generationer. enligt Jan assmann går det inte att skilja dessa 
två minnesdelar från varandra. Det kommunikativa minnet är nämligen 
grunden på vilken det kulturella minnet byggs genom att detta i sig tar 
upp element ur just det kommunikativa minnet och på så sätt ger dem 
”beständighet” (”Permanenz”) och ”offentlighet”8 även om det sker i en 
annan form än den ursprungliga.

Jan assmann utgår här från hur vårt mediestyrda moderna samhäl-
le fungerar. Det innebär enligt honom att den påverkan som sker på 
det kulturella minnet utifrån det kommunikativa, inte är enkelriktad, 
utan att det också går att se en rakt motsatt påverkan, nämligen att det 
kommunikativa minnet i sin tur påverkas av det kulturella minnet. Det 
betyder att åsikter och uppfattningar som framförs i massmedierna som 
offentlig ”sanning” tas in av enskilda människor och till stor del accep-
teras och integreras som en del i det kommunikativa minnet. Mellan det 
kommunikativa minnet som är resultatet av social interaktion, (t.ex. dis-
kussioner med vänner och vid familjens frukostbord) och det kulturella 
minnet (t.ex. skolundervisning, teve- och radioprogram) som represen-
terar en högre och mera systematiserad kunskapsnivå, finns det ett tids-
avstånd som assmann betecknar som ett ”floating gap”9, dvs. en klyfta i 
ihågkommandet som förskjuts för varje generation. Det kommunikativa 
minnet sträcker sig enligt assmann ungefär åttio till hundra år tillbaka i 
tiden och en förändring av minnesbilderna sker när de som upplevt en 
genomgripande händelse i fyrtioårsåldern blir gamla och statistiskt sett 
avlider ungefär 40 år senare. Följden av denna förskjutning blir att det 
som en gång varit ett levande minne inte längre är det därför att det till 
slut endast förmedlas genom olika medier. resultatet blir att endast de 
delar av det förflutna som ses som meningsfulla i ett nutidsperspektiv 
lever kvar i människors minne.

Minneshorisonten vandrar så att säga med generationerna och dyna-
miken i ett samhälles minne bestäms till stor del genom generations-
växlingen. Varje generation vill ha sin syn på det förflutna och inte bara 
ta över den tidigare generationens minnen. Det är ur just denna aspekt 
man bör se det stora intresset och det intensiva tyska sysslandet med 
 Förintelsen och andra världskriget under det sena 1990-talets slut. De 
som upplevde kriget och nazisttiden som unga soldater var födda på 
1920-talet och var vid sekelskiftet 2000 ca åttio år. Det betyder att denna 
tidpunkt kan ses som ”en epoktröskel […] där tidsvittnenas levande min-
nen av det tjugonde århundradets stora katastrofer försvinner och i vars 
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ställe historieskrivningen med sina olika former för hågkomst […] träder 
i förgrunden”.10 Till dessa ”olika former av hågkomst” hör obestridligt 
det skönlitterära berättandet.

”lexikon” och ”album”

Harald Welzer i sin tur bygger i Das soziale Gedächtnis (2001) vidare 
på de minneskontexter som Halbwachs och assmann ställt upp. Det 
intressanta med denna bok är att han kan konstatera hur minnena inte 
medvetet läggs till rätta, utan hur de utan egentlig eftertanke förs vidare 
på ett omedvetet plan. I den uppmärksammade socialpsykologiska stu-
dien Opa war kein Nazi (2002) visar han sedan med praktiska intervju-
exempel från fyrtio tyska familjer hur det tyska familjeminnet fungerar. 
De pedagogiska begrepp han använder för att åskådliggöra minnespro-
cesserna är ”lexikon” respektive ”album”, som ”så att säga står bredvid 
varandra i bokhyllan i vardagsrummet”.11 ”lexikonet” är för Welzer det 
samlade faktabaserade vetande som vuxit fram ur det kollektiva minnets 
överenskomna bas av förnuftstänkande i olika frågor. ”albumet” där-
emot är en samling berättelser och anekdoter som förmår illustrera just 
detta faktabaserade vetande på ett mera personligt plan, dvs. i den egna 
familje- eller närmaste vänkretsen. Vad Welzer vill fästa uppmärksamhe-
ten på är det sätt på vilket de privata hågkomsterna skiljer sig från det 
officiella ihågkommandet i Tyskland.

I det privata ”albumet” dominerar den tyska befolkningens lidande. 
I centrum står de allierades bombningar, hungern, soldaternas erfaren-
heter och de historier offren har att berätta. Dessa minnen som talar 
till känslorna är både vitala och konkreta. I centrum för den offentliga 
minneskulturen, för ”lexikonet”, står däremot auschwitz, aktningen för 
offren och ett lämpligt sätt att hålla minnet av det som skett under Hit-
lertiden vid liv. Denna kunskap är tänkt att ha en kognitiv påverkan 
och öka vårt vetande. Men problemet är enligt Welzer att ”lexikonet”, 
det kulturella minnet, inte knyter an till något som de flesta nu levande 
tyskar upplevt och därför saknar det den emotionella komponent som 
finns i ”albumet”.12

existensen av ”album” och ”lexikon” leder inte heller som man i för-
stone skulle kunna tro till en utfyllnad av helhetsbilden av det förflutna, 
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utan snarare till att figurerna ur ”albumet” tillskrivs roller och funktioner 
som undantar dem från de domar som uttalas i ”lexikonet”. Welzer kallar 
denna tendens i det tyska familjeminnet för ”kumulativ heroisering”.13 
Det vill säga att den SS-man som enligt ”lexikonet” haft ett mycket tvivel-
aktigt förflutet under Hitlertiden, i familjeminnets ”album” och i farfars-
rollen framstår som en moraliskt oförvitlig person – kanske rentav som 
motståndskämpe – därför att den tredje generationens behov av goda 
äldre familjemedlemmar är större än denna generations önskan att se den 
historiska sanningen i vitögat. ur samtidsperspektivet på det förflutna ses 
farfarsgenerationen därför oftast som personer som blivit skyldiga utan 
att egentligen bära egen skuld till det som skedde under nazisttiden.

Trots den ”kumulativa heroiseringen” kan Welzer konstatera att de 
allra flesta intervjupersonerna – särskilt de yngre – i hans undersökning 
både har goda kunskaper och är väl medvetna om Tysklands ansvar för 
förbrytelserna under andra världskriget och för massmorden på de euro-
peiska judarna. Men när det gäller de egna föräldrarna och farföräldrarna 
menar de allra flesta att just deras anförvanter inte varit delaktiga i dessa 
brott, utan att de tvärtom ofta gjort aktivt motstånd mot nazistregi-
men. Minnet av det förflutna anpassas alltså till de behov av ett ”positivt 
ursprung”14 som företrädarna för den tredje generationen har. Detta sker 
både av lojalitet mot den egna familjen och för att de själva ska kunna 
framstå som goda och klanderfria.

I slutändan stämmer alltså familjens minne inte alls överens med den 
faktiska realitet som ”lexikonet” beskriver. Det betyder bland annat att 
de historiska kunskaperna om nazisttiden som förmedlas genom skolun-
dervisningen skiljer sig mycket från den känslomässigt förmedlade kun-
skap om äldre familjemedlemmars bakgrund som kommer fram i samtal 
inom familjen. Det i sin tur har säkert stor betydelse för den tyska själv-
förståelsen och för själva tolkningen av det förflutna. exempel på detta är 
hur en av de intervjuade ur barnbarns-generationen i Opa war kein Nazi 
gav ett svar som tydligt visar var referensramen för historiekunskaperna 
är hämtade: ”Det normala får vi reda på i skolan och exemplen på det 
får man sen höra hos farmor.”15 Mot skolans torra fakta står familjemed-
lemmarnas känslobundna berättelser. Det verkar vara precis det som gör 
att Hitlertiden fortsätter att ha en speciell dragningskraft på den yngsta 
generationen.

Den horisontförskjutning som kommer till synes i det kommunika-
tiva minnet – i ”albumet” – har enligt Welzer mycket mindre med det 
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förflutna än med vår samtid att göra. I stället för att minnet ska fungera 
som hjälp för samtiden att orientera sig inför framtiden används min-
net av det förflutna på ett sätt som är beroende av vad detta förflutna är 
tänkt att användas till. Det förflutna omtolkas och ompaketeras alltså i 
enlighet med de tankar och känslor som finns bland människor i den 
sociala verkligheten i Tyskland idag och som kommer till uttryck i deras 
sociala vardagskommunikation. Denna nytolkning av det förflutna sker 
oftast i vad Welzer kallar ”minnesgemenskaper” (”erinnerungsgemein-
schaften”).16

Minnesgemenskapen som samlande term avser i detta sammanhang 
”vi-grupper” med gemensamma präglande erfarenheter, liknande värde-
ringar och förhållningssätt, snarare än en generationsidentitet som utgår 
från personernas födelsedatum. Det betyder till exempel att de olika 
generationerna i Tyskland efter kriget: de som deltog i kriget och på nytt 
byggde upp landet, deras barn och barnbarn visserligen är en ”idealtypisk  
konstruktion”17 av generationer om man ser till hur de förhåller sig till 
det förflutna, men som Jörn rüsen påpekar, är gränserna mellan gene-
rationerna inte absoluta. Det förekommer både komplexa och kom-
plicerade generationsblandningar vilket innebär att en författare i sin 
person kan förena flera olika generationstyper. Även Harald Weinrichs 
intressanta kriterier för de tyska generationerna efter kriget, vilka tar sin 
utgångspunkt i användningen av de tyska modalverben: ”första genera-
tionen vill glömma, men kan inte, den andra skulle inte kunna glömma 
även om den ville, den tredje skulle vilja glömma, men får inte”18, utgör 
en viktig utgångspunkt för betraktandet av synen på det förflutna och 
därmed den tyska självförståelsen i litteraturen efter 1945.

Minnesgemenskaper i litteraturen

utgående från Harald Welzers fruktbara resonemang kring minnesgemen-
skaper i synen på det förflutna vill jag i denna studie omformulera detta 
begrepp och använda det på tre urskiljbara grupperingar av tyskspråkiga 
författare. De i dessa grupper ingående personerna förenas inte i första 
hand av sin ålder, utan av en på egna erfarenheter och uppfattningar 
grundad liknande syn och hållning beträffande minnet av det nära tyska 
förflutna, dvs. nazismen och Förintelsen.
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ur detta minnesperspektiv kan man grovt sett urskilja tre huvud-
strängar i den tyska efterkrigslitteraturen. För det första den sträng som 
utgår från gestaltandet av tyskarnas, krigsförlorarnas erfarenheter: Till 
denna minnesgemenskap hör huvudsakligen hemvändarna från kriget 
och Grupp 47:s tongivande kärntrupp (Wolfgang Borchert, Wolfgang 
koeppen, Gert Gaiser, Gert ledig, ruth andreas Friedrich, anonym, 
Hans erich nossack, albrecht Goes, Hans Werner richter, Heinrich 
Böll, alfred andersch, Wolfdietrich Schnurre, rolf Hochhuth, Günter 
Grass, Martin Walser, uwe Johnson, christa Wolf, Siegfried lenz, Inge-
borg Bachmann och Walter kempowski).

För det andra den sträng som utgår från gestaltandet av ”de andras”, 
de förföljdas erfarenheter. Till denna minnesgemenskap hör exilförfat-
tarna och de flesta judiska författare (Bertolt Brecht, anna Seghers, e.M. 
remarque, carl Zuckmayer, anne Frank, Ilse aichinger, Victor klempe-
rer, Bruno apitz, Max Frisch, Paul celan, erich Fried, Peter Weiss, Jean 
améry, nelly Sachs, edgar Hilsenrath, Jurek Becker, ralph Giordano, 
cordelia edvardson, ruth klüger, Marcel reich ranicki, W.G. Sebald 
och Binjamin Wilkomirski).

För det tredje den sträng som utgår från ett familiariserande ”vi”-per-
spektiv. Till denna minnesgemenskap hör författarna av de s.k. ”Väter-
bücher” på 70- och 80-talen, uppgörelse- och familjeromanerna på 90- 
 talet och senare, samt den unga judiska litteraturen. (elisabeth Plessen, 
Bernward Vesper, christoph Meckel, Günter Seuren, Sigfrid Gauch; 
Bernhard Schlink, ulla Hahn, Marcel Beyer, uwe Timm, Stephan 
Wackwitz, Tanja Dückers; lea Fleischmann, robert Schindel, rafael 
Seligmann, Maxim Biller, Barbara Honigmann och esther Dischereit).

De valda författarskapen är inte tänkta att ge en heltäckande bild av 
synen på Förintelsen och det förflutna i tyskspråkig litteratur efter 1945 
utan i första hand att exemplifiera drag i en utveckling på det litterära 
området. uppdelningen i minnesgemenskaper i stället för kronologiska 
generationer gör att det litteraturhistoriska landskapet i Tyskland fram-
träder i en något annan dager än vi är vana vid. Det som frapperar mest i 
detta sammanhang är den markerade position som nazismen och Förin-
telsen intar på de tyska författarnas mentalgeografiska karta.

Förståeligt nog är det i synen på åren 1933–1945 som ”minnesdif-
ferensen”19 mellan de två första minnesgemenskaperna framträder med 
särskild skärpa. Stephan Braese som är en av de tyska auktoriteterna på 
detta område, går till och med så långt att han ser en ”minneskonkur-
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rens som ett centralt paradigm för det tyska skrivandet efter 1945”. Det 
som enligt Braese är specifikt för de tyskspråkiga judarnas position i den 
västtyska efterkrigslitteraturen är å ena sidan deras ”icke-delaktighet i 
den kollektiva erfarenhet majoriteten av tyskarna hade mellan 1933 och 
1945”, å andra sidan deras upptecknande av ”det andra minnet”, det vill 
säga minnet av den statligt sanktionerade förföljelsen som inte bara är ett 
judiskt utan också ett tyskt minne.20

Den tredje minnesgemenskapen skiljer sig från den första och den 
andra genom att den huvudsakligen består av författare ur en genera-
tion som själv inte upplevt andra världskriget och nazisttiden, men som 
genom sitt författande försöker komma till klarhet över sin egen position 
till denna tid.

Det förflutna och litteraturens emotionella dimension

De litterära minnesgemenskaper som ringats in här är givetvis inte några 
institutionaliserade fora för dialog kring ett bestämt problemområde 
utan snarare att se som fält av gemensamma, präglande erfarenheter, lik-
nande värderingar och förhållningssätt. Men ändå utgör de grunden för 
en förvånansvärd samstämmighet i synen på det förflutna och Förintel-
sen. Samtidigt finns det i dessa fält samband mellan det kollektiva och 
det individuella som djupast sett har med identitetsbildningen att göra. 
alasdair MacIntyre formulerar detta samband på följande sätt:

Mitt livs historia är alltid inbäddad i historierna om de gemenskaper från vilka 
jag härleder min identitet. […] Jag är därför i stor utsträckning, det som jag får 
i arv, ett specifikt förflutet, som till vissa delar är närvarande i min historia.21

Återfinns då denna samstämmighet kring det förflutna i ”lexikonet” eller 
i ”albumet”? Man kan säga att romanernas, berättelsernas och filmernas 
roll i detta sammanhang inte är helt entydig. De utgör snarare en egen 
zon, ett slags gränsområde mellan ”lexikon” och ”album”, mellan det kul-
turella och det kommunikativa minnet, samtidigt som de hämtar näring 
ur båda två. utgångspunkten för denna studie är dock att de litterära 
verk som ingår i de skilda minnesgemenskaperna är att betrakta som per-
sonliga, emotionellt färgade ”berättelsealbum” om än på ett mera över-
gripande plan än den familjenivå som Welzer utgår från i Opa war kein 
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Nazi. liksom i de muntliga berättelserna rör sig ”det förflutnas sociala 
tillkomstprocess” i de litterära verken i ”tre tidsgestalter”: i det förflutna 
som det berättas om, i samtiden ur den egna minnesgemenskapens per-
spektiv, men också i framtiden som bevarar just detta perspektiv.22

litterära texter är ju inga historiska informationskällor utan estetiska 
skapelser, artefakter som leker med tid och rum och som ofta gäckar oss 
med vem det egentligen är som talar. Ändå är de genom sin tradering 
av en tidigare syn på vårt vetande och våra erfarenheter ett slags histo-
riska monument och stöttor för minnet. Genom de bilder, berättelser 
och gestalter som skapas får de litterära texterna därför en viktig roll för 
”minnespolitiken”, det vill säga för synen på minnet och det kulturella 
arkivet i ett samhälle, en roll som sträcker sig långt utanför det litterära 
fältet. Medan historiker, muséer och arkiv bidrar till skapandet av det 
kollektiva minnet i ”lexikonet” efter att det levande sammanhanget gått 
förlorat, kunde man säga att författarens kreativa minne och inlevelse, 
både ifrågasätter och emotionaliserar de vedertagna uppfattningarna om 
det förgångna i sitt individuella ”album”. I den sammantvinnade dyna-
miken mellan det kollektiva och det individuella ihågkommandet kan de 
minnen av det förflutna som finns i de litterära texterna bli en del av den 
självreflekterande, personliga utvecklingen hos en människa. Just själva 
tillbakablickandet genom litteraturen, minnena av minnena, är nämli-
gen en process som – särskilt i Tysklands fall – närmast är att likna vid 
ett sorgearbete.
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4.
Den första minnesgemenskapen

Det förflutna är inte dött; det är inte ens förflutet. 
Vi avskiljer det från oss och tar avstånd.
(christa Wolf, Barndomsmönster)

Det förflutnas dubbelkaraktär

”Har Tyskland trott att det aldrig skulle behöva betala för de illdåd, som 
försprånget i barbari gett dem?”, frågade Thomas Mann från exilen i 
kalifornien när han genom BBc i april 1942 höll ett av sina månatliga  
radiotal riktade till Tyskland. Bara några dagar tidigare hade det beröm-
da s.k. ”Buddensbrooks-huset” i lübeck, känt för miljoner läsare världen 
över, förstörts vid ett allierat bombangrepp. I fortsättningen av talet säger 
Mann att ”Hitlertyskland” visat världen ”vad det totala kriget är och hur 
man uppför sig i det”. Man kan också höra i inspelningen hur Mann 
– utan att visa något tecken på medlidande – liksom stannar upp lite 
innan han säger att han nu inte har något att invända mot ”läxan, att allt 
måste betalas”.1

Inte bara för Thomas Mann utan förmodligen också för en del av 
tyskarna framstod de förstörda städerna redan under kriget som en fasa-
väckande avbild av de egna förbrytelserna. efter kriget symboliserade 
de tröstlösa ruinlandskapen tusenårsrikets fall, hela det tyska angrepps-
krigets vansinne, föräldragenerationens stora misslyckande och den skuld 
och skam som härigenom lagts på det tyska folket. Hur människorna 
upplevde denna situation, vad de talade om och vad de helst inte ville 
höra talas om, är omöjligt att veta i detalj. klart är i alla fall att diskus-
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sionerna kring den tyska skulden fördes intensivt under tiden fram till 
valutareformen 1948, men sedan abrupt dog ut. De äldre som var födda 
kring tiden för första världskriget eller tidigare och som i Hitler sett en 
mirakelräddare teg huvudsakligen i denna debatt. Den yngre generatio-
nen som vid krigsslutet var i dryga tjugoårsåldern tog däremot aggressiv 
ställning mot segrarmakternas anklagelse om en kollektiv tysk skuld. att 
debatten ändå tog slut berodde på att de västallierade behövde bunds-
förvanter i det kalla kriget och att hela skuldfrågan tonades ner. Det 
resulterade dels i att den äldre, politiskt belastade generationen i och 
med grundandet av Förbundsrepubliken Tyskland fick en stark maktpo-
sition, dels i att den yngre mera pragmatiskt inriktade generationen såg 
den nygrundade staten som en karriärmöjlighet och helst höll sig ifrån 
hela skuldfrågan.

nära under det ”ekonomiska undrets” och det framväxande välstån-
dets glänsande yta fanns dock de plågsamma minnena och förnekandet 
av den egna medskulden – mot bättre vetande. Dubbelheten i detta för-
hållningssätt präglade inte bara enskilda personer utan samhällsklimatet 
i stort under slutet av fyrtio- och hela femtiotalet. De flesta menade att 
de inte hade känt till Förintelsen och ansåg att de inte hade kunnat göra 
något för att förhindra den. De ville därför heller inte ta på sig skulden 
för det skedda. andra antog en offerroll som gjorde att de uppfattade den 
tyska katastrofen som ett öde som pålagts dem utifrån. Till det kom den 
stora materiella nöden, hungern och den ständiga närheten till döden. 
Ja, alla umbäranden under och efter kriget gjorde att man tyckte sig ha 
sonat tillräckligt. Sammantaget ledde detta till en allmän ovilja att ta på 
sig skulden och att känna moralisk förpliktelse för nazisttidens förbry-
telser. I det socialistiska DDr uppfattade man sig av politiska skäl som 
representant för det ”goda” Tyskland och ansåg sig därigenom inte vara 
i behov av en diskussion av skuldfrågan. Man avsade sig även allt ansvar 
för rasistisk förföljelse: det var det kapitalistiska Västtysklands problem. 
allt detta innebar att det inte förekom någon egentlig självkritik i DDr 
och inte heller något direkt sökande efter orsaker till det som skett under 
Tredje riket.

De författare av prosaverk som här samlats i den första minnesgemen-
skapen, hade alla egna erfarenheter av kriget. Flera av dem hade nyli-
gen kommit hem och var uppfyllda av soldaterfarenheter, krigsmin-
nen, sorgen över en förstörd ungdomstid och även märkta av sådant de 
helst inte ville minnas. Till denna gemenskap som inte var en grupp i 
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ordets egentliga betydelse, kan man räkna följande författare som här 
anges i den ordning de behandlas nedan: Wolfgang Borchert, Wolfgang 
 koeppen, Gerd Gaiser, Gert ledig, ruth andreas-Friedrich, anonym, 
Hans erich nossack, albrecht Goes, Hans Werner richter, Heinrich 
Böll, alfred andersch, Wolfdietrich Schnurre, rolf Hochhuth, Günter 
Grass,  christa Wolf, uwe Johnson, Ingeborg Bachmann; Martin Wal-
ser, Siegfried lenz och Walter kempowski. (christa Wolf representerar 
ensam DDr i den första minnesgemenskapen, andra östtyska författare 
såsom anna  Seghers, Bruno apitz och Jurek Becker tas upp i nästa kapi-
tel).

Hur förhöll sig då dessa efterkrigsförfattare till det nazistiska förflut-
na? Med Jochen Vogt kan man konstatera att just författarna tydligare 
än de flesta med tunga ansvarsposter i det tyska samhället i väst och öst, 
insåg det ”förflutnas dubbelkaraktär”2, det vill säga att det förflutna var 
förgånget och just därför omöjligt att sopa bort som om det inte fun-
nits. Genom att ta upp det förflutna och i vissa fall även själva tigan-
det kring det, försökte författarna agera samvete i stället för dem som 
i kraft av sina ämbeten borde ha ägnat sig åt att komma ihåg det som 
inte fick eller kunde glömmas under återuppbyggnadsåren på fyrtio- och 
femtiotalen. De litterära texterna speglade alltså det sorgearbete och den 
kritiska diskussion som trots allt pågick. Men i takt med att man inte 
längre behövde frysa, livsmedelsbutikerna började fyllas och de materi-
ella förhållandena överhuvudtaget förbättrades radikalt, tystnade både 
kritik och självrannsakan alltmer.

I många av de berättelser som skrevs under femtiotalet ses kriget inte 
som ett ”förnekande av etiska grundvärden, inte som en plats för folk-
mord och massförintelse”3, utan visar hur människor lever i ett tillstånd 
som närmast kan betecknas som det lyckliga slutet på något obehagligt 
och förgånget. Skuldmedvetandet, men även den tidigare offerrollen 
skjuts i bakgrunden såsom ett passerat stadium i den tyska historien. 
 Falluckan som bara för ett decennium sedan öppnat sig ner mot mörkret 
och barbariet, glöms inte bort, men täcks över. Det betyder att berättel-
serna om krigsslut, hemkomst och en ny början förvisso speglar det egna 
lidandet i det förflutna, men oftast också ses som något man lagt bakom 
sig. Mera sällan är det tal om vad andra blev utsatta för och ansvaret 
för detta. Det förflutna blir snarast en avstjälpningsplats för oönskade 
upplevelser som förklaras med att de egentligen bottnar i ett havererat 
politiskt system.4
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Den första minnesgemenskapens ofta harmlösa, krigsskildrande och i 
existentialistisk anda ifrågasättande texter var under fyrtio- och det tidiga 
femtiotalet i stor utsträckning bärare av en medveten glömska och för-
trängning. Även om det fanns undantag bland författarna, till exem-
pel Wolfgang koeppen, var det först vid femtiotalets slut som den kri-
tiska reflexionen över Tyskland och tyskarna tog en ny vändning med 
bland annat Günter Grass Blecktrumman, för att sedan under sextio- 
och  sjuttiotalen leda till en förändrad syn på det nazistiska förflutna. 
Pådrivande här var 68-rörelsens radikalisering av stora ungdomsgrupper 
som ifrågasatte föräldragenerationens hållning under nazisttiden. Denna 
samhälls- och litteraturutveckling går tydligt att följa i de författarskap 
och de texter som behandlas nedan.

Wolfgang Borchert slår an tidens ton

I Wolfgang Borcherts drama Draussen vor der Tür (1947; ”utanför dör-
ren”)5 hittar man ett tidstypiskt svar på frågan hur författarna tog upp 
de förbrytelser som begicks under Tredje riket, det dåtida vardagslivets 
stillatigande samtycke och inte minst själva ihågkommandet av det som 
skedde i nazismens namn. Utanför dörren är ett slags expressionistiskt 
stationsdrama med tragikomiska inslag. Huvudpersonen, den i gasmask-
glasögon utstyrda underofficeren Beckmann, anklagar sin överste och 
lägger ansvaret för elva dödade kamrater på honom och föräldragenera-
tionen. Framför den ruinhög i Hamburg som en gång var huset han bott 
i, anklagar han Gud för att hans son dött. För varje scen glider Beck-
mann in i en allt större hopplöshet och isolering. Han befinner sig i en 
värld utan mänsklig kommunikation och alla försök att få fotfäste i det 
som varit ett hem för honom, misslyckas. livet framstår som groteskt 
i en tillvaro där döden uppträder som en fet och rapande begravnings-
entreprenör. Gud däremot är en förvisso medlidsam, men skröplig och 
passiv åskådare. Dramat lämnar frågan om alltings mening öppen och 
slutar med att Beckmann skriker:

Var är den gamle mannen som kallar sig Gud? Varför talar han inte!! Svara 
mig då! Varför tiger ni? Varför? Är det ingen som svarar? Svarar ingen?? Är det 
ingen, ingen som svarar?”6
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Beckmann motsvarade i hög grad tidens livskänsla och blev med sin 
pendling mellan förtvivlan och hopp en identifikationsfigur i det krigs-
härjade Tyskland. Stycket blev en stor framgång. Genom att anklaga Gud 
och inte nazisterna eller de allierade för död och förstörelse, slog Borch-
ert an tidens ton. Även den korta passus där Förintelsen av de europeiska 
judarna förs på tal motsvarade förmodligen det dåtida synsättet:

Judarna kunde gubben inte tåla. De retade gallfeber på honom […]. Han var 
lite väl aktiv, din farsgubbe. Han spelade med nazisterna lite för bra. Ja, och 
när sedan den bruna tidsåldern var över, så åkte han fast, farsgubben din. För 
det där med judarna. Det var ju lite i mesta laget det där med judarna.7

Intressant är att se hur Borchert här kommer in på det som man vid den 
här tiden egentligen inte ville prata om: ”det där med judarna”. Det var 
ett ämne som ju skulle komma att tas upp på allvar först ett par decennier 
senare då föräldragenerationen började ställas till svars för nazisttiden av 
den radikala ungdomsgenerationen. I stycket visas också att huvudper-
sonens mor och far begått självmord efter kriget, vilket underförstått 
innebar att de gjort det på grund av ”det där med judarna”. Det ligger 
nära till hands att anta att de som såg dramat inte i första hand sköt 
skulden för föräldrarnas självmord på nazisterna utan undermedvetet på 
just judarna. Det var där mycket av problemet låg – enligt det dåtida 
synsättet.

Borcherts pjäs fick stort gensvar hos publiken därför att den så precist 
träffade tidsandan i Tyskland strax efter krigsslutet. liksom Borcherts 
huvudperson frågade ingen efter dem som gått ut i världens massgravar.  
Det egna lidandet och de egna umbärandena var det som stod i förgrun-
den. att ta in de ”andras” lidanden och kanske vara tvungen att ifråga-
sätta sig själv och sitt eget handlande under nazisttiden var något som 
inte stod i främsta rummet.

På liknande sätt är det med Borcherts mycket lästa kortberättelser 
”an diesem Dienstag” (’På denna tisdag’), ”Das Brot” (’Brödet’), ”Die 
küchenuhr” (’köksklockan’) eller ”nachts schlafen die ratten doch” 
(’På natten sover ju råttorna’) som behandlar krigets fasor och efterkrigs-
tidens nöd i de sönderbombade städerna. Genom skickligt återgivna 
stämningar och ingående skildringar av olika situationer lyckas Borchert 
med att än idag förmedla den rädsla och osäkerhet som rådde vid denna 
tid. Hans egna erfarenheter och känslan av att ha drabbats orättvist har 
gått direkt in i texterna. Medvetet gör han sig till tolk för den ungdoms-

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   86 10-03-27   17.53.07



87

generation som, utskickad i kriget utan pardon, kände sig förrådd och 
bedragen på själva livet. Detta blir också mycket tydligt i ”Das ist unser 
Manifest” (1947; ’Det är vårt manifest’) som inleds med raden ”av med 
hjälmen, av med hjälmen: – Vi har förlorat”8, där Borchert försöker klar-
lägga hur de unga män som kom tillbaka från kriget kände sig, hur de 
sökte efter sin plats i livet och även hur de ur ett vi-perspektiv försöker 
kommunicera en ny livskänsla byggd på sanning och kärlek. Men några 
frågor kring skuld och ansvar ställs inte i detta manifest.

Den unga generationen i Tyskland kände direkt igen sig i Borcherts 
upplevelser och identifierade sig med hans gestalter och deras självmedli-
dande. kanske kände den sig därför även befriad från ansvar för det som 
skedde under kriget och den personliga inblandningen i krigshändel-
serna. kriget var vid denna tid ännu alltför nära för en mera distanserad 
analys. Man finner därför i Borcherts verk ett pacifistiskt budskap som 
bärs fram av de egna krigserfarenheterna, men de individuella upplevel-
serna ”lyfter” aldrig riktigt från det privat-existentiella till en nivå där det 
går att urskilja kriget som ett resultat av nazistisk ideologi och som ett 
brott mot andra folk. I just detta är Borchert en typisk representant för 
sin tid.

Wolfgang koeppen – en sfinx i det tyska kulturlivet

1948, ett år efter Borcherts Utanför dörren, kom Wolfgang koeppen mer 
eller mindre av en slump att skriva om nazisttiden och judeförföljel-
sen i Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch (återutgiven 1992; 
’Jakob littners uppteckningar från ett jordhål’). I förordet berättar han 
om hur denna märkliga bok kom till. 1946 hade en man vid namn Her-
bert kluger grundat ett enmansförlag i München och till denne förläg-
gare kom Jakob littner, ”som en gång i tiden varit en ansedd man i sin 
stad, en internationellt känd frimärkshandlare, sedan jude som depor-
terats, plågats i ghetton och koncentrationsläger, som stått inför dödens 
dörr och vid kanten av exekutionsgravar sett de redan dödade”.9 Denne 
littner kommer med en stor bunt papper och berättar för förläggaren 
vad han varit med om. Han säger att han söker en författare som kan 
skriva ner hans upplevelser mot ett honorar om två matpaket i månaden 
från amerika, dit han planerar att utvandra. koeppen som vid denna tid 
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var helt okänd, blir tillfrågad om uppgiften och slår till: ”Jag åt ameri-
kanska konserver och skrev berättelsen om en tysk judes lidande. Så blev 
det min berättelse”.10

I en radiointervju med Marcel reich-ranicki 1985 säger koeppen att 
det inte alls var fråga om enbart en bearbetning av littners anteckningar, 
utan att han efter denna förlaga ”skrivit om texten helt” och gjort ett 
”eget manuskript” av det. resultatet blev en i förhållande till originalet 
starkt förändrad text om ett judiskt levnadsöde under Hitlertiden.

Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch handlar om hur litt-
ner gömmer sig under rikspogromnatten, fördrivs från München första 
mars 1939, hur han flyr till Tjeckoslovakien och sedan vidare till Polen. 
Flykten går från den ena platsen till den andra och till slut hamnar han i 
den lilla ukrainska staden Zbaraz. Där blir han vittne till de ”rensnings-
aktioner” som SS genomför, men lyckas rädda sig själv genom att krypa 
in i ett gömställe. Som läsare får man en kuslig inblick i hur de i Berlin 
fattade besluten om en ”slutlig lösning på judefrågan” verkställs i prakti-
ken: ghettoinvånarna i den lilla staden Zbaraz förödmjukas, deporteras 
eller avrättas slutligen. cyniskt utnyttjad av den ickejudiska befolkning-
en lyckas littner och några till överleva – mot betalning – genom att 
bokstavligt talat gå under jord och vegetera i en fuktdrypande källare 
med lerväggar i nio månader. koeppens skildring av en värld som inte 
kan uppfattas annat än som fullständigt vansinnig bygger på littners 
egna upplevelser, men vidgar sig utöver faktaramen till en fiktionaliserad 
återgivning av Hitlertidens mardröm.

Det speciella med Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch är 
ändå inte själva återgivandet av judeförföljelsens tragik, utan att koeppen  
enligt förordet gör denna berättelse till ”sin”. För honom som tysk blir 
skrivandet ett slags katharsis, ett sätt att befria sig själv genom att vara 
ett skrivande medium för de namnlösa och för alltid tystade offren. Men 
man kan också konstatera att koeppen genom att ta fasta på en ideali-
serad och stereotyp bild av ”juden” samtidigt till viss del skjuter ifrån 
sig själva förintelsetemat som ju egentligen är det centrala i samman-
hanget.

när boken först kom ut 1948 med Jakob littner som helt okänd 
författare var det inte många som brydde sig om den. Men när koeppen  
– som under flera decennier uppträtt som en kritiskt tigande sfinx i det 
tyska kulturlivet – 1992 gick med på att boken publicerades på nytt under 
hans namn, blev det närmast en litterär sensation. Spekulationerna kring 
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textens autenticitet eller icke-autenticitet var genomgående. en av dem 
som ställde sig frågande var Heinz ludwig arnold: ”Har  koeppen hittat 
på littner? Väl knappast. Men har han hittat på hans historia? knappast 
heller det. Vad har han lagt till när han gjort en  litterär gestaltning av 
littners ’platser och iakttagelser’? Är fasorna och förskräckelsen verkligen 
littners eller är de frambragda av en briljant fantiserande författare?”11

Hur det egentligen förhöll sig med allt detta var oklart. 1993 anklaga-
de littners styvson Jüdischer Verlag vid Suhrkamp för att ha bytt ut för-
fattarnamnet och koeppen för att vara en bedragare och plagiator. Först 
1999 då reinhard k. Zachau hittade originalmanuskriptet i amerika 
blev saken slutgiltigt avgjord. en jämförelse mellan detta och koeppens 
text visade att koeppens publikation kunde betecknas som ”en profes-
sionell omarbetning av en längre, fullständigt utarbetad text”.12 Denna 
ursprungstext utgavs slutligen år 2000 i en något förkortad engelsk ver-
sion med titeln Journey Through the Night. Littner’s Holocaust Memoir.

Gerd Gaiser – representant för  
den konservativa litteraturen

Om Borchert och även koeppen i sina femtiotalsverk kan sägas represen-
tera en tidig krigskritisk falang inom den tyska litteraturen var Gerd Gai-
ser deras raka motsats. under hela kriget var han stridsflygare och även 
författare av Hitlervänliga publikationer. efter krigsslutet kom han att bli 
en av de populäraste tyska författarna under femtiotalet. Den bok som 
framförallt överensstämde med den rådande konservativa publiksmaken 
var romanen Die sterbende Jagd (1953; ’Den döende skvadronen’). Här 
återger Gaiser sina egna krigsupplevelser när han skildrar en tysk flyg-
division stationerad på ön Sylt i nordsjön. Det är dock inte fråga om 
en realistisk text utan snarare om en med stort och skönmålande patos 
”upphöjd hjältesång”.13

under de luftstrider som pågår under hösten 1943 börjar piloterna 
märka att de inte längre kan hålla stånd mot fienden som är överlägsen 
i antal och ständigt får förstärkningar. Detta innebär att de tyska flyg-
styrkorna kommer till en vändpunkt, men striderna går trots allt vidare. 
allt annat vore feghet. Piloterna stiliseras som en manlig elit med rid-
derliga föreställningar om ädel kamp man mot man. I detta hierarkiska 
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mansförbund som är dömt till snar undergång, räknas inte skillnaderna 
i militär rang utan endast de prestationer som utförs i luften. kamp-
handlingarna utförs närmast instinktivt, utan att de som deltar reflek-
terar över vad som är rätt och fel i själva krigandet. lika självklart som 
kriget utgör en av förutsättningarna för människans liv, tycks död och 
undergång vara naturgivna. Med figuren Frenssen, divisionschefen, tyd-
liggör Gaiser den situation många tyska officerare befann sig i under 
kriget: han är kritisk mot Hitler, men samtidigt oförmögen till olydnad 
på grund av sin soldated. Die sterbende Jagd fick ett synnerligen välvilligt 
mottagande inte bara av läsarna utan också av kritikerna och är ett gott 
exempel på de utbredda restaurativa stämningarna under femtiotalet i 
Västtyskland.

Gert ledig och det anonymiserade bombkriget

Gaisers i stora drag förhärligande skildring av nazisttidens förljugna ide-
albild av hjältemod, ridderlighet och pliktuppfyllelse har sin direkta mot-
bild i hemmafrontens nerifrånupplevelse av luftstriderna och luftkriget. 
Direkt efter kriget fanns det i Tyskland ingen konsensus kring hur man 
skulle se på luftkriget som hade krävt så många civila offer i städerna. 
Följaktligen uppfattades inte luftkriget heller som en konsekvens av det 
angreppskrig som Tyskland hade fört i europa. under de sista krigsåren 
hade man inte heller gärna talat om luftkriget, för enligt propagandan 
fördes det egentliga kriget, männens krig, vid fronten och skyddsbehovet 
på hemmafronten tonades ner.

Som Barbro eberan framhållit var talet och ihågkommandet av bomb-
ningarna något som under femtiotalet närmast kan betecknas som ritua-
liserat. lidande mödrar, döende barn, rykande ruiner och bombkrigets 
meningslöshet var ständigt återkommande och på olika sätt varierade 
komponenter i den retorik som användes i det offentliga samtalet. Skuld-
frågan däremot var snarast abstrakt och kopplades inte till Tysklands roll 
i kriget.14 Visserligen nämndes luftkriget vid olika minnesceremonier, 
men då var det oftast ruinerna som frambesvärjdes och mera sällan bom-
berna. Folk sköt ifrån sig den tunga bördan som minnena av luftkriget 
utgjorde. Ja, man kunde säga att bombkriget i det kalla krigets anda när-
mast skildrades som en mardrömsbild av ett kommande totalt krig.

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   90 10-03-27   17.53.07



91

en av dem som skrev om bombkriget var Gert ledig. I Sverige är han 
i stort sett okänd. ledig skrev sin sista bok 1957, men fick märkligt nog 
inte sitt egentliga publika genombrott förrän år 2000, ett år efter sin död. 
av ledigs tre romaner Die Stalinorgel (1955; ”Stalinorgeln”), Vergeltung 
(1956: ’Vedergällning’) och Faustrecht (1957; ”nävrätt”) har de båda för-
sta kriget som tema, medan den sista – som aldrig riktigt gick hem hos 
de samtida läsarna – utspelar sig i ruinernas München direkt efter kriget. 
I Stalinorgeln skildrar ledig krigsinfernot i närheten av leningrad ur 
både tyskt och ryskt perspektiv. Boken blev en internationell bestseller, 
men glömdes snart bort. På ett stackatoartat språk återger ledig krigets 
fasaväckande vansinne i direkta och rent fysiskt brutala bilder. I den sena 
teveåldern har vi förvisso sedan länge vant oss vid sådan kompromisslös 
verklighetsåtergivning, men när boken först kom ut var dessa bilder och 
detta språk något nytt och provocerande.

ledig kallades på femtiotalet i Der Spiegel den ”förste krönikören av 
fasor som den tyska krigslitteraturen hittills inte återspeglat på detta 
sätt”.15 Men framgången med Stalinorgeln förbyttes i ett avvisande av 
hans nästa bok, Vergeltung. kritiken var förintande och boken fick ligga 
osåld på bokhandelsdiskarna tills den ”återupptäcktes” nästan femtio  år 
senare. Dåtidens kritiker talade om perversiteter, om ”medvetet maka-
bert skräckmåleri”, men betecknande nog också om det faktum att 
ingen läsare tio år efter kriget var intresserad av skildringar ”som sak-
nade all form av positiv fysisk bakgrund och utblick”.16 Tydligare kunde 
det inte sägas att ingen längre ville höra talas om kriget. redan själva 
titeln,’Vedergällning’, anger att det helvete ledig skildrar inte var något 
som kom helt oväntat. Medvetandet om krigsförbrytelserna fanns där 
– även om de förträngdes. Just denna förhistoria var det som man vid 
femtiotalets mitt inte längre ville befatta sig med i Tyskland. ledigs text 
var, som W.G. Sebald uttryckt det, ”ett slags avslöjande av det tyska kol-
lektivet under denna tid”.17

Vergeltung är en förtätad skildring av ett allierat bombangrepp på 
München i juli 1944. under en oändligt lång timme – sextionio minu-
ter för att vara exakt – pågår bombningarna. ledig återger dem och den 
sönder fallande verkligheten med en saklig precision och en brutalitet 
som på femtiotalet kom verkligheten alltför nära för att kunna accepteras 
av läsarna: människor som vansinniga av hunger och törst irrar plan-
löst omkring, människor som faller ut från de bombade husen och blir 
kokta i gatornas bubblande asfalttjära, skadade och döende som skriker 
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av ångest. På gatorna råder ett larmande kaos bortom all kontroll och i 
skyddsbunkern en total fysisk och psykisk utsiktlöshet.

I enskilda handlingsfragment visar ledig människors värnlöshet och 
hur allt som händer får själva talet om vedergällning att framstå som en 
fullständigt grotesk och förljugen propagandafras. Både på den bomban-
de och den bombade sidan är människorna figurer utan egen vilja och 
förmåga till handling. civilisterna, de tyska soldaterna, de ryska krigs-
fångarna, de amerikanska piloterna, ja alla som deltar i detta vansinne 
är utbytbara. Just härigenom visar ledig på det totalt meningslösa i det 
som sker, om det så är enligt nazistpropagandans eller de västallierades 
värderingar och normer.

Till det sönderfallande, meningslösa och ostrukturerade i boken bidrar 
också att det inte finns någon berättare som bringar reda och överblick. 
Här om någonstans kan man tala om ”ruinlitteratur”. Genom sin sko-
ningslösa skildring av de döda och döende ger ledig det anonymiserade 
bombkrigets offer en plats långt bortom bombningen av München 1944. 
Vergeltung handlar inte i första hand om tyskar eller amerikaner utan om 
människors lidande och pekar på så vis även framåt mot vår egen tid.

ledigs böcker hör till de radikalaste och mest skoningslösa tyska 
prosa arbetena om det andra världskrigets våld, grymhet och meningslös-
het. Sannolikt just därför var dessa berättelser bortglömda i decennier, 
ja ända tills W.G. Sebald i Luftkrieg und Literatur (1999; ’luftkrig och 
litteratur’) anklagade de tyska författarna för svek eftersom de inte skild-
rat de egna, de tyska lidandena och fasorna. Det var just i samband med 
den så kallade ”luftkrigsdebatten” i slutet av nittiotalet som ledig blev 
upptäckt på nytt av en del minnesgoda litteraturvetare och journalister. 
en av dem var Volker Hage som också aktivt bidrog till att det kom ut 
en nyutgåva av Vergeltung.

Mannens krig ur kvinnans perspektiv –  
ruth andreas-Friedrich och en anonym kvinna i Berlin

Man kunde med utgångspunkt från luftkrigsdebatten säga att den offici-
ella synen på det förflutna under efterkrigstiden hade en ”dubbelkarak-
tär” även ur en annan synpunkt än den ovan nämnda, det vill säga att det 
förflutna var förgånget och just därigenom omöjligt att bortse ifrån. Med 
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denna andra synpunkt menar jag här att fokus i litteraturen, journalisti-
ken och i offentliga rapporter huvudsakligen riktades mot den militära, 
manliga fronten. De upplevelser och erfarenheter som gjordes av dem 
som stannade hemma, kvinnorna, barnen och de män som inte dög till 
militärtjänst, integrerades däremot inte i det allmänna medvetandet och 
den offentliga diskursen. Bombningarna och lidandena på ”hemma-
fronten” mättes inte med samma mått som krigserfarenheterna utanför 
Tyskland, utan sågs mest som ett privat öde. enligt ursula Heukenkamp 
berodde det här på den tydliga skillnaden i synen på manligt och kvinn-
ligt som rådde i Tyskland under och efter andra världskriget.18

Detta ledde å ena sidan till att man i det offentliga samtalet inte tog de 
upplevelser kvinnor hade av bombningarna av de tyska städerna på all-
var, åtminstone inte i jämförelse med männens frontupplevelser. Å andra 
sidan innebar det att kvinnorna själva tillbakavisade dessa erfarenheter 
för att de inte heller av dem sågs som upplevelser av det ”riktiga” kriget. 
kvinnornas krigsvardag gavs förvisso en stiliserad aura av uthållighet, 
ansvarstagande och tappert lidande, men marginaliserades i övrigt näs-
tan helt i efterkrigstyskland. Följaktligen finns det heller inga i bokform 
skrivna skildringar av luftkriget utgivna av kvinnor, utan de flesta direkta 
krigsbilderna återfinns i privata brev och dagboksanteckningar.19

Det man kan utläsa ur detta material, är att kvinnorna på ”hemma-
fronten” självständigt och på ett mycket praktiskt vis ersatte männen 
genom att reparera det som gick att reparera, genom att skaffa mat och 
överhuvudtaget hanka sig fram på olika vis. På så sätt lyckades de uppe-
hålla just de ”normala” förhållanden som de allierade bombningarna var 
ute efter att slå sönder genom sina ”moral bombings”. Men det framgår 
även ur dagböckerna att kvinnorna – trots att de inte sällan var kri-
tiska mot nazistregimen – ändå iklädde sig en offerroll som motsvarade 
just den bild av den tåliga och lidande kvinnan som passade in i den 
”krigförande mansstatens koncept”.20 Det kan man också se i filmen 
Tyskland bleka moder (1979) där Helma Sanders-Brahms visar just hur 
kvinnorna höll livet i gång medan männen skickades till fronten för att 
döda – och dö.

Men det fanns också undantag. Till dem hörde journalisten ruth 
andreas-Friedrich som i sin dagbok Der Schattenmann. Tagebuchauf-
zeichnungen 1938–1945 (1947; ’Skuggmannen. Dagboksanteckningar 
1938–1945’) gick utanför den kvinnliga rollen såsom enbart lidande och 
väntande. Hon skriver till exempel i en dagboksanteckning om hur SS 
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en dag forslar bort hennes judiska grannar och konstaterar sedan sak-
ligt: ”engelsmännen har hämnats illgärningen. Med ett storangrepp på 
Berlin som man hittills inte sett maken till”21. ruth andreas-Friedrich 
tillhörde motståndsrörelsen i Tyskland och skrev ur ett engagerat och 
kritiskt tidsperspektiv. Genom publiceringen av sin dagbok – först på 
engelska, 1948 – försökte hon därför också mycket medvetet ge en mot-
bild till den negativa Tysklandsuppfattning som förståeligt nog var för-
härskande bland dem som emigrerat från Tyskland.

ett ytterligare kvinnligt perspektiv på kriget och krigsslutet ger den 
anonymt utgivna dagboken Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen 
vom 20. April bis 22. Juni 1945 (1959; ”en kvinna i Berlin: en sann 
berättelse: dagboksanteckningar från den 20 april till den 22 juni 1945”). 
Boken utkom första gången redan på femtiotalet22 och därefter 2003 då 
den publicerades på nytt i den av Hans-Magnus enzensberger utgivna 
bokserien Die andere Bibliothek.

Här noterar en kvinna i trettioårsåldern utan någon som helst självcen-
sur i tre tomma skolhäften vad hon upplever bland ruinerna i det sönder-
bombade Berlin. anteckningarna beskriver illusionslöst och utan varje 
spår av självmedlidande kvinnornas vardag under kriget och strax efter 
krigsslutet. Vad som skildras är å ena sidan kampen för att överleva utan 
vatten, gas och el, de plågande känslorna av hunger och rädsla, å andra 
sidan försöken att till varje pris uthärda segrarnas hämnd efter att röda 
armén intagit Berlin. Det unika med boken är att den visserligen skild-
rar en enskild kvinnas upplevelser, men att dessa delas av miljoner andra 
tyska kvinnor. Påfallande lakoniskt och nyktert reflekterande återger för-
fattaren händelser och stämningar. Med chockerande realism skildrar hon 
de systematiska våldtäkterna, inte som engångsföreteelser utan som ett 
tillstånd där kvinnornas kroppar börjar ses som alltmer allmänt tillgäng-
liga. Följden blir ett slags flytande tillstånd där gränserna mellan våldtäkt 
och prostitution börjar upplösas. Författarinnan liksom andra kvinnor 
använder sexualiteten som handelsvara. De ”ligger sig till mat” för att 
överhuvudtaget kunna överleva den totala vanmakt de befinner sig i.

Boken väckte häftig diskussion när den kom ut på nytt 2003. Diskus-
sionen gällde bl.a. den verkliga identiteten bakom namnet anonyma. 
namnet på författaren visade sig vara Marta Hiller (1911–2001) och an -
ledningen till bibehållandet av anonymiteten var enligt enzensberger att 
boken när den kom ut på tyska 1959, tidstypiskt nog ansågs smutskasta 
den tyska kvinnans ära.23 Det sexualiserade våldet var tabu och passade 
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helt enkelt inte in i den dåtida tyska självbilden. en annan anledning till 
att hålla kvar anonymiteten är att den ger dagboksskriverskan trovärdig-
het som en i massan av tyska kvinnor.

Det märkligaste med den uppblossande debatten kring boken var 
ändå det moraliserande som följde kring viljan att hemlighålla identite-
ten, nämligen att detta skulle vara ett tecken på att texten i sig inte var 
trovärdig. Sextio år efter krigets slut var man alltså på sina håll ännu inte 
beredd att ta till sig det kritiska perspektiv som anlades av en kvinna på 
det då krigshetsande tyska samhället i dess totala sammanbrott. Symbo-
liskt för det totala nederlaget och för omkullkastandet av den hybris den 
tyska folkgemenskapen ägnade sig åt under kriget, står nämligen i En 
kvinna i Berlin inte bara de tiotusentals traumatiserande våldtäkterna på 
tyska kvinnor utan också dessa kvinnors tvång att göra den egna kroppen 
till en vara för fienden.

Hans erich nossack ser Hamburg i eldstorm

ett slags dagbok är också Hans erich nossacks ögonvittnesberättelse Der 
Untergang (1943, utgiven 1948; ’undergången’) som återger bombning-
arna av Hamburg i juli 1943. Som genom ett under klarade sig nossack  
från katastrofen eftersom han bara några dagar före bombningarna till-
sammans med sin fru begett sig ut på landet ett par mil söder om Ham-
burg för att komma bort ifrån sommarhettan i staden. Från en kulle 
med god utsikt iakttar han de inflygande bombplanen, krevaderna och 
eldstormen över Hamburg. Han för bok över flygplanen och noterar tek-
niska detaljer. ett häftigt åskväder som rullar fram samtidigt med bom-
berna blir en del av det stora katastrofscenariot. Det sakliga noterandet 
åtföljs av reflexioner med biblisk anknytning. Hamburg: ett Sodom och 
Gomorra. Men undergången ser nossack inte som följden av tysk skuld 
utan som ett sammanbrott för civilisationen som sådan.

Det registrerande tonfallet ändras när berättaren ger sig tillbaka in 
i staden. Först vid åsynen av den totala materiella förstörelsen, högar-
na med lik och människornas tomma blickar förmår han även känslo-
mässigt ta till sig det ofattbara som faktiskt hänt. liksom hos ledig ses 
människorna som värnlösa offer, men frågor om skuld, soning och rätt-
visa ställs inte.
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Det skulle dröja flera månader innan nossack kunde skriva av sig vad 
han sett. Hans upplevelser av Hamburgs förstörelse är avskalade anteck-
ningar utan egentliga litterära ”biavsikter”. Genom sin direkthet – och 
en del patetiska tonfall – försätter de läsaren i omedelbar kontakt inte 
bara med det fasansfulla som skett med staden, utan också med de trau-
matiserade människornas inre. Det genuina tilltalet i denna ögonvitt-
nesberättelse överträffar vida den allegoriska gestaltning av västerlandets 
skapelse- och förstörelsemyter som nossack försökte sig på i romanen 
Nekyia (1947; ’nedstigning i underjorden’) där han låter en ensam vand-
rare ströva bland ruinerna av det förstörda Hamburg.

kristet patos och tysk skuld – albrecht Goes

Den direkta förbindelsen mellan skuldfrågan och luftkriget som nossack 
undviker, finner man i albrecht Goes berättelse Das Brandopfer (1954; 
”Brännoffret”). Genom sin titel är detta den enda litterära texten under 
femtiotalet som direkt anspelar på det hebreiska ordet för brännoffer: 
holocaust. Med en till formen mycket varierad, berättande tillbakablick 
rekapitulerar Goes en slaktarfrus upplevelser i en sydtysk stad under Hit-
lertiden. läsaren får veta att hennes och makens köttaffär av det lokala 
partihögkvarteret utsetts till ”judeaffär”. Det innebär att de varje fredags-
eftermiddag mellan sjutton och nitton ska sälja charkuterivaror i enlig-
het med den minimala tilldelning som ges på judiska ransoneringskort. 
Övriga tider är det förbjudet för judarna att handla. Det som skildras är 
alltså den tid av tilltagande ofrihet som föregår deportationerna. Med 
tiden växer de judiska kundernas förtroende för slaktarfrun och hen-
nes affär används till och med för att fira sabbat. när så en höggravid 
judinna blir deporterad till ett koncentrationsläger och slaktarfrun inte 
kan göra något för att förhindra det, beslutar hon sig i sin förtvivlan över 
det skedda att som en sympatiaktion begå självmord. under ett bomb-
angrepp går hon därför inte ner i skyddsrummet utan lämnar ut sig själv 
som ett ”brännoffer”. av en märklig tillfällighet räddas hon emellertid av 
en judisk man som förvägrats plats i skyddsrummen.

Goes var präst och trodde på ordets makt att väga upp allt det avsky-
värda i verkligheten. efter kriget skrev han därför för läsare i behov av 
tröst. Det går inte att ta miste på att Brännoffret är färgat av ett kristet 
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patos som riktar sig mot bortglömmandet av de nazistiska grymheterna 
och ignorerandet av skuldfrågan. Mot nazisternas brutalitet ställer Goes 
en humanistiskt handlande människa, men han går inte in på vad som 
är den bakomliggande ideologiskt och ekonomiskt betingade orsaken till 
de nazistiska förbrytelserna, utan ser det som händer framförallt som en 
Guds skickelse.

Hans Werner richter – grundaren av Grupp 47

De unga blivande författarna Hans Werner richter, Heinrich Böll, Wolf-
dietrich Schnurre och alfred andersch som gick ut i kriget som soldater 
hade sett tillräckligt av krigets verklighet för att efter 1945 tillbakavisa all 
form av ”metafysisk” och symbolisk förklaring av det nazistiska terror-
väldet som många av den ”inre emigrationens” författare ägnade sig åt. 
Inte heller den radikala hållning visavi det förflutna som de tyska förfat-
tarna i exil intog, kunde dessa unga författare förhålla sig annat än kritis-
ka till. naturligt nog kände de unga ett mindre ansvar för det som skett 
under nazisttiden än de äldre och hade därför inte heller samma behov 
av att förklara sig. I stället gick de in för att återge sina egna upplevelser 
av krig, fångenskap, hemkomst och krigets efterverkningar i Tyskland.

Hans Werner richter är som få andra tyska författare förknippad med 
fyrtio- och femtiotalets tyska litteratur. I egenskap av Grupp 47:s grun-
dare fungerade han i tjugo års tid som dess portalgestalt, men författade 
även ett antal egna böcker. I septembernumret 1946 av tidskriften Der 
Ruf (’ropet’) skrev han dessa rader: ”Inför den röksvärtade bilden av det 
västerländska ruinlandskapet, där människan irrar omkring famlande 
och löst från alla ärvda bindningar, förbleknar alla det förflutnas värde-
måttstockar.”24 Hela europa var förvisso en ruin och dess kulturskatter 
förödda, men yttrandet ter sig ändå märkligt med tanke på att richter 
– som ju själv varit soldat – här jämställer det tyska och det europeiska 
lidandet utan att överhuvudtaget gå in på skuldfrågan, som ju just 1946 
var högaktuell då karl Jaspers kom med en systematisk analys av denna 
problematik i sin bok Die Schuldfrage (”Skuldfrågan”).25

Tre år senare gav richter ut romanen Die Geschlagenen (1949; ’De 
slagna’). Det var en av de första romanerna som på ett autentiskt vis 
befattade sig med det nazistiska angreppskrigets vansinne, det besegrade 
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Tyskland och de allierades misslyckade försök till ”avnazifiering”. rich-
ter dedicerade sin bok till sina fyra bröder ”som var motståndare och 
soldater i detta krig, som hatade detta system men ändå måste kämpa för 
det och som varken förrådde sig själva, sin tro eller sitt land”.26 Huvud-
personen i romanen befinner sig i just denna situation. Som socialist och 
tysk kan han varken acceptera Hitlers politik eller handla mot sitt eget 
land. Die Geschlagenen är genom sin nyktra och opatetiska fram toning 
ett verk som närmast påminner om remarques På västfronten intet nytt. 
Ändå kan man säga att richters frikännande skildring av de tyska sol-
daterna som rena och moraliskt obefläckade är något tvivelaktig mot 
bakgrund av den kunskap vi nu har om vilka som ”marscherade med” 
och hur länge de gjorde det.27

romanen Sie fielen aus Gottes Hand (1951; ’De föll ur Guds hand’) 
bygger på intervjuer som richter gjorde med utländska flyktingar i ett 
flyktingläger i närheten av nürnberg. reportageartat skildrar han tolv 
människors öden under åren 1939–1950. Som läsare av denna kaleido-
skopiska bildsvit av andra världskriget får man följa personer på flykt 
genom europa ända till Indokina, afrika och uSa. Den samlande 
punkten för dessa människor efter kriget är ett läger för ”displaced per-
sons”, som tidigare tjänat som koncentrationsläger. Den trettonde och 
den ende som inte jagas vidare från land till land är den toleranta central-
figuren, taktjäraren krause. ur sin bokstavligt talat upphöjda position 
under dessa år reflekterar han kring händelserna i lägret och den tragiska 
utvägslöshet flyktingarna befinner sig i.

Med sitt myller av fakta och detaljangivelser förmår richter dock ald-
rig mer än skildra andra världskrigets yta. Människorna förblir leksaks-
figurer utan insikt i den nazistiska maktapparatens djupare bevekelse-
grunder. Man kan se hur richter betraktar alla upplevelser av kriget 
som likvärdiga och hur alla på något sätt blir offer. Det betyder att även 
den judiske skomakarpojken Galperin som mirakulöst överlever både 
Warszawaupproret och auschwitz jämställs med tyskar som klarat sig 
helskinnade genom kriget. Just denna tidstypiska svaghet i boken sätter 
Thomas Mann sarkastiskt fingret på i ett brev som gäller utdelningen av 
ett litterärt pris för Sie fielen aus Gottes Hand: ”Det som bar mig emot 
var böjelsen till moraliskt lika värdering av allt, – just så som det råkar 
passa tyskarna.”28 Från sin utsiktspost utanför Tyskland ser Mann bara 
alltför väl att det inte går att jämställa judarnas öde med kringirrande 
soldaters och flyktingars. Men som författare i exil står Mann ensam och 
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utanför de nya litterära sammanhangen i slutet av fyrtio- och början av 
femtiotalet. Han ironiserar för döva öron. Ingen är särskilt intresserad av 
att ta till sig hans kritik, allra minst författarna i Grupp 47, som förhöll 
sig avvaktande till alla kolleger som – därtill nödda och tvungna – till-
bringat kriget i exil.

Tysklands samvete – Heinrich Böll

utöver Wolfgang Borchert var Heinrich Böll en av de författare som 
direkt efter 1945 tog upp krigstemat och gav uttryck för hemkomstens 
hela problematik. Men inte bara det. För läsare i många länder var Böll 
även under flera decennier den ende tysk som såg på det förflutna och 
det egna landet med kritiska ögon. Inte minst av den anledningen kom 
hans böcker ut i stora upplagor i hela det f.d. östblocket, medan t.ex. 
Grass’ Blecktrumman var förbjuden läsning i dessa länder och endast till-
gänglig i kopior och piratupplagor.

Bölls tidiga verk, berättelsesamlingen Wanderer kommst du nach Spa … 
(1950; ’Vandrare kommer du till Spa.’), berättelsen Der Zug war pünkt-
lich (1949; ”Tåget var punktligt”) och romanen Wo warst du, Adam? 
(1951; ”Var var du adam?”) är skildringar om krig, hemkomst och rui-
ner, men ändå hade de, då de publicerades, svårt att slå igenom på bred 
front i Tyskland. kriget var helt enkelt fortfarande alltför nära inpå och 
människor ville inte läsa om det som varit. Som ett tydligt tecken på 
detta kan man t.ex. se att det på sju år inte såldes mer än tre hundra 
exemplar av Var var du Adam?

Böll hade en mycket speciell roll i den tyska litteraturen. Han var 
något av ”nationens samvete”. Han deltog aktivt i den politiska debat-
ten, protesterade mot återupprustningen, mot klappjakten på raF-sym-
patisörer och var den som mer eller mindre mot sin vilja utförde natio-
nens sorgearbete efter kriget. Med sina åsikter och ställningstaganden 
representerade han det nya och bättre Tyskland och fick även en tydlig 
bekräftelse på just detta genom nobelpriset 1972.

Som ”progressiv” författare manade han ständigt i tal och artiklar 
till vaksamhet mot en förträngning av det nazistiska förflutna. redan 
i berättelsen Das Vermächtnis (”arvet”) – skriven 1948, men publicerad 
först 1982 – såg han själva ihågkommandet som något av en mission: 
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”Vi är födda till att minnas. Inte att glömma, utan att komma ihåg är 
vår uppgift”.29

Ändå kan man fråga sig vad det var Böll kom ihåg och hur han gjorde 
det. av ett tal med titeln ”Var är din bror?” som han höll 1956 går det 
att utläsa hur han ser på offren och på dem som klarade sig under kriget: 
”Vi, vi överlevde: Vi undkom med knapp nöd att bli mördade i förin-
telselägren, flydde kort innan fällan slog igen – eller räddade våra liv från 
den ena dagen till den andra under krigets sista månader …”30

På ett nästan övertydligt sätt märks det här hur Böll som en av de 
”överlevande” jämställer judarnas lidanden under kriget med den enkle 
soldatens, utan att närmare reflektera kring sin egen roll som tysk och 
därmed deltagare i Hitlerregimens politik. längre fram i talet spinner 
han vidare på detta tema: ”Döden hade många möjligheter att nå oss: Vi 
kunde dö när vi kämpade med de reguljära trupperna, kunde bli skjutna 
av partisaner, bli avrättade av fältpolisen, mördade i ett koncentrations-
läger eller dödas av bomber under permissionen.”31

anmärkningsvärt är att Böll ingenstans i talet går in på den stora 
skillnaden som fanns mellan dem som överlevt, till exempel det faktum 
att judarna aldrig hade kunnat möta döden tillsammans med de tyska 
trupperna. Även om Böll kan ses som den tyska författare som bäst för-
mått återge kriget ur överlevargenerationens perspektiv, kan man kon-
statera att även han haft problem med att skildra det som faktiskt hände 
och att frågan om medansvar och skuld är något som han oftast skjuter 
ifrån sig.

Bölls självuppfattning och syn på nazisttiden avspeglar sig självfallet 
också i hans skönlitterära produktion. Han ansåg att Förintelsen egentli-
gen inte gick att beskriva utan endast att dokumentera. Ändå gjorde han 
redan 1947 i en ganska okänd berättelse med titeln Todesursache: Haken-
nase (’Dödsorsak: kroknäsa’) ett försök att återge nazisternas judemord. 
när Böll först försökte publicera denna text blev den emellertid refuserad 
och trycktes sedan inte förrän 1983.32

Det Böll skildrar i berättelsen är en pågående massavrättning av judar 
i utkanten av en rysk stad. när den tyske löjtnanten Hegemüller får 
reda på att även den ryss som han är inkvarterad hos, av misstag förts 
bort för att skjutas, rusar han iväg till avrättningsplatsen för att försöka 
rädda honom, men för sent. Just när Hegemüller kommer fram, träffas 
den ryske mannen av de berusade och skjutgalna soldaternas kulor. Vid 
åsynen av detta svimmar Hegemüller och när han kommer till sans igen 
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och frågar varför ryssen avrättats, säger en läkare i förbigående: ”Döds-
orsak – tja, kroknäsa”. Det flabb som följer på denna vits får Hegemüller 
att helt tappa förståndet och det enda han i fortsättningen får ur sig är 
orden: ”Dödsorsak – tja, kroknäsa”.

Böll tar förvisso här upp de meniga tyska soldaternas medansvar i 
Förintelsen, ett faktum som annars överhuvudtaget inte berördes under 
fyrtio- och femtiotalen utan först långt senare, exempelvis i samband 
med den – av Hamburger Institut für Sozialforschung – 1995 anordna-
de, omstridda utställningen Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 
1941–1944 kring den tyska arméns förbrytelser.

Men det avgörande i berättelsesammanhanget är ändå hur vittnet 
Hegemüller i chock sluter sig inför yttervärldens vansinne, det ofattbara, 
den massavrättningen han faktiskt ser. Den ”namnlösa fasan”, som det 
står i berättelsen, är så obegriplig att den faller utanför det som är möjligt 
att beskriva. På sätt och vis föregriper Böll i Todesursache: Hakennase just 
det som kom att bli den tyska synen på Förintelsen under efterkrigs-
tiden: något gruvligt hemskt, ja rent av apokalyptiskt som det inte går 
att tala om för att det helt enkelt är ofattbart.

Böll kan alltså i sin berättelse inte finna ord för Förintelsen och inte 
heller i sina senare verk beskriver han det systematiska dödandet, utan 
det stannar vid skildringar av enskilda livsöden. Påfallande är också att 
minnet av det förflutna oftast gäller själva krigandet, skyttegravarna och 
soldatlivet – aldrig dödslägren.

Den avgörande skillnaden mellan krig och förintelse, den ”differentia 
specifica” 33 som skiljer nazisterna från andra regimer under kriget blir 
alltså aldrig riktigt tydlig hos Böll. Det kan man också se i hans första 
roman Var var du Adam?. Trots genrebeteckningen är det fråga om en 
fläta av nio korta berättelser med arkitekten Feinhals som huvudperson. 
Skådeplats är norra Balkan under andra världskrigets sista år då tyskarna 
drivs tillbaka västerut av röda armén. en av de starkaste berättelserna är 
den om mötet mellan Feinhals och lärarinnan Ilona kartök, en judinna 
som konverterat till katolicismen. Mellan de båda unga människorna 
uppstår en varm kärlek. utan att kunna ta avsked blir Feinhals förflyttad 
till fronten medan Ilona arresteras och förs till ett koncentrationsläger. 
kommendant där är den fanatiske nazisten Filskeit som skryter med att 
utföra alla dödsorder med samma korrekthet som han tidigare skött sitt 
arbete som banktjänsteman. Musikentusiast som han är, håller han sig 
med en lägerkör och alla nya fångar måste sjunga upp. när Ilona står i 
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tur gör hon genom sin mänsklighet, skönhet, djupa kristna tro och sin 
vackra röst ett omvälvande intryck på kommendanten. Med ens blir han 
varse hur han förrått sina egna, av höga ideal fyllda ungdom genom att 
sälja sig till nazisterna. I vansinnigt raseri mördar han Ilona och ger sen 
order om att alla i lägret ska dödas.

Medan nazisterna tillskrev judarna alla tänkbara negativa egenskaper, 
ser Böll i Ilona-gestalten ett förkroppsligande av allt positivt. Hon är 
vacker, klok, from, barnkär och till och med blåögd, ja närmast ett slags 
”konstruktion utifrån skilda stereotyper”34 som förvandlar henne till de 
antisemitiska fördomarnas raka – men ändå inte helt trovärdiga – mot-
sats. Bölls avsikt är att avheroisera kriget, att visa fram det som ett slags 
barbarisk farsot, en meningslös ritual av mördande och förstörelse med 
ständigt nya offer. Samtidigt väjer han genom sin exemplifiering och 
individualisering, till exempel med Ilonas öde, för en beskrivning av det 
systematiska mördandet som kännetecknade nazistväldet.

Även huvudpersonen Feinhals drabbas av krigets farsot då han på trös-
keln till sitt föräldrahem träffas av en kula från de egna som en hämnde-
akt för att hans hemby gett upp och kapitulerat inför de amerikanska 
trupperna. Den menige soldaten Feinhals är en enkel människa som ger 
goda identifikationsmöjligheter och samtidigt en avlastning av samve-
tet. Även om romanen sålde dåligt i femtiotalets Tyskland kan man säga 
att Böll med den motsvarar läsarförväntningarna när han parallelliserar 
 Ilonas och Feinhals livsöden och gör båda till offer för kriget utan att 
reflektera kring de avgörande skillnaderna i livsöde ur ett större, histo-
riskt och politiskt perspektiv.

I motsats till Günter Grass som i Blecktrumman (1959) med bred 
pensel målade upp förkrigstiden under nazismen tog Böll i sina tidigaste 
verk endast sparsamt upp sina egna upplevelser och erfarenheter. Först 
med Haus ohne Hüter (1954; ”Hus utan väktare”), Billard um halb zehn 
(1959; ”Biljard klockan halv tio”) och Ansichten eines Clowns (1963; ”en 
clowns åsikter”) sker det en förändring i detta avseende. Dessa romaner 
är alla uppbyggda med två plan, ett förflutet och ett närvarande, men till 
skillnad från Grass bygger Böll inte ut det förflutna utan det fungerar 
som en diffus bakgrund, som antyds mer än den rekonstrueras.

Det här hänger ihop med att Böll överhuvudtaget intresserar sig mer 
för sin samtid i Förbundsrepubliken än för det som varit. Därför kom-
mer det förflutna mest in som ett slags projektionsyta för de litterära 
gestalternas moraliska och politiska ställningstaganden. I Hus utan väk-
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tare är det förflutna inbäddat i en glömska som karaktäriseras av kyla 
och tomhet. Böll skildrar de små människorna och hur de förhåller sig 
till den nya adenauer-verkligheten på femtiotalet. Han urskiljer två 
grupper: Å ena sidan de som ”systematiskt slaktat sitt minne”35 och helt 
förträngt nazisttiden samtidigt som de blint arbetar på den egna kar-
riären. Å andra sidan de som plågas av det förflutna, kriget, grymhe-
terna, lidandena och skulden, de som inte kan glömma utan sjunker allt 
djupare ner i depression och handlingsförlamning. I denna markerade 
polarisering står gamla nazister, revanschsugna militarister, härsklystna 
mormödrar och rena opportunister mot enkla meniga soldater, paci-
fister, emigranter och minnesgoda känsliga människor – som oftast är 
kvinnor.

Med biblisk symbolik från uppenbarelseboken uppträder represen-
tanterna för denna kluvna värld av gott och ont i romanen Biljard klock-
an halv tio under beteckningen ”bufflar” och ”lamm”. De mäktiga buff-
larna, storföretagarna, bankirerna och generalerna var de som hjälpte 
Hitler till makten. Dessa ställer Böll mot de maktlösa lammen, mot de 
små människorna, de som blev offren. enligt Böll förblev sig bufflarna 
lika efter kriget och roffade sedan på nytt åt sig makten i den nya tyska 
demokratin, återigen på lammens bekostnad.

Om dessa maktförhållanden handlar det i Biljard klockan halv tio. 
Det är en roman om arkitektfamiljen Fähmel och dess livsverk, klostret 
St anton. Familjeöverhuvudet, farfadern, lät 1907 uppföra en kloster-
byggnad efter sina ritningar. Fadern följde sedan vid krigets slut en order 
om att spränga byggnaden i luften. Sonen slutligen deltar på femtiotalet 
i uppbyggnaden av klostret, men lägger ner arbetet när han får reda på 
vem som sprängt det. Med sin roman vill Böll visa hur trådarna i det 
västtyska samhället löper tillbaka inte bara till den nazistiska utan också 
till den gamla kejserliga tiden. Den yttre handlingen utspelar sig under 
en dag 1958. Själva historien om familjen Fähmel berättas inte krono-
logiskt utan består av ett otal minnesfragment och tillbakablickar. Dessa 
kanaliseras i en minnesmonolog som berättas för hotellpojken Hugo vid 
det dagliga biljardspelet kl. 10.30 på hotell ”Prinz Heinrich”.

Det som står i förgrunden i romanen är inte så mycket den historiska 
återblicken utan snarare gestalternas moraliska förfall i synen på det för-
flutna. Bara den gamla fru Fähmel som sedan länge sitter intagen på en 
psykiatrisk klinik ser klart. under sin permission på makens åttioårsdag 
skjuter hon därför mot en minister, som trots att han varit medlöpare 
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under nazisttiden, nu igen kunnat göra stor karriär. Det var just mot 
dessa restaurativa krafter i det tyska samhället som Böll riktade sig i sin 
summering av den tyska 1900-talshistorien, för det var i dem han såg 
den egentliga orsaken till nazistväldet.

Detta blir också mycket tydligt i En clowns åsikter. Här fortsätter Böll 
med en ”storräfst” kring femtio- och det begynnande sextiotalets eko-
nomiska under, den bristande förmågan att ta sig an det förflutna och 
sammansmältningen av den statliga och kyrkliga maktsfären. Det var 
inte att undra på att han av en del kritiker kallades både ”svart får” och 
”bokackare”.

romanens huvudperson Hans Schnier – son till en industrimiljonär – 
karaktäriserar sig själv på följande sätt: ”Jag är clown, officiell yrkesbe-
teckning: komiker och inte skattepliktig för någon kyrka.” Han hoppar 
av gymnasiet i protest mot den hycklande atmosfären i det förmögna 
föräldrahemmet och blir clown. Han lever utan att vara gift med den 
katolska Marie, som slutligen lämnar honom för att han vägrat gå med 
på att deras barn ska fostras katolskt.

Schnier är nonkonformist och som sådan en socialt isolerad person. 
ur detta perspektiv får vi på ett högst subjektivt och monologiskt sätt ta 
del av hans bakgrund och liv. Modern som var fanatisk nazist skickade i 
krigets slutskede ut sin egen dotter till en säker död i strid mot ”judiska 
Yankees”. Just det kan Schnier nästan förlåta henne, men det som för 
honom är värre, är det faktum att modern utan några som helst samvets-
betänkligheter eller skuldkänslor går in i en ny roll i den tyska efterkrigs-
verkligheten: av ren opportunism blir hon ordförande för ”Förbundet 
för kristen-judisk försoning”. Tydligare än så kan man nog inte illustrera 
det ”språng som så många gjorde från igår till idag” såsom det uttrycks i 
Mitscherlichs Die Unfähigkeit zu trauern.36

clownen blir den som tar på sig medvetandet om skulden och iklär 
sig rollen som botgörare. Han gör det i stället för dem som mitt uppe i 
sitt dagliga arbete inte har tid med sådant, utan förtränger det som varit. 
I bokens slut ser vi Schnier sitta i full clownmundering och spela gitarr 
på trappan till järnvägsstationen i köln. Han väntar på att Marie som 
lämnat honom ska komma tillbaks från sin bröllopsresa, men i själva 
verket har han gett upp allt och är på väg att gå under av oförmåga till 
anpassning bland alla de opportunister som inte vill komma ihåg det 
som var och det som skedde igår.

I den tilltagande politiseringen av det intellektuella klimatet under 
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sextiotalet utlöste boken häftig debatt. Samtidigt satte den punkt för just 
den typ av individuell och human nonkonformism som clownen  Schnier 
representerade. Och det förflutna? Även om det som varit spelar en stor 
och viktig roll i En clowns åsikter, blir det ändå aldrig riktigt synliggjort, 
utan verkar mera som ett slags ferment under textytan.

annorlunda är det i Bölls kanske viktigaste roman Gruppenbild mit 
Dame (1971; ”Grupporträtt med dam”) som berättar en kvinnas levnads-
historia under åren 1922 till 1970. Samtidigt är den ett tvärsnitt genom 
den tyska historien, dvs. Weimarrepubliken, nazisttiden och tiden efter 
kriget. Huvudpersonen leni är dotter till en byggmästare Gruyten, som 
efter 1933 blir allt framgångsrikare inom sin verksamhet. efter ett endast 
tre dagar långt äktenskap med soldaten alois som stupar i kriget, lär 
leni känna den sovjetiske krigsfången Boris. De arbetar båda i ett träd-
gårdsmästeri där man på grund av kriget har som huvudsysselsättning att 
binda kransar. leni och Boris inleder ett kärleksförhållande som innebär 
ett dödligt hot för dem båda. under de allierades bombangrepp på köln 
– där handlingen utspelar sig – föds deras gemensamma son, lev. efter 
kriget ordnar leni ett tyskt pass åt Boris, men denne hamnar i ameri-
kansk krigsfångenskap och dör där. leni själv arbetar vidare i trädgårds-
mästeriet. när berättelsen börjar, håller leni vid fyrtioåtta års ålder på att 
bli uppsagd från sin lägenhet i det hus som hennes far tidigare ägde, men 
som nu tillhör en av hans tidigare medarbetare, en fastighetsspekulant.

leni är visserligen huvudfigur i boken, men som motsägelsefull per-
son befinner hon sig ändå i bakgrunden. Hon är en symboliskt tecknad 
kvinnogestalt, en person som förhåller sig kallsinnig till alla de krav på 
anpassning som det omgivande samhället ställer samtidigt som hon uti-
från en inre, intuitiv säkerhet gör precis det som faller henne in. Hennes 
livshistoria får en dokumentär prägel genom att den fogas samman av 
rapporter, protokoll, samtal, hågkomster och intervjuer med personer 
som hon har eller haft någon form av relation till. Den som gör denna 
till synes autentiska rekonstruktion av lenis liv är en anonym ”förf.” som 
är förälskad i henne. Denne söker upp personer som mött leni under 
olika perioder av hennes liv och sätter sedan samman allt material till en 
livsmosaik, där mönstren framstår som både förvirrande och oklara för 
läsaren.

I leni har Böll tecknat bilden av ett ”alternativt” förhållningssätt i 
ett samhälle helt inriktat på profit och konsumtion. liksom flera andra 
gestalter hos Böll är leni en outsider, ett besvärligt fall, för att inte säga 
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”avfall”, i det framväxande tyska välståndssamhället. Själv säger Böll om 
Grupporträtt med dam: ”Jag har försökt beskriva eller skriva om en kvin-
na på närmare femtio år som tagit på sig hela den last som är historien 
mellan 1922 och 1970.”37 Ser man det så, är även denna roman en bok 
om nazisttiden och dess konsekvenser.

Förvisso på ett annat sätt än Blecktrumman, men ändå med liknande 
avsikter är Bölls stora roman en invit till den tyske läsaren att lägga det 
historiska pusslet och att även själv genom reflektion bidra med egna 
bitar. Gestalten leni inbjuder till detta genom att den har många drag 
som är generationstypiska och därigenom utbytbara. Till utbytbarheten 
hör också romanens oavslutade och oklara struktur. Här finns en mängd 
tomställen som läsaren kan fylla ut med sina egna erfarenheter och upp-
levelser. På så sätt blir Grupporträtt med dam, som så mycket annat Böll 
skrivit, en direkt uppmaning till eftertanke och ihågkommande av det 
förflutna.

Trots dessa direkta textinviter kan man med Jochen Vogt konstatera, 
att det som hade kunnat leda till en explicit diskussion av den tyska 
skuldfrågan, dvs. den ”partiella identifikationen med gärningsmännen” 
och ”medansvaret”, så gott som helt saknas. På så sätt bortser Böll inte 
bara här, utan också i sina andra berättelser och romaner från förhåll-
ningssätt som är moraliskt och politiskt ambivalenta. Det i sin tur leder 
till att läsarna endast ges möjlighet att ”identifiera sig med dem, som 
– trots att de är integrerade i nazistsystemet – känner sig utan skuld, ja 
rentav tillåts känna sig som offer …”38

Även om Böll alltså inte direkt diskuterar skuldfrågan kan man kon-
statera att han ändå är den tyska författare som mer än någon annan 
kritiskt reflekterar kring Västtysklands historia och gör sitt ”skrivande 
till ett medium för ihågkommande”. På det stora hela kan man se Bölls 
författarskap som ett ”minnesarbete”, som ett sätt att åskådliggöra och 
kommunicera orsakerna och följderna av den tyska historia han själv 
varit en del av.39
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alfred andersch – antinazist och existentialist

Influerad av den något äldre koeppen och generationskamrat med Böll 
var alfred andersch. under efterkrigstiden intog han som författare 
och journalist en framskjuten position i det västtyska kulturlivet, bl.a. 
som introduktör av den franska existentialismen. Man kan även se hur 
 vänsterpolitiska erfarenheter (medlemskap i kommunistpartiet), marxis-
tiska tankemönster och det faktum att andersch deserterade under kri-
get, spelar en central roll i de av hans böcker som tar upp nazisttiden.

Just det framkommer tydligt i Sansibar oder der letzte Grund (1957; 
”Drömmen om Sansibar”), en spännande roman som tar upp frågor 
kring den kommunistiska motståndsrörelsen i Tyskland, men också frå-
gan om den enskilda människans meningsfulla val och möjligheter att 
förverkliga dem under de förhållanden som rådde under Hitler.

en höstdag 1937 är den lilla fiktiva staden rerik vid Östersjön 
utgångspunkten för fem personer som av politiska eller privata skäl vill 
fly från Tyskland. Den som befinner sig i en omedelbar hotsituation är 
en ung tysk judinna, Judith, vars mor begått självmord för att ge dottern 
möjlighet att fly utan hänsyn till henne. Judith hoppas på att få följa 
med en båt från rerik till Sverige. I rerik lär Judith känna Gregor, en 
ung kommunist som är där för ett illegalt partiuppdrag, men som kom-
mit till insikt om kommunismens verkliga ansikte och vill fly. Gregor 
kontaktar reriks siste aktive kommunist, fiskaren knudsen, som tagit 
avstånd från partiet, men ändå inte kan fly på grund av sin mentalt han-
dikappade fru som i så fall skulle falla offer för nazisterna. knudsens 
skeppspojke i sin tur vill lämna rerik för att han har tråkigt och läng-
tar bort. Den femte och sista personen, den dödsmärkte kyrkoherden 
Helander är den ende som sätter sig till direkt motvärn. Han vill rädda 
ernst Barlachs skulptur ”Den läsande klosterlärjungen”, som står i hans 
kyrka, från att förstöras av nazisterna eftersom den betraktas som ”dege-
nererad konst”.

Som överbyggnad till resonemangen och problematiken kring vad 
som är ett fritt och existentiellt val för den enskilde ligger ett slags uto-
pisk uppfattning om konstens roll. I romanhandlingen innebär detta att 
alla planer på flykt fokuseras i räddningen av Barlach-skulpturen som 
tillsammans med judinnan Judith skeppas över till Sverige av fiskaren 
knudsen. Man kunde säga att andersch med utgångspunkt från denna 
skulptur försöker dra upp linjerna för en trots allt möjlig ”motståndets 
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estetik” som – om den följts fullt ut – kanske kunde ha fört till seger över 
det nazistiska barbariet.40

Det lyckliga slutet där det ”goda” segrar över det ”onda” gör visserli-
gen boken till ett slags sagoartat uppror mot det ondskefulla, men det är 
ändå inte fråga om en allvarligt menad ”estetisk-politisk uppgörelse med 
nationalsocialismens bestialitet”.41 Det persongalleri som andersch visar 
upp med Gregor, Helander, knudsen och pojken synliggör nämligen 
aldrig nazismens sanna, brutala ansikte under Hitler. Och den livsfara 
som Judith svävar i jämställs nästan aningslöst med de övrigas självalda 
utsatthet. Ja, hotet mot den unga judinnan jämförs till och med med den 
risk för förstörelse som hotar ett trots allt dött objekt: den lilla skulptu-
ren i kyrkan.

Tio år efter Drömmen om Sansibar gav andersch ut Efraim (1967) som 
är den tyska efterkrigstidens första roman av en icke-judisk författare med 
en judisk huvudperson (bortsett från Jakob Littners Aufzeichnungen aus 
einem Kellerloch som ju inte kom ut under koeppens namn). romanens 
struktur är mycket komplex med tillbakablickar, kommentarer och tids-
förskjutningar som är delar i ett till en början oöverskådligt livs pussel. 
Den berättade tiden sträcker sig från 1962 till 1965.

Huvudlinjerna är följande: huvudpersonen Georg efraim är son till 
välbärgade judar som mördats i koncentrationsläger. Själv har han lyck-
ats ta sig till london. under sextiotalets början beger han sig som kor-
respondent för en engelsk veckotidning för första gången på tjugofem 
år till sin gamla hemstad Berlin. Hans liv är förmörkat av föräldrarnas 
förtida död och exiltillvarons rotlöshet. uppdraget i Berlin är att bevaka 
kubakrisens återverkningar på den då delade staden, men egentligen är 
det bara en fråga som intresserar honom: Hur var auschwitz möjligt?

Till denna fråga knyts också det speciella uppdrag efraim fått av sin 
chefredaktör keir: att ta reda på vad som blivit av dennes dotter esther 
– som också var efraims barndomsvän – och vars mor mördades i ausch-
witz. I Berlin genomgår efraim en transformation från att vara journalist 
till att bli författare och han börjar på nytt att skriva på tyska. Själva 
romanen Efraim består av efraims anteckningar som denne vill göra en 
roman av och boken avslutas med berättelsen om hur denna roman går 
i tryck.

På ett helt annat sätt än i Drömmen om Sansibar spanar berättarjaget 
i Efraim med skoningslös blick efter nazisterna. Tyskarna framstår här 
inte längre som exemplariska och beskyddande. Det är inte heller tal om 
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försonliga tonfall, om den tyska motståndsrörelsens föredömlighet eller 
om krystade bortförklaringar, utan det som sker i Efraim, ses genom den 
judiske huvudpersonens glasögon. För auschwitz finns det inga utvägar 
eller försvar.

Den oförsonliga inställningen till nazismen lyser fram överallt, så till 
exempel när efraim säger: ”Den som försöker förklara auschwitz för mig 
väcker mina misstankar.”42 Med det menar han att det inte kan finnas 
någon vedertagen förklaring till auschwitz, utan att det är vår ständiga 
uppgift att söka efter en kausal ”förståelse” till det som skett, även om 
det ”unika i denna händelse hittills lett forskningen efter dess orsaker ad 
absurdum”. Hur ska då denna ”förståelse” gå till? enligt Irene Heidelber-
ger-leonard sker förståelsen av auschwitz i Efraim å ena sidan genom ett 
inkännande i judisk tankevärld, å andra sidan genom att andersch just 
genom sin berättarstrategi försöker tydliggöra det brott mot all civilisa-
tion som inträffade under nazisterna.43

Man kan se att romanen i mycket lever av anderschs intresse för den 
tysk-judiske intellektuelle som karaktär. Här är denne en emigrant och 
författare med drag av både Jean améry och Peter Weiss. liksom efraim 
levde även de utomlands, men skrev på tyska. liksom améry och Weiss 
finner den judiske intellektuelle efraim sin identitet inte i den judiska 
tron utan mot bakgrund av Förintelsen och blir på så sätt en hemlös 
figur utan asyl någon annanstans än i sitt skrivande.

Inte helt olikt Grass representerar andersch det kluvna tyska sam-
vetet, både det onda och det goda. I båda fallen kastar också de senkom-
na avslöjandena om de egna förehavandena under nazisttiden en lång 
och sned skugga över deras författarskap. efter den stora biografin över 
alfred andersch som Stephan reinhardt44 gav ut 1990 framstår nämli-
gen andersch politiska ställningstaganden under Tredje riket i en tve-
tydig dager. I reinhardts bok kommer det dessutom fram att andersch  
i likhet med den fiktiva gestalten keir i Efraim under kriget övergivit 
sin egen dotter och sin judiska hustru angelika albert. Inte minst i det 
ljuset förefaller Efraim som ett allvarligt försök att gå till rätta inte bara 
med den tyska skulden, utan kanske framförallt med sin egen. ett tecken 
på det är också de i romanen infogade direkta citaten ur protokoll från 
rätte gångar mot krigsförbrytare.

Tematiseringen av den tyska skulden till trots har andersch kritiserats 
för att han som icke-jude gjort juden efraim till sitt språkrör och på så 
sätt skuldbefriat ”läsaren som nu inte behöver ägna sig mer åt auschwitz 
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och ändå får känna tillfredsställelsen över att ha ägnat sig åt just det”.45 Ja, 
diskussionen kring Efraim gällde också huruvida andersch överhuvud-
taget, som tysk och som en följd av det som skett i det förflutna, ”hade 
lov” att anlägga ett judiskt perspektiv.

Med tanke på de försummelser och avvisanden som flera av deltagarna 
i Grupp 47 gjorde sig skyldiga till gentemot de tyskspråkiga judiska för-
fattarna, kan man ändå säga att anderschs roman innebar något av en 
vändpunkt i den icke-judiska synen på judar och det judiska i den tyska 
efterkrigslitteraturen. ur den aspekten är Efraim utan tvekan en viktig 
föregångare till de båda andra stora tyska romanerna där judar skildras 
av tyskar, nämligen Wolfdietrich Schnurres Ein Unglücksfall och uwe 
Johnsons Jahrestage.

Wolfdietrich Schnurre slutade aldrig tala  
om den tyska skulden

Wolfdietrich Schnurre är en mångsidig och engagerad författare som 
något orättvist hamnat i skymundan i det tyska litteraturlandskapet. 
Säkert beror det på att han varit en obekväm figur i efterkrigstyskland. 
Han delar sina generationskamraters öde att genom kriget ha blivit be -
rövad sin ungdom. kriget gjorde honom också till pacifist och han var 
ständigt på sin vakt mot orättvisor och alla tecken på användning av våld 
och övergrepp.

Vid sidan av Borchert och Böll är Schnurre en av de stora kortberät-
telse-författarna. Direkt efter krigsslutet började han skildra sådant som 
hänt under nazisttiden. Han tog upp ångest och skuldkänslor och varna-
de för att det som skett kunde hända igen. kortberättelsens koncentrera-
de form, knappa dialoger och nyktra språk lämpade sig väl för Schnurres 
budskap. Med utstuderade sarkasmer torpederade han i många av sina 
bästa berättelser värderingar som var legio i det moraliskt skuldtyngda 
Västtyskland.

Hans första berättelser från 1945–47 i samlingen Man sollte dagegen 
sein (1960; ’Man borde vara emot det’) är realistiska, men samtidigt 
tillspetsade genom sitt groteskeri och sin satir. Som om det handlade 
om ett historiskt faktum beskriver Schnurre till exempel i berättelsen 
”Der ausmarsch” hur truppkolonner av fyraåringar är på väg ut i kriget 
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med kyrkans välsignelse. Folk har samlats, mammor har tagit med sig 
godisstrutar, barn kånkar på nallar och gevär och mitt i allt håller en 
präst ett salvelsefullt och trösterikt tal. Just genom det helt absurda med 
dessa utmarscherande barn lyckas Schnurre visa fram det vansinniga i 
att skicka fjuniga ynglingar mot en säker död vid fronten, precis så som 
nazisterna gjorde.

Även berättelserna i samlingen Eine Rechnung, die nicht aufgeht (1958; 
’en räkning som inte går jämt upp’) behandlar temat skuld och Hitler-
tiden. ”Freundschaft mit adam” exempelvis skildrar på ett inkännande 
sätt hur vänskapen mellan en tysk pojke och en mentalt handikappad 
judisk man inte låter sig hindras annat än av nazisternas våld. Här finns 
också berättelsen ”Die Tat” om en soldat som ger sig ut på svag is för 
att rädda en katt. Isen brister och soldaten hamnar i vattnet, men han 
lyckas rädda katten. Följden blir lunginflammation och han ställs inför 
krigsrätt för att avsiktligt ha velat skada sig själv. efter krigsslutet blir 
domaren i målet tillfrågad av en vän till den dömde om sitt personliga 
ansvar i detta fall, för, som det sägs i berättelsen: ”Skyldiga är vi alla; det 
är inte där skulden ligger. Det är vad vi gör av vår skuldkänsla, hur vi tar 
till oss den som det kommer an på.”46 Just denna problematik är det som 
ofta sysselsätter Schnurre. Många av hans kortberättelser går ut på att få 
läsaren att reflektera genom att hålla upp en spegel där det går att känna 
igen sina egna förträngningar och försummelser mot det förflutna.

I hela sitt författarskap kämpade Schnurre mot glömskan och allt han 
skrev var närmast att se som ett ansvarstagande och ett slags sorgearbete 
kring det nära förflutna: ”Jag skriver utifrån en känsla av skuld, annars 
skulle jag överhuvudtaget inte vilja skriva.”47 Detta gäller också i hög 
grad hans första roman Der Schattenfotograf (1978; ’Skuggfotografen’) 
som består av dagboksanteckningar, reflexioner, aforismer, historier, 
kommentarer med mera. Schnurre använder sig här av ett associativt och 
ihågkommande skrivsätt som löser upp berättarsammanhanget. läsaren 
blir på så sätt tvungen att själv ta ställning till de händelser och lidanden 
som beskrivs och att även ta ansvar för det förflutna och skulden inför 
det förflutna.

För Schnurre var ett liv utan vilja att komma ihåg en omöjlighet.48 
Just sammanhanget mellan skuld, minne och liv är huvudtemat i hans 
sista roman Ein Unglücksfall (1981; ’ett olycksfall’) som tar upp den 
misslyckade tysk-judiska symbiosen och tyskarnas historiska förbrytelse 
mot judarna. I romanen beskriver Schnurre hur en glasmästare vid reno-
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veringsarbetet på en synagoga ramlar ner från en ställning och skadas 
allvarligt. På sin dödsbädd försöker han göra upp med sitt förflutna inför 
rabbinen i synagogan. Han blandar i sitt förvirrade tillstånd ihop denne 
med sin för länge sedan döde judiske glasmästare och vän som begått 
självmord under den nazistiska tiden.

Boken är att se som ett slags summering av ett livslångt sysslande med 
ett tyskt trauma. Men just denna roman som Schnurre önskade skulle få 
ett brett gensvar hos publiken blev så gott som helt ihjältigen av kritiken. 
Sannolikt hängde det ihop med att Schnurre aldrig slutade tala om den 
tyska skulden och att han ständigt var den som påminde om hur tunn 
kulturfernissan över våldet ändå alltid är. Som Sten nadolny påpekat var 
Schnurre ”en del av det sedan årtionden tillbaka pågående moraliska till-
rättavisandet som tyskarna inte längre vill höra talas om”.49 Följden blev 
att han mer eller mindre marginaliserades i det tyska kulturlivet.

Med teatern som moralisk anstalt – rolf Hochhuth

en moralisk tillrättavisare var även rolf Hochhuth som med sitt drama 
Der Stellvertreter (1963; ”Ställföreträdaren”) utlöste en av efterkrigstidens 
mest ihållande litteratur- och teaterskandaler i Västtyskland. Pjäsen sat-
tes upp i Berlin 1963 av erwin Piscator. Den tar upp påvens flathet mot 
Hitler och visar hur det bristande engagemanget för judarnas sak dikte-
rades av Vatikanens ekonomiska och realpolitiska ställningstaganden.

I Ställföreträdaren liksom i senare teaterstycken är Hochhuths hållning 
radikal och moralisk. För honom har teatern framförallt en upplysande 
och klarläggande roll i samhället. redan i första scenen skissas hela pjä-
sens problematik: Den höge officeren Gerstein, som enrollerat sig i SS 
enbart för att skaffa sig en plattform för motstånd mot Hitlerregimen, 
besöker det påvliga sändebudet i Berlin. För honom berättar Gerstein 
om judedeportationerna och mördandet i koncentrationslägren. På så 
sätt hoppas han kunna påverka påven och katolska kyrkan att officiellt 
ta ställning mot judeförföljelserna. Men förgäves. Gerstein misslyckas 
med alla sina försök till påverkan. Det gör också jesuitprästen riccardo. 
av förtvivlan över påvens likgiltighet och av medkänsla med judarna tar 
den senare på sig en judestjärna och följer med de judar som deporteras 
från rom till auschwitz.
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Samtidigt som man får se hur oböjlig påven Pius XII är, visar Hoch-
huth under pjäsens gång fram alternativa handlingsvägar som hade varit 
möjliga för den katolska kyrkan. exempelvis hur den rakryggade tyske 
biskopen von Galen genom sin protest mot nazisternas eutanasi-program 
lyckades utverka ett stopp – åtminstone officiellt – på mordaktionerna 
mot sjuka och handikappade.

Just genom att framhålla hur påven inte tog ställning mot mördandet 
av judar i koncentrationslägren, trots att det fanns många möjligheter 
till påverkan, gjorde att Hochhuths stycke blev politiskt högexplosivt. 
Till det kom den katolska kyrkans tigande om de nazistiska brotten av 
ekonomiska och rent maktpolitiska skäl. Påven försökte att inte stöta sig 
med Hitler. allt detta fanns i pjäsen, men framförallt ville Hochhuth 
visa att den katolska kyrkans passivitet berodde på påvens personliga 
ovilja att ta ansvar i den situation som uppkommit. Ja, i själva verket 
gällde Hochhuths intresse inte det faktiska historiska händelseförloppet, 
utan – inspirerad av Schiller – frågan hur en fri, tänkande och självstän-
digt bestämmande individ uppträder i en avgörande situation. Även som 
representant för en stor organisation som katolska kyrkan hade påven 
kunnat ta ställning som enskild person, menar Hochhuth. Frågan om 
påven kunnat förhålla sig neutral inför folkmordet på judarna är berät-
tigad, inte minst för att han ju som kyrkofader borde ha represente-
rat alla människor och pläderat mot själva likgiltigheten såsom varande 
människo-ovärdig.

Hochhuths avsikt var att hans teaterpjäs på Schillerskt manér skulle 
fungera som en ”moralisk anstalt” och verka fostrande på åskådarna. 
Genom att använda teatern som arena för offentlig provokation – bland 
annat genom att för första gången visa fram auschwitz på scenen – 
utlöste han våldsamma och polemiska debatter om kyrkans roll under 
nazist tiden. Det som man i dessa debatter huvudsakligen sköt in sig på, 
var  frågor såsom: Motsvarar Hochhuths tolkning den historiska san-
ningen? Får massmordet på judarna användas i litterära och teatrala syf-
ten? Särskilt från katolskt håll ondgjorde man sig över att de troendes 
religiösa känslor förolämpades, men även över att Hochhuths framställ-
ning inte motsvarade den historiska verkligheten. De kritiska rösterna 
övervägde, men det fanns också flera tunga namn som ställde sig på 
Hochhuths sida. att bearbeta det förflutna ur ett litterärt perspektiv var 
något som till talade bl.a. filosofen karl Jaspers. I ett tal i radio Basel 
tackade han Hochhuth för att på detta sätt ha återkallat judeförintelsen 
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och den katolska kyrkans hållning under nazisttiden i det tyska folkets 
medvetande.50 Även Hannah arendt försvarade i ett flertal debattinlägg 
dramats innehållsliga legitimitet, samtidigt som hon kritiserade dess lit-
terära kvaliteter: ”Pjäsen är inte bra, men frågan som Hochhuth tar upp, 
är mycket legitim: Varför protesterade påven aldrig offentligt mot för-
följelsen av och slutligen massmordet på judarna? Han hade noggrann 
kännedom om allt och så vitt jag vet är det ingen som någonsin bestridit 
just det.”51

Om att slå på trumman – Günter Grass

en som också ofta berört frågor kring Förintelsen är Günter Grass, som 
blev internationellt berömd 1959 med Die Blechtrommel (”Blecktrum-
man”). Hans anseende späddes på tjugo år senare med Volker Schlön-
dorffs filmatisering av boken och efter ytterligare två decennier kröntes 
Grass diktarkarriär med nobelpriset som motiverades bland annat med 
raderna ”att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansik-
te”. Även i nobelsammanhanget var det förstlingsverket Blecktrumman 
som stod i förgrunden, en fixering vid just ett verk som Grass gillade lika 
litet som Goethe gjorde när man framhävde Den unge Werthers lidanden 
eller när Thomas Mann främst sågs som skaparen av Buddenbrooks.

1959 då Blecktrumman kom ut var det framförallt den sexuella fri-
språkigheten som gjorde Grass både berömd och omstridd. Ja, till den 
grad att han till och med vägrades ett litteraturpris av staden Bremens 
senat – något som förefaller tämligen svårbegripligt för oss idag. Det är 
inte heller denna aspekt, utan den realistiska skildringen – med många 
burleska inslag – av de ”små” människornas liv och attityder under 
Hitler tiden som gör boken till vad den är: ett litterärt psykogram och 
en rekonstruktion av tyskt liv före, under och efter nazisttiden med 
utgångspunkt ifrån Grass egen biografi.

Bokens berättare, Oskar Matzerath, möter vi i hans samtid på ett 
mentalsjukhus i Västtyskland under tidigt femtiotal. Samtidigt skildrar 
han sitt och sina släktingars förflutna i Danzig före och under Hitler-
tiden. nazisttysklands storvulenhet och fall avspeglas på ett mikroplan 
i specerihandlaren Matzerath och hans familjs livsöde. Det vi får läsa är 
till stor del hämtat ur författarens egna upplevelser och hågkomster. På så 
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sätt är teckningen av människor och miljöer – det tyska småborgerskapet 
där nazisterna fann sitt starkaste stöd – i hög grad realistisk. Grass sär-
märke som författare är att han ser dessa människor genom en lins som 
ger deras liv märkligt överdrivna och närmast groteska konturer. Oskar 
själv till exempel är inte mer än dryga metern lång. Han kommunicerar 
– och protesterar – helst genom sin barntrumma i de polska färgerna och 
har förmågan att med skrik få fram så höga toner att föremål av glas går 
i kras. Skeendet i boken är mycket verklighetstroget, men sett ur Oskars 
förvrängda och barnsligt klarsynta grodperspektiv framstår det mesta i 
ett dubbeltydigt sken: som något mycket bekant, men ändå främmande 
på ett sätt som irriterar och många gånger gör läsaren osäker på vad han 
egentligen ska tro.

Med sina otaliga ”äventyr” – som här inte närmare kan återges – är 
Oskar själv också en tvetydig figur som både efterliknar och parodie-
rar den nazistiska maktpolitiken: Hans erotiska erövringar går inte bara 
jämsides med den tyska arméns härjningar i öst, han uppträder också 
som aktör inför rikspogromnatten 1938 och skriker sönder skyltfönster i 
Danzig. Vid det tyska överfallet på Polen lockar han sin morbror Bronski 
i en dödlig fälla och vid det nazistiska sammanbrottet medverkar han 
mer eller mindre medvetet till den makabra scenen där hans far kvävs 
till döds när han försöker svälja sin partinål som Oskar påpassligt räcker 
honom just när ryssarna marscherar in.

Å ena sidan är Oskar alltså en brottsling, en medlöpare bland många 
andra, en person som utsatts för övergrepp och byggt upp ett aggressivt 
beteende utifrån sin underlägsenhetsposition, å andra sidan undergräver 
han den nazistiska ordningen (t.ex. när han genom att trumma lyckas få 
en musikkår att spela vals i stället för marscher) utifrån sin position som 
outsider. Samtidigt är han i motsats till de flesta andra i det framväxande 
Välståndstyskland efter kriget, en person som plågas av sitt förflutna, 
som känner sig skyldig, men som också har förmågan att sörja. ett sådant 
beteende var inte efterfrågat under denna tid utan tvärtom till den grad 
suspekt att Oskar hamnar på mentalsjukhus. all denna komplexitet i en 
enda figur fångar upp mycket av den motstridiga tyska inställningen till 
nazismen under efterkrigstiden.

Det som sannolikt gör att Blecktrumman ännu ”håller” som skildring 
av det tyska förflutna, är att Grass mycket precist lyckas fånga in den 
tyska hållningen till nationalsocialismen genom att gestalta två motstri-
diga perspektiv: dels att Hitler fick sin makt med stöd av de allra flesta 
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tyskar, dels att de tyskar som överlevde kriget mer eller mindre omgå-
ende helt förträngde Hitlertiden och som en följd av detta också mar-
ginaliserade de få människor som kände skuld och påminde sin samtid 
om det förflutna.

Men Grass berör aldrig Förintelsen direkt i Blecktrumman, även om 
antydningar finns. Han håller heller inte fram några pekpinnar och han 
lyckas förmodligen just därför provocera läsaren till eftertanke kring 
det egna agerandet under nazisttiden och kring förträngningen av den-
samma. Med denna ambivalenta skildring av människors hållning till 
Tredje riket är Blecktrumman oöverträffad i tysk litteratur eftersom den 
på ett originellt, men samtidigt exemplariskt sätt både förmår sätta igång 
diskussionen kring minnet av det förflutna och vara kritisk till sin egen 
samtid.52

Blecktrumman utgör tillsammans med Katz und Maus (1961; ”katt 
och råtta”) och Hundejahre (1963; ”Hundår”) den s.k. ”Danzigertrilo-
gin” efter huvudskådeplatsen Danzig.53 utöver den gemensamma platsen  
finns det också en rad personer och motiv som kommer igen i dessa tre 
böcker, men inte bara i dem utan också i den sena novellen Im Krebsgang 
(2002; ”krabbans gång”). Här berättar Grass om hur det tyska flykting-
fartyget ”Wilhelm Gustloff” med nio tusen passagerare ombord sjunker 
en isig januarinatt 1945, träffat av tre ryska torpeder. Berättartekniskt 
skildras händelsen ur tre olika generationers synvinkel och längs ett flertal 
berättelsetrådar som vävs samman genom användningen av ett modernt 
internetperspektiv.

Huvudpersonen Tulla Pokriefke som fanns med redan i Katt och råtta 
överlever fartygskatastrofen och föder samtidigt sin son Paul. livet för 
Tulla går vidare i DDr där hon visar sig ha haft ett ytterst ”selektivt” 
förhållande till sitt eget förflutna. Sonen Paul som vuxit upp med hennes 
berättelser reagerar på detta med förträngning och avståndstagande. när 
modern ber honom – som nu är journalist – att skriva om sänkningen av 
”Wilhelm Gustloff” och natten då han själv föddes, vägrar Paul, inte av 
politiska skäl utan av rädsla för moderns minnen som kastat sin skugga 
över hela hans liv. Först i den tredje generationen, hos Pauls höger extreme 
son constantin, får Tulla gehör för sina minnen genom att denne lägger 
ut dem på sin hemsida. Det är inte förrän när Paul märker hur sonen söker 
efter förankring av sin egen historia i det tyska förflutna och enbart finner 
stöd för den hos högerextremisterna, som han själv söker efter sitt för-
flutna bland de tyskar som fördrivits från de gamla tyska områdena i öst.
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Tulla är vilsen därför att hennes berättelse inte passar in i det veder-
tagna ”kulturella minnet”, i ”lexikonet” som Harald Welzer talar om 
i Opa war kein Nazi. konrad i sin tur får all sin information från det 
”kommunikativa minnet” från mormoderns ”album” och från höger-
extrema hemsidor eftersom fadern Paul ju inte vill tala om det som varit. 
Även Grass själv kommer in i den komplexa berättarstrukturen genom 
figuren ”den Gamle” som så att säga driver på jagberättaren att göra 
efterforskningar kring ”Wilhelm Gustloff” och ödet för de människor 
som fördrivits från de gamla tyska områdena i öst.

Själva fartygskatastrofen spelar egentligen en underordnad roll i novel-
len, huvudvikten ligger i stället på de många sidoberättelserna. exempel-
vis på vem Wilhelm Gustloff egentligen var som person och på den ryske 
ubåtskaptenen Marineskos berättelse. På så sätt åstadkommer Grass ett 
mångfasetterat perspektiv på både gärningsmän och offer. exemplariskt 
visas också i boken hur föräldragenerationen misslyckats med att inordna 
det förflutna i ett demokratiskt diskussionssammanhang inom familjen 
och samhället i stort. konsekvensen av tabuiserandet av det som faktiskt 
skett inom familjen visar Grass genom konrads kontakter med höger-
extrema kretsar, vilket till slut leder till att konrad skjuter sin fiende, 
den förment judiske David, som han kommit i kontakt med genom ett 
chatroom på nätet.

Boken gick visserligen ut i åtta upplagor redan under första tre veckor-
na, men kritiken var för den skull – eller kanske just därför – inte nådig. 
I den politiskt och moraliskt argumenterande debatt som följde i bokens 
kölvatten ifrågasattes bland annat huruvida Grass hade brutit mot ett 
berättartabu eller inte när han skildrade ”Wilhelm Gustloffs” undergång. 
Härigenom riktade han nämligen uppmärksamheten mot de känsliga 
frågorna kring de från de gamla tyska östområdena fördrivna tyskarna. 
Om boken alltså mest var ett ”samhällsterapeutiskt företag”54 genom vil-
ket Grass trodde sig kunna motverka det på många håll nog så reaktio-
nära samhällsklimatet i Tyskland, ja då mynnar hans bok enligt somliga 
kritiker ut i tomma intet eller får rentav en helt motsatt verkan, det 
vill säga publikreaktionen: ”Äntligen en bok som handlar om det tyska 
lidandet!” Just detta nya synsätt på den tyska skuldfrågan ledde under 
våren 2002 till en bisarr litteraturdebatt kring frågan ifall böcker såsom 
Grass Krabbans gång, men även Bernhard Schlinks Högläsaren rentav 
bagatelliserat tyskarnas roll i Förintelsen under andra världskriget. 

Men Grass avsikt var inte i första hand att skriva om de fördrivna 
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tyskarnas lidande, för den delen av befolkningen hade redan sedan länge 
sina språkrör. Hans avsikt med ”tabubrottet” var snarare att i ett slags 
dialog med Martin Walser och dennes opposition mot ett påtvingat 
ihågkommande av nazisttiden, provocera det som han uppfattade som 
ett systemtvång inom ramen för det ”kulturella minnet”: att inte få tala 
om tyskarna som offer under andra världskriget. Grass poäng är i stället 
att öppna för ytterligare perspektiv genom att tala om det tyska lidandet 
och därigenom hindra att det ”tas över” av högerextrema grupper i det 
tyska samhället.

Denna öppning för nya provokativa perspektiv ligger helt i linje med 
Grass syn på den egna rollen som författare. Ända sedan succén med 
Blecktrumman 1959 har han gång på gång lyckats sätta fart på debatter-
na i Tyskland. Ja, ända sedan adenauer-epoken på femtiotalet finns det 
knappt någon strid som han inte varit med i, om det nu sen gällt politik, 
samhällsfrågor eller litteratur. Han gisslade femtiotalets restaurations-
tendenser, han var skeptisk iakttagare av 68-rörelsen, han attackerade 
Helmut kohls återföreningspolitik likaväl som brotten mot de mänsk-
liga rättigheterna i Östtyskland, Sovjet och andra diktaturer. Ja, Grass 
har under alla år varit en demokrat som verkligen tagit demokratin på 
allvar och alltid betraktat ”funderandet kring Tyskland som en del av sitt 
litterära arbete”.55

Till detta ”funderande kring Tyskland” hör avgjort också Grass Beim 
Häuten der Zwiebel (2006; ”när man skalar lök”). Det är en memoar-
bok på femhundra sidor som sträcker sig från den tidiga barn domen i 
Danzig fram till genombrottet med Blecktrumman 1959. Man får läsa 
om förorten langfuhr i Danzig, om gymnasietiden, om Grass som artil-
lerihantlangare, pansarsoldat, sårad soldat, amerikansk krigsfånge, sten-
huggarlärling i Düsseldorf, konstakademistudent i Berlin, som författare 
in spe i samtal med Paul celan i Paris, slutligen om uppläsningen vid 
Grupp 47-mötet i Wannsee 1955 som kom att bli språngbrädan för hans 
stora framgång med Blecktrumman.

Titeln med lökmetaforen syftar på hur minnet fungerar: skalar man 
ovarsamt eller rentav hackar löken så kommer tårarna, försöker man i 
stället varsamt frilägga skikt för skikt så kan man se hela minnesutveck-
lingen och även komma fram till kärnan – om det nu finns någon.  kanske 
har hela bokprojektet också med just det att göra som Grass avslutnings-
vis säger i sin ”Frankfurter Poetikvorlesung”, nämligen att han förvisso 
sagt mycket om förhållandena i Tyskland, men att det ändå inte räcker: 
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”en del som ännu inte sagts, måste sägas. en gammal historia kanske ska 
berättas helt annorlunda. kanske lyckas jag med att få ner också just de 
få raderna.”56

Frågan är om inte När man skalar lök på sitt sätt kan ses som just ”de 
få rader” i vilka det som måste sägas, sägs. Särskilt gäller detta det korta, 
kanske till och med alltför korta avsnittet – om man betänker den roll 
avslöjandet faktiskt har fått – där Grass bekänner att han som 17-åring 
tjänstgjorde i ett Waffen-SS-förband och inte i de reguljära arméstyr-
korna som han tidigare sagt. Det som styrker ett sådant antagande är 
bland annat att det är just denna ”bekännelse” som lyfts fram i en spe-
cialintervju med Grass i Frankfurter Allgemeine Zeitung redan två veckor 
innan boken kommer ut.57 uppmärksamheten kring boken blir genom 
denna artikel så stor att utgivningsplanen snabbt tidigareläggs. Första 
upplagan på 150 000 säljs slut på kort tid. Det är en välapterad medie-
bomb som briserar i Tyskland och inte bara där. liksom flera gånger 
tidigare skaffar sig Grass enorm publicitet genom ett självregisserat ut -
talande.58

Det som skrivs på kultursidorna efter att boken kommit ut har dock 
mycket lite med litteratur att göra, men desto mer med den tyska min-
neskulturen. Grass som under årtionden kritiserat politiker och andra 
för hur de förhållit sig till det tyska förflutna, han som profilerat sig som 
något av Tysklands moraliska auktoritet och apostel i synen på nazist-
tiden, han hade själv inte rent mjöl i påsen. Det är klart att upprördheten 
var stor. Frågor som ställdes var: Hur kunde det ske? Varför berättar han 
först nu? Fanns det någon speciell avsikt med detta? Svaren utföll i stort 
sett på en skala med ”indignation” och ”pinsamt” i ena änden och ”ung-
domssynder” i den andra.

Grass själv då, vad menade han med sin senkomna bekännelse? Hans 
egen förklaring till tystnaden var att han tigit på grund av skuld- och 
skamkänslor. I När man skalar lök säger han: ”Vad jag med min första 
ungdoms dumma stolthet hade accepterat, ville jag efter kriget förtiga på 
grund av den skamkänsla som då började växa. Men bördan fanns kvar 
och ingen kunde lätta den.”59

Men frågan är hur han själv, som ju i uttalanden och skrifter gått till 
ständiga angrepp mot ”systemen av förträngning och cyniskt förnuft” 
nu efter sin bekännelse skulle kunna uppfattas som något annat än ”en 
försiktig hemlig förträngare”?60

alla Grass ställningstaganden mot förträngningen av det förflutna 
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under flera decennier förlorar ändå knappast sin innehållsmässiga skärpa 
genom hans bekännelse. Däremot rubbar bekännelsen trovärdigheten 
till honom själv, till exempel när han i följande öppna brev angrep för-
bundskanslern kurt Georg kiesinger 1966: ”Hur ska vi minnas de tor-
terade och mördade motståndskämparna, hur ska vi minnas de döda i 
auschwitz och Treblinka, om ni som var medlöpare på den tiden här 
och nu är den som vågar bestämma riktlinjerna för politiken?”61

kanske hoppas Grass att hans metaforiska skalande av minnets lök ska 
få ögonen att tåras och sikten mot minnesbilderna att bli mindre skarp. 
Men klart är också att hans författarskap i den egna förträngningens ljus 
träder fram i en annan dager än tidigare och att Grass själv inbjuder till 
detta synsätt genom sin syn på ihågkommandet som en ”lök som gärna 
vill skalas för att frilägga det som är avläsbart, bokstav för bokstav: sällan 
entydigt, ofta i spegelskrift eller rebusaktigt”.62

Martin Walser provocerar kring det förflutna

I likhet med Grass lökskalarbok är Martin Walsers Ein springender Brun-
nen (1998; ’en porlande brunn’) en högst subjektiv minnesroman som 
ifrågasatts av många. Men likheten med Walser ligger också i det att Grass 
bok signalerar ett pågående skifte i synen på det förflutna hos dessa den 
första minnesgemenskapens författare. Från att enbart ha skild rat krigs-
upplevelser och hemkomster, från att ha speglat ett pågående sorgearbete 
och att inte ha velat komma ihåg det beordrade rasistiska massmordet på 
människor, sker vid nittiotalets slut ett perspektivskifte. Denna föränd-
ring i synen på det förflutna innebär att man inte bara bejakar sin egen 
förträngning av det som varit utan även önskar en allmän acceptans för 
den.

Walser är en av efterkrigstidens tunga tyska författare. under hela sin 
karriär har han åtnjutit stor respekt hos litteraturkritikerna samtidigt 
som han haft en bred och uppskattande krets av läsare. I likhet med Böll 
och Grass har också Walser framträtt som stridbar debattör i frågor som 
nära angått tyskarna. när frågan om ”bemästrandet av det förflutna” 
blev verkligt aktuell på sextiotalet skrev Walser essän ”unser auschwitz” 
(1965; ’Vårt auschwitz) som utkom i det första numret av tidskriften 
Kursbuch med Hans-Magnus enzensberger som utgivare. Texten kom till 
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efter att Walser – liksom Peter Weiss – suttit som åhörare vid auschwitz-
processen i Frankfurt. Walser frågar sig i uppsatsen bland annat varför 
tidningsrubriker som ”kvinnor drevs levande in i elden” eller ”I gaskam-
rarna skrek offren i nästan femton minuter” paradoxalt nog i Tyskland 
ledde till ett avståndstagande till allt det som skedde i auschwitz:

Ju hemskare auschwitz-citaten är, desto tydligare blir helt automatiskt vår dis-
tans till auschwitz. Med dessa händelser, med dessa avskyvärdheter har inte 
vi något att göra. Det går inte att vara delaktig i avskyvärdheter som dessa. I 
denna rättsprocess är det inte oss det talas om.63

Svaret på sin fråga om tidningsrubrikernas dragningskraft ger Walser 
själv lite längre fram i uppsatsen när han menar att det ordval som använ-
des för att beskriva gärningsmännen – bödlar, rovdjur, bestar och själva 
koncentrationslägret som ett inferno – var helt inadekvat. Han menade 
tvärtom att just sådana jämförelser och bilder gjorde att man kunde hålla 
auschwitz ifrån sig. Hans poäng var i stället att ”vi snart nog kommer att 
ha glömt auschwitz om vi bara lär känna det som en samling subjektiva 
brutaliteter.”64

Problemet är alltså att dessa brutaliteter inte kan göra oss medvetna 
om vad nazismen egentligen var för något. Övergreppen och tortyren 
var enligt Walser hemska i sig, men egentligen ett slags ”systemfel” i den 
nazistiska maktapparaten. Den verkliga fascismen däremot visade sitt 
ansikte genom det alltigenom kalkylerade mördandet:

utgallringen på perrongen, transporten till gaskamrarna, Zyklon B, förbrän-
ningsugnarna. Och: den som inte mördas arbetar hos krupp eller hos I.G. tills 
han dör eller tills han i sin tur blir mördad.65

enligt Walser finns det alltså två sätt att se på auschwitz: å ena sidan ett 
inkännande i offren och i gärningsmännen, å andra sidan en analys av 
den struktur som byggde upp hela auschwitz-systemet. Svårigheten lig-
ger i att ett inkännande i offrens öden inte är möjligt och att tanken på 
gärningsmännen endast framkallar primitiva vedergällningstankar samt 
en önskan att äntligen få lugn och ro och att slippa befatta sig med hela 
frågan. kunde man då inte göra en analys av hela förintelsekomplexet, 
som till exempel vid processerna i nürnberg 1946? Inte heller det går bra 
menar Walser, därför att en sådan analys inte leder till någon lärprocess. 
analysen är helt enkelt för ”färglös”, abstrakt och ogripbar för att verk-
ligen kunna förstås och omfattas av många. Walsers avslutande utblick 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   121 10-03-27   17.53.09



122

är därför allt igenom mörk: ”För oss […] kommer auschwitz att inte få 
några följder.”66

uppsatsen ”unser auschwitz” innehåller många komplexa trådar och 
är viktig för förståelsen av Walsers senare verk och uttalanden i ausch-
witz-frågan. Men redan före denna uppsats hade han med teaterstycket 
Der schwarze Schwan (1964; ’Den svarta svanen’) deltagit i uppgörelsen 
med det förflutna. Pjäsen utspelar sig på ett mentalsjukhus som leds av 
en f.d. koncentrationslägerläkare. Här blir sonen till en gammal kollega 
till sjukhuschefen intagen därför att han insisterar på att ha varit med i 
SS, trots att det varit rent fysiskt omöjligt. Däremot har hans far många 
mord på sitt samvete. För det har han suttit i fängelse i tre år och därmed 
har saken varit ur världen för hans del. Men genom sonens vansinne åter-
kommer hans brott som ett slags förbannelse. På sjukhuset spetsas det 
hela till när man i terapisyfte och under sonens ledning uppför en pjäs 
i pjäsen som är tänkt att tydliggöra de båda läkarnas skuld från nazist-
tiden. Det hjälper inte. läkarna är kallsinniga och förmår inte ta till sig 
någon skuld. konsekvensen blir att sonen till kollegan skjuter sig och att 
sjukhusläkaren blir övergiven både av sin dotter och av sin hustru.

Pjäsen visar fram det som Walser året efter premiären skulle komma 
att formulera i just Unser Auschwitz, nämligen att det egentligen inte 
finns något bra sätt att estetiskt och litterärt ta sig an allt det som ausch-
witz står för. Visserligen fick stycket stor uppmärksamhet, men Walser 
drog ändå slutsatser för sitt eget skrivande, så till vida att han i flera 
decennier undvek att skriva om tiden 1933–1945 och i stället huvud-
sakligen ägnade sig åt att skriva romaner med träffsäkra skildringar av lite 
udda gestalter mot en fond av borgerligt familjeliv.

Men ifrågasättandet av auschwitz som ”chiffer eller metafor är inget 
argument för att helt enkelt inte längre använda sig av det”, menar Hol-
ger Gehle. Vad Walser därför gör, är att han distanserar sig, ja så att säga 
”förskjuter problemet” i sitt skrivande.67 Det märker man inte minst i 
Verteidigung der Kindheit (1991; ’Till barndomens försvar’) där huvud-
personen alfred Dorn ägnar sig åt en rekonstruktion av det förflutna. 
Detta förflutna är för Dorn detsamma som barn- och ungdomstiden i 
Dresden fram till den allierade bombningen av staden den 13 februari 
1945 då familjens hus förstörs. Inget annat. I sitt ”försvar av barndo-
men” samlar Dorn med stor möda på allt som blivit kvar sedan denna 
tid. För honom är bombarderingen av Dresden inledningen till vad han 
kallar för ”förintelsen”. att det skulle ha funnits en annan Förintelse före 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   122 10-03-27   17.53.09



123

Dresdens förstörelse är något han inte gärna vill inse. Ändå förstår han 
nog att just judarna skulle kunna ha saker att berätta som inte alls mot-
svarar hans syn på verkligheten.

För första gången sedan pjäsen Der schwarze Schwan tar Walser här 
på nytt upp nazisttiden och det anmärkningsvärda är att han gör det 
helt ensidigt ur Dorns perspektiv: de som lider och förintas är tyskar. 
Offerperspektivet gäller inte längre judarna. Det har skett en förskjut-
ning i synen på det förflutna hos Walser. De tidigare gärningsmännen, 
tyskarna, är nu offren och Dresden ett stycke tysk lidandehistoria som 
sätts i stället för, ja till och med kan ses som ett slags annektering av det 
lidande som verklighetens förföljelse av judarna innebar.

I den redan nämnda Ein springender Brunnen fortsätter Walser på den 
inslagna linjen genom en uttalad idyllisering och vägran att se det som 
faktiskt skedde under nazisttiden. Så t.ex. har huvudpersonen ännu 1945 
inte hört talas om att judar tvingats bära gula stjärnor på sina kläder. Det 
är naturligtvis provocerande, även om Thomas Steinfeld menar att Wal-
sers roman egentligen är ett försök att ”hitta det normala i en tid som 
aldrig kunde betraktas som normal”.68 Märkligt nog hade den östtyske 
författaren Günter de Bruyn redan några år tidigare i en självbiografisk 
uppgörelsebok berört precis det som skulle bli temat i Ein springender 
Brunnen:

antag att en tysk som var barn under de tolv onda Hitleråren, skulle ha haft 
en trygg uppväxt i någon isolerad landsända som var helt avskärmad från krig 
och politik. Om han sedan på sin ålders höst verklighetstroget skulle beskriva 
denna av allt förskräckligt oberörda barndom, ja då skulle det ändå, all indivi-
duell sanning till trots, inte kunna bli annat än en falsk bild av denna tid. en 
sådan fullständigt opolitisk bok skulle nämligen innehålla en politisk utsaga, 
att det nog ändå inte var så illa under Tredje riket.69

Just så som de Bruyn skriver förhåller det sig med Ein springender Brun-
nen, men själv såg Walser inte det egna förflutna, den fridfulla ungdoms-
tiden i en by vid Bodensjön under nazistdiktaturens tolv år som en del 
av ett kollektivt tyskt förflutet, utan som avslöjanden ur sitt personliga 
undermedvetna. Blicken på det förflutna kunde enligt detta synsätt därför 
heller aldrig bli ”tydligare än en dröm”70 som Walser själv säger i roma-
nens början. att Walser på detta sätt inte ville befatta sig med nazisttidens 
”blodbesudlade, träckiga undersida”71 var naturligtvis ingen tillfällighet.

Men hans ”vykortsmilda bild av denna tid”72 bortsåg helt från att 
nutidsmedvetandet faktiskt även formar synen på det förflutna,
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Walsers litterära provokationer liksom hans utmanande tacktal vid 
utdelandet av den tyska bokhandelns fredspris 1998 (se s. 67) låg väl i 
tiden och var ett test på hur långt man kunde gå i synen på det förflutna 
i dagens Tyskland. De var också inlägg i den nya tyska statens självförstå-
else, för nu gällde det att ”obelastad av det förflutna vända sig mot fram-
tiden. Walser deltog i en normaliseringsdiskurs som redan pågick”.73

uwe Johnsons önskan – att åtminstone leva med vetskap

1959, samma år som Grass Blecktrumman och Bölls Biljard klockan halv 
tio låg på bokhandelsdiskarna, utkom också den omfångsrika romanen 
Mutmassungen über Jakob (’Förmodanden om Jakob’) av uwe Johnson. 
Temat var Tysklands delning och som bokens receptionshistoria visar, 
tog litteraturkritiken ensidigt fasta på just denna aspekt. Följden blev 
att Johnson både i hemlandet – som då var DDr – och internationellt 
påklistrades den förenklande etiketten ”de båda Tysklands diktare”. Även 
i den två år senare utkomna romansuccén Das dritte Buch über Achim 
(1961; ”Den tredje boken om achim”) och prosatexten Zwei Ansichten 
(1965; ”Två sidor”) diskuterar Johnson den tysk-tyska problematiken.

Men när han 1967/68 väljer att bosätta sig i new York lämnar han i 
stor utsträckning också den tyska delningen bakom sig. Han iakttar nu 
i stället den amerikanska verkligheten och samlar oförtröttligt material 
till sitt livsverk Jahrestage (’Årsdagar’), vars första del publiceras 1970 (de 
övriga 1971, 1973 och 1983). Det är fråga om en kolossal berättar mosaik 
med anspråk på att i trehundrasextiofem kapitel inte bara täcka in var-
dagslivet och pressnyheterna i new York från 21/8 1967 till 20/8 1968 
utan att samtidigt också lägga in invecklade mönster av tyskt förflutet, 
tysk samtid i öst och väst, skuldfrågan, Vietnamkriget, Pragvåren och 
mycket mer. Huvudpersonen i detta akribiska romanmontage är Gesine 
cresspahl som man kunde stifta bekantskap med redan i Mutmassungen 
über Jakob. Gesine, född 1933 och utvandrad 1961 till uSa, vill lära sig 
förstå de olika stadierna i sitt eget förflutna och även försöka förklara 
dem för sin dotter Marie. I en lång rad enskilda episoder, interfolierade 
av händelser i new York, berättar Gesine för dottern om sitt liv i Tyskland 
på trettio- och fyrtiotalet.

Genom återblickarna på barndomen i en liten stad i Mecklenburg på 
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trettiotalet växer bilden fram av ett Tyskland som politiskt blir allt bru-
nare. Gesines berättelse går ut på att försöka besvara frågan hur det var 
möjligt att en helt vanlig familj, i en helt vanlig tysk stad kunde fortsätta 
sitt helt normala liv i en ociviliserad tid, utan att på något sätt motsätta 
sig den diskriminering och de förbrytelser som drabbade alla i deras stad 
med judisk bakgrund. Johnson tar inte explicit upp utrotningen av de 
europeiska judarna, utan den skuld som vilar på de människor som själva 
inte begick några brott, men som genom att helt enkelt bara vara ”nor-
mala”, aktivt bidrog till att naziststaten – och därmed dess mordmaski-
neri – fungerade effektivt.

en jämförelse med Bölls Grupporträtt med dam ligger nära till hands. I 
båda fallen är det fråga om ett försök till autentisk rekonstruktion genom 
att visa fram hur en människa formas av sin omgivning och sitt historis-
ka sammanhang. Men påfallande är hur Johnsons näst intill fotografiska 
återgivning av den yttre verkligheten, konfrontationen mellan förfluten 
tid och samtid, egentligen lämnar skeendet i romanen okommenterat. 
Tydligt är också att författaren hela tiden har ett perspektiv som utgår 
från förövarna-tyskarna, inte offren. Som Michael Hofmann påpekat, 
hänger detta samman med att en ”episk upparbetning av det förflut-
na i offrens namn inte kan göras av en efterkommande till gärnings-
mannakollektivet”.74

Johnson håller följaktligen inte heller fram några sanningar ur det 
”kulturella minnet”, utan läsaren förväntas själv ta ställning till det för-
flutna som Gesine cressphal rekapitulerar. Själva sökandet är det vik-
tiga, sanningen däremot tycks variera med vem det gäller och vilken 
tid och plats det är fråga om. Det innebär dock inte att sanningar inte 
finns eller att Johnson – som t.ex. Martin Walser – försöker harmonisera 
minnet av det förflutna genom en selektiv varseblivning. Tvärtom hål-
ler Johnson fram det ambivalenta i Gesines fars politiska handlande och 
anpassning under nazisttiden och förhindrar på så sätt en identifikation 
med honom.

Ännu mera uttalad är den medvetna upparbetningen av det förflutna 
vad gäller judarnas öde i den lilla mecklenburgska staden, liksom de 
minnesspår som leder till Gesines mor: när hela det nazistiska barbariet 
stod klart för henne, ville hon inte rädda sin dotter som ramlat i en regn-
vattentunna för att – som Gesine förmodar – skydda henne från ett liv 
i skuld. Dottern räddas visserligen av fadern, men modern bränner sig 
sedan till döds av förtvivlan efter att på ett foto från Bergen-Belsen ha 
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fått se vad som hänt med judarna. Dessa händelser är så traumatiserande 
att de endast med stor möda kan tas med i det cressphalska ”familje-
albumet”. att så ändå sker, är helt i enlighet med romanens inre huvud-
linje inför det förflutna, ”att åtminstone leva med vetskap”.75

Jahrestage återspeglar inte bara tyskt liv och identitetssökande i vår tid 
utan är även ett stort upplagt försök att genom litteraturen motverka en 
harmonisering och privatisering av minnet av det förflutna, vilket under-
medvetet skulle syfta till att frånta den enskilde ansvaret för sanningen 
om auschwitz.

christa Wolf – att möta det förflutna känslomässigt

Till samma generation som Grass, Walser och Johnson hör också christa 
Wolf, DDr-statens internationella affischnamn under flera decennier. 
Hennes småborgerliga familjebakgrund har likheter med Grass’. Fadern 
hade en liten affär i staden landsberg, det nuvarande Gorzów i Polen 
och hennes barndom i den tyska ”folkgemenskapen” (som den nazistiska 
benämningen löd), var, om än inte lika idyllisk som Walsers vid Boden-
sjön, så i alla fall i stort sett förskonad från beröring med den nazistiska 
terrorn. Inför den ryska inmarschen i Tyskland anslöt sig familjen till 
de stora skaror flyktingar som drog västerut under våren 1945. För den 
sextonåriga Wolf markerade flykten från hembygden och det obarmhär-
tiga mötet med krigets alla umbäranden, förbrytelser, våld och död det 
definitiva slutet på en skyddad barndom.

I motsats till de i DDr-litteraturen ganska stereotypa antinazistiska 
inslagen med positiva hjältar och revolutionära omvändelsescener för-
söker Wolf i romanen Kindheitsmuster (1976; ”Barndomsmönster”) fri-
lägga skikt som man tidigare varken tagit upp eller egentligen velat se för 
att de varit för näraliggande och obekväma.

Som om det vore fråga om ett slags ”kollektiv psykoanalys”76 av barn-
domen under nazisttiden, rekonstruerar Wolf i sin roman på flera stilis-
tiskt komplexa berättarplan, hur de under denna tid indrillade och även 
internaliserade kollektiva nazistiska uppfostringsmönstren fortsätter att 
verka i de vuxnas tankevärld i DDr. Omedvetet fylls tankegapet mellan 
nazism och socialism ut av mönster som grundlagts redan under nazist-
tiden. I praktiken innebär det att DDr-medborgarnas handlingar, reak-
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tioner, attityder och känslor faktiskt är mer påverkade av gamla nazistiska 
än av nya, anbefallda socialistiska tänkesätt och värderingar.

romanens mänskliga och politiska sammanhang som återspeglar min-
nena ifrån huvudpersonen nelly Jordans barndom, knyts ihop genom 
fyra berättelsetrådar. ramberättelsen som väcker dessa bilder till liv är en 
resa som berättaren gör 1971 tillsammans med sin man, dotter och bror 
till barndomsstaden landsberg. Återseendet väcker motstridiga minnen 
till liv av hur det var att leva i Tyskland före kriget. Berättarens konfron-
tation mellan samtid och förflutet pågår hela tiden. De minnesbilder 
detta utlöser, ger en levande och realistisk uppfattning om en typisk tysk 
uppväxttid under trettiotalet.

noggrant registrerar Wolf nellys liv med familj och släkt, i skolan och 
på fritiden, till exempel i den nazistiska ungdomsorganisationen för unga 
kvinnor BDM (Bund Deutscher Mädel). kravet på anpassning är uttalat 
och viljan att lyda och att följa maktens påbud är något som sker utan 
reflektion kring konsekvenserna. Judeförföljelsen, rikspogromnatten  och 
krigsutbrottet berör en inte särskilt mycket, utan är något man i den 
lilla staden läser om i tidningarna och noterar likt fjärran åskmoln vid 
horisonten. nelly tror på nationalsocialismen ända fram till Tredje rikets 
sammanbrott. Inte förrän familjen tvingas fly västerut för den annalkan-
de röda armén och stöter på flyende fångar från koncentrationslägren, 
får man ur nellys perspektiv syn på den krigets verklighet som utan hen-
nes vetskap pågått redan under många år.

Tydlig i boken blir framförallt den vardag, det tänkande, de attityder 
och normer som präglade de miljoner tyskar som ur nutidsperspektivet 
varken var offer eller några nazistiska förbrytare. Det vill säga alla de 
människor som genom sitt bejakande förhållningssätt gjorde det möjligt 
för nazismen att slå rot och frodas. Här kan man göra en jämförelse med 
Martin Walsers Ein springender Brunnen och de av krigshändelser och 
människoförföljelse oberörda tolv åren nere vid Bodensjön.

Just kontinuiteten i känslo-, tanke- och förhållningsmönster från 
Tredje riket är den centrala tesen i Barndomsmönster och kommer väl 
till uttryck i Wolfs frågeställning: ”Hur har vi blivit, de vi är idag?” Frå-
gan står i direkt motsättning till den från östtyskt håll offentligt propa-
gerade tesen om en antifascistisk ”nollställning” av det förflutna i och 
med avskaffandet av kapitalismen inom den sovjetiska ockupations-
zonen, det senare DDr. Wolf tar alltså i sin bok ställning mot denna 
officiella antifascistiska hållning. Detta gäller också synen på Förintelsen 
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där Wolf genomgående betonar det rasistiska, folkmördande inslaget 
i holocaustprocessen, medan man i den officiella DDr-propagandan 
endast talade om judeförföljelsen som en extrem form av kapitalistisk 
utsugning.

Barndomsmönster är ett bra exempel på litterär ”minnes-aktualise-
ring”77, ja ett av de viktigaste försöken överhuvudtaget i den tyskspråkiga 
litteraturen kring temat att göra upp med det förflutna. Wolf ser näm-
ligen minnet av Hitlertiden som något som måste bearbetas på ett indi-
viduellt och känslomässigt plan. I det ligger ett erkännande av den egna 
skulden eller åtminstone medskulden. I betoningen av den individuella 
uppgörelsen med det förflutna vänder sig Wolf också mot det officiella, 
icke-emotionella kollektiva ihågkommandet av nazisttiden i DDr.

Genom det officiella erinrandet hade regimen friat den enskilde från 
skuld, men på så sätt också medverkat till en förträngning av individu-
ella minnen och omöjliggjort en privat uppgörelse med det förflutna. 
Det i sin tur var anledningen till att de känslor, tankemönster och för-
hållningssätt som införlivats under Hitlertiden kunde leva vidare och 
även utan svårighet appliceras på det socialistiska samhällsbygget i Öst-
tyskland.78 Förmodligen är också denna tidiga avsaknad av personlig 
uppgörelse en trolig orsak till den högerextremism som efter Tysklands 
återförening 1989 blossat upp i gamla östtyska delstater som Thüringen 
och Sachsen.

Siegfried lenz går läsarförväntningarna till mötes

Siegfried lenz har liksom de andra författarna i sin generation ett spe-
ciellt förhållande till det förflutna och har tagit upp det i berättelser, 
romaner och hörspel, till exempel i Es waren Habichte in der Luft (1951; 
’Det var hökar i luften’), Der Mann im Strom (1956; ’Mannen i flo-
den’) och Brot und Spiele (1959; ’Bröd och skådespel’). Hans behand-
ling av nazisttiden har mött stort gensvar hos läsarna, men aldrig riktigt 
fallit kritikerna på läppen. anledningen till det är att han å ena sidan 
uppfattats som alltför personlig i sitt berättande, å andra sidan att han 
ansetts alltför neutral, ja till och med hållningslös i sin syn på det för-
flutna. Härigenom har han – fortfarande enligt kritikerna – i alltför hög 
grad gått sina läsare till mötes i synen på den nationalsocialistiska tiden 
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såsom något man helst inte talar om eller talar om på ett sätt som inte 
besvärar.

Samtidigt kan man konstatera att en ensidig betoning av att lenz 
skulle ha gått läsarförväntningarna till mötes, skymmer det faktum att 
han nästan alltid skriver utifrån sitt eget tidssammanhang. Precis som 
Heinrich Böll tar han upp krigs- och efterkrigsupplevelser. I bland 
annat romanen Es waren Habichte in der Luft är temat att fly och göra 
motstånd. Huvudrollsinnehavare är en sjuttonårig yngling som inkal-
lats till marinen, men som kort före krigsslutet deserterar och gömmer 
sig i en skog i Danmark, hela tiden med med risk att bli skjuten för sitt 
förräderi. 

I denna roman tematiserar lenz också det som kan sägas utgöra hans 
författarcredo: ”ett visst medlidande, rättvisa och en nödvändig pro-
test”.79 Just de orden kan man utan problem också applicera på romanen 
Deutschstunde (1968; ”Tysktimmen”) som till mångas förvåning blev en 
enastående framgång hos läsarna mitt under ”68-revolutionen”. Sanno-
likt berodde det på att innehållet motsvarade många av de uppfattningar 
som fanns i flertalet tyskars ”kommunikativa minne”. Men lenz för-
mådde också känna av en allmänt utbredd, i stort sett tigande protest 
mot att man i mitten/slutet av sextiotalet förväntades vända på alla stenar 
i synen på och bearbetandet av den nationalsocialistiska verkligheten.

Vad handlar då Tysktimmen om och på vilket sätt ser lenz på det 
förflutna i sin roman? I en ramberättelse som utspelar sig 1954 möter 
vi berättarjaget Siggi Jeppsen som sitter på en ungdomsanstalt. Han har 
fått som uppgift att skriva en uppsats över det inte alltför inspirerande 
ämnet ”Pliktens fröjder”, men det vill sig inte riktigt och han lämnar in 
ett blankt skrivhäfte. Oförmågan att skriva uppfattas som protest och 
uppstudsighet av anstaltsledningen. Som straff sätts Siggi i enskilt rum 
med besöksförbud och med samma skrivuppgift som tidigare.

när Siggi slutligen fattar pennan börjar den egentliga huvudhand-
lingen. I den uppsats om ”Pliktens fröjder” som så växer fram, blickar 
Siggi tillbaka ända till 1943 och tecknar framförallt ett porträtt av sin far 
som är polis i en liten nordtysk by. Denne pliktmedvetne man utför till 
punkt och pricka alla order och dekret som kommer ”från Berlin”. Till 
dem hör att förhindra målandet av så kallad ”degenererad” konst. Måla-
ren nansen (som har sin förebild i den expressionistiske målaren emil 
nolde) målar just sådana ”konstiga” tavlor och trotsar därmed förbudet 
som övervakas rigoröst av polisen. Detta sker trots att han står i tacksam-

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   129 10-03-27   17.53.10



130

hetsskuld till nansen som en gång räddat hans liv: det är ju hans orubb-
liga plikt som polis. I motsats till fadern ställer sig Siggi på konstnärens 
sida och gömmer hans målningar. Till bilden av stämningarna i byn och 
polisfamiljen hör också att modern framställs som en lika plikttrogen 
person som fadern, medan en äldre bror genom att skada sig själv sätter 
stopp för att bli inkallad till militärtjänst.

efter kriget fortsätter dessa familjeroller paradoxalt nog, med fadern 
– nu avsatt polis – som fortfarande tvångsmässigt kontrollerar konstnä-
ren nansen och sonen som fortfarande skyddar nansen fastän det inte 
längre är nödvändigt. Ja, det går till och med därhän att Siggis beteende 
blir kriminellt när han ”tar hand om”, dvs. stjäl en av nansens tavlor vid 
en utställning. Därför hamnar han sedan på ungdomsanstalt. Siggi blir 
alltså den som får ta på sig det straff som egentligen borde tillkomma den 
oförbätterlige fadern. Själv har Siggi inte heller i grunden blivit annor-
lunda genom sin ”omskolning” på anstalten. liksom i Wolfs Barndoms-
mönster kan man i Tysktimmen se hur gamla tankemönster lever vidare 
in i den nya tiden.

lenz avsikt är helt klart att försöka göra upp med sidor av det nazis-
tiska förflutna och boken uppfattades också så av läsarna. Problemet är 
bara att han fastnar i en moraliserande diskussion kring hur plikt ska för-
stås – en tjänstemans ansvar att utföra order kontra en skapande konst-
närs ansvar inför sig själv och sitt skapande – i stället för att också föra ett 
resonemang om den politiska bakgrunden i det nazistiska systemet. att 
boken blev en sådan framgång berodde sannolikt just på att lenz genom 
att ta fasta på plikttänkandet och pliktens återverkningar, mycket precist 
träffade ett drag i tysk mentalitetstradition, som många kunde känna 
igen sig i och bejaka. avgörande var sannolikt också att pliktdiskussio-
nen gav möjligheter både till att avbörda sig egen skuld och att samtidigt 
slippa ta ställning till den långt svårare frågan om det egna ansvaret för 
nazisttidens förbrytelser.

Även i den stora romanen Heimatmuseum (1978; ”Förhistorien”) tar 
lenz upp frågan om det tyska förflutna. Han gör det genom att berätta 
om ett enskilt tyskt livsöde i Ostpreussen, om ett liv som genom krigets 
stora befolkningsomflyttningar till slut får sin fortsättning långt borta i 
väst, i Schleswig-Holstein. Huvudpersonen Zygmunt rogalla ligger svårt 
brännskadad på ett sjukhus efter att ha tänt på det hembygdsmuseum 
han själv inte bara varit chef för, utan också med stor iver samlat föremål 
och dokumentationer till. Den märkliga händelsen har en förhistoria 
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som rogalla berättar för en person som regelbundet besöker honom på 
sjukhuset. I ett omfattande retroperspektiv rullar rogalla upp sin histo-
ria och sitt liv i den fiktiva tyska staden lucknow i Masurien som idag 
är en del av östra Polen. Hembygdsmuseet på denna ort spelar under 
mellankrigstiden och själva krigstiden en central roll i synen på vad som 
kan betraktas som hörande till hembygden. Det är inte heller bara en 
slump att huvudpersonen rogalla bär ett polskt namn, för lucknow har 
urgamla slaviska rötter. när det sedan under Hitlertiden kommer order 
om att det slaviska inslaget ska rensas ut och beståndet katalogiseras om 
till ett helt tyskt museum, vägrar rogalla och stänger museet, för som 
han säger: ”Det förflutna tillhör oss alla, man kan inte dela av det, slipa 
till det; det växer ändå ihop, flätas samman …”80

I krigets slutskede flyr så rogalla tillsammans med miljoner andra från 
de östra delarna av det sönderfallande Tredje riket. Han lyckas trans-
portera med sig större delar av museibeståndet som sedan blir ett nytt 
museum borta i Schleswig-Holstein. Snart nog väcker museet intres-
set hos revanschistiska grupper från de gamla tyska områdena. För att 
förekomma en ideologisk annektering liknande den som hotade under 
nazisttiden beslutar sig rogalla för att helt enkelt bränna ner museet. 
Detta har tolkats som en konkret antihandling med direkt motsvarighet 
till den nazistiska bokbränningen: visserligen förstörs museiföremålen 
när de brinner upp, men i minnet bevaras de ändå oförstörda.

Förhistorien är förvisso en bok som för fram ett nytt och försonan-
de sätt att se på de polsk-tyska förbindelserna, men vad gäller synen 
på nazisttiden har lenz samma icke-analyserande och populariserande 
inställning som i tidigare böcker och man studsar till inför återkom-
mande mytiserande beteckningar på de nazistiska trupperna såsom ”öst-
landsryttare” eller på Himmler som ”riksjägmästaren”.

Ingeborg Bachmann och särskiljandets poetik

Från en helt annan del av det nazisttyska väldet kom Ingeborg Bach-
mann som var österrikare. I en dagboksanteckning har hon berättat om 
hur hon som elvaåring rycktes ur barndomens tillstånd av trygghet och 
tillförsikt när de tyska soldaterna marscherade in i Österrike i mars 1938 
och ”anschluss” till Tredje riket var ett faktum:
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Det var ett speciellt ögonblick som förstörde min barndom. Inmarschen av 
Hitlers trupper i klagenfurt. Det var något så fruktansvärt, att mina minnen 
egentligen börjar från och med denna dag: Genom en alltför tidig smärta, med 
en styrka som jag kanske överhuvudtaget aldrig mera skulle uppleva … Denna 
oerhörda brutalitet som var märkbar, detta gapande, sjungande och marsche-
rande – upphovet till min dödsångest.81

Det var en ångest som kom att prägla hela hennes liv och författarskap. 
Framförallt romanen Malina (1971) ur den ofullbordade verkcykeln 
Todesarten (’Dödssätt’) är ett uttryck för detta.

I Bachmanns skrifter är de stora temana kärlek, sjukdom och krig. 
Sällan är det direkt tal om Förintelsen. Det betyder inte att hon inte 
skulle ha haft kännedom om den. Tvärtom finns det i intervjuer, för-
ord och bibliografiska dokumentationer belägg för att hon befattade sig 
intensivt med auschwitz och andra koncentrationsläger. Till detta sam-
manhang hör också att Bachmann hade ett förhållande med Paul celan 
vilket påverkade hennes tidiga diktning.82 Ändå kan man konstatera att 
det som utmärker hennes försök att närma sig det förflutna inte är ett 
försök till inkännande vare sig i ”offren” eller ”förövarna”, utan vad hon 
gör är, att här och nu med sitt speciella poetiska uttryckssätt notera de 
följder den nazistiska utrotningspolitiken haft för de efterkommande, 
framförallt för dem som egentligen inte haft med själva Förintelsen att 
göra.83

Som klaus Briegleb har visat uppfattade Bachmann auschwitz som 
”den absoluta inbillnings- och skiljeplatsen, från vilken två kollektiv 
måste påbörja en ny historia och en ny insikt”.84 Viktigt i detta sam-
manhang är att det är fråga om att slå in på två helt nya vägar, inte bara 
en judisk utan lika mycket en tysk. Med auschwitz som ”skiljeplats” 
menar Briegleb att det som en gång hade hört ihop aldrig mera skulle 
komma att existera tillsammans. ”Inbillningsplats” i sin tur betyder att 
det är omöjligt att skaffa sig en sann bild av auschwitz, att man lurar sig 
själv eller blir lurad om man tror sig kunna veta vilken betydelse denna 
plats verkligen har för de nu från varandra skilda kollektiven, judarna 
och tyskarna.

Just denna ”särskiljandets poetik”85 ger Bachmann uttryck för i två 
berättelser i samlingen Das dreissigste Jahr (1961; ”Det trettionde året”), 
”unter Mördern und Irren” (’Bland mördare och dårar’) och ”Jugend in 
einer österreichischen Stadt” (’ungdom i en österrikisk stad’). I båda tex-
terna sätts ensamheten efter Förintelsen och bristen på djupare mänsklig 
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förståelse in i ett samtidssammanhang. I ”unter Mördern und Irren” 
utspelar sig händelserna vid ett bord för stamgäster på ett värdshus i 
Wien. Man dricker öl och berättar på soldatskrävlande vis historier från 
kriget som redan berättats många gånger. Med i sällskapet sitter tillfäl-
ligtvis också en tysk som säger att han redan före kriget varit på det 
klara med att han ville döda, men att han sedan under själva kriget inte 
klarade av att skjuta, att hitta ett ”offer”. Ändå vet han, fast han ju inte 
mördat någon, att han i princip fostrats till att vara mördare och att han 
inom sig inte är något annat än en mördare.

en sådan självinsikt motsvarar ganska exakt den outtalade belägen-
het den första tyska efterkrigsgenerationen befann sig i, den som inte 
själv aktivt deltagit i kriget, men indoktrinerats i nazistisk anda. Proble-
met här är uppenbart. Men varken för de helt oförstående stamgästerna 
eller för den som berättat, blir det möjligt att få någon rätsida på det 
hela och att finna ett adekvat förhållningssätt till situationen. Det hela 
får sin upplösning genom att den okände tysken provocerar några fulla 
f.d. frontsoldater och blir nerstucken av dem. Berättelsen avslutas med 
att berättaren och iakttagaren av krogscenen beslutar sig för att aldrig 
mera använda kriget som källa till anekdoter och historier. Bachmanns 
tänkvärda berättelse är ett slags uppgörelse med de realistiskt återgivna 
krigsupplevelserna såsom i grunden oreflekterade, destruktiva och krigs-
förhärligande.

Även i den andra berättelsen, ”Jugend in einer österreichischen Stadt”, 
blir tystnad svaret på en outhärdlig situation. när de tyska soldaterna 
med sång och skrål marscherat in i den namnlösa staden förlorar barnen 
sin förmåga till fantasier och språkliga utflykter. Helt tystnar de efter 
1945 när de får reda på vad som skett i deras närhet. Det ohöljda talet 
om nackskott, likvideringar och hängningar gör barnen stumma och 
traumatiserade, inget mer finns att säga.

Själv tystnar Ingeborg Bachmann också efter att dessa berättelser kom-
mit ut. Hon hamnar i en livskris som egentligen pågår ända tills hen-
nes tragiska, förtida död i rom 1973. Men även det postumt utkomna 
romanfragmentet Der Fall Franza (1979; ’Fallet Franza’) har motiv med 
direkt bäring på nationalsocialismen. Det är en ”bok om ett brott” enligt 
företalet. Den handlar om en känd wiensk psykiater, Jordan, som degra-
derat sin egen fru Franziska till undersökningsobjekt, till ”fallet Franza”. 
Jordans psykiska dissekering av hustrun når sin kulmen när han tvingar 
henne att göra abort. Med intelligensen som tortyrredskap har psykia-
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tern satanisk kontroll över sin hustru och får henne att känna sig som en 
av de vita mördad papuan, som en kvinna som kolonialiserats av manliga 
tanke- och livsmönster.

Franziska tycker sig leva ett meningslöst liv och drömmer om sig själv 
i gaskammaren och som vittne under nürnbergprocessen. För att undgå 
en total deformering av sin person företar hon tillsammans med sin bror 
en resa till egypten – och mot döden. I kairo träffar hon en f.d. SS-
läkare och kräver att denne ska ge henne en dödsspruta eftersom hon 
uppfattar sig själv som ett av nazisttidens eutanasioffer. Det är tydligt 
att anklagelserna mot alla manliga figurer i romanen är riktade mot en 
brutal maktstruktur som har sitt ursprung i en samhällssyn som vilar på 
fascistisk grund. Här liksom i romanen Malina gör Bachmann upp med 
den fascistiska och patriarkala värld som hon själv stammar från och 
som hon anser fortfarande vara vid liv i Förbundsrepubliken Tyskland, 
decennier efter krigsslutet.

Walter kempowski – samlare och  
mentalitetsskildrare

Medan Grass och Johnson i sina anspråksfulla rekonstruktioner av tysk 
mentalitetshistoria rör sig på flera skilda berättarplan, är Walter kem-
powskis ”tyska krönika” Tadellöser & Wolf i sex delar (1971–1984; del 
1 i svensk övers.) en betydligt mera handfast ”borgerlig roman”, som 
undertiteln lyder. Med första delen av sin krönika som går från slutet av 
trettio talet fram till 1945, vann kempowski den tyska publikens bevå-
genhet. Han ger en harmonisk, för att inte säga idyllisk bild av en mörk 
tid. läsarna kunde ta till sig innehållet utan att behöva känna sig störda 
av reflektioner kring obehagliga sanningar om nazisttidens förföljelse och 
Förintelsen.

Bärare av handlingen i Tadellöser & Wolf är redarfamiljen kempowski 
i rostock som i stort bara ser affärsmässiga fördelar med att samarbeta 
med den rådande regimen. Militarisering, nazistisk likriktning av sam-
hället, krigsutbrottet: allt lämnar den borgerliga familjen kempowski i 
stort sett oberörd. utmärkt speglas detta i familjemedlemmarnas anings-
löshet och oföränderliga språkliga klyschor där allt till exempel ses som 
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”oöverträffat bra”. Ja, man kan i språkbruket till och med se en direkt 
motsvarighet till nazistpropagandans förskönande rapporter om de egnas 
ständiga krigsframgångar.

Men snart gör sig kriget påmint i familjen i form av inkallelser av 
fadern och äldste sonen. Till och med Gestapo förs in i berättelsen som 
kontrollerande instans genom att dottern i familjen vill gifta sig med en 
utlänning: visserligen en dansk, men i alla fall en ”misstänkt” person. 
av den diskrimering, förintelse och förföljelse som drabbar andra finns 
däremot inga spår i romanen. Talande är också att det mest subversiva 
som skildras är att ungdomarna i rostock spelar amerikanska swingplat-
tor, en musikform som av Joseph Goebbels förklarats som ”degenererad”. 
Familjen klarar sig helskinnad under hela kriget och ett egentligt hot 
närmar sig betecknande nog först i romanslutet med de ryska truppernas 
inmarsch i rostock.

Den dokumenterande och folkligt realistiska berättarhållningen i för-
sta delen av Tadellöser & Wolf får sin fortsättning i de övriga roman-
delarna som täcker 1900-talet både före och efter andra världskriget. 
kempowskis speciella metod, att utan några som helst kommentarer 
återge skeenden i romanerna, för med sig att berättaren alltid befinner 
sig på samma nivå som de uppträdande figurerna. Faran med detta till-
vägagångssätt – vilket kempowski också kritiserats för – är uppenbar: 
han ser bara till ytan och sätter medvetet aldrig fingret på de politiska 
malströmmar som rör sig under den.

kempowskis iakttagande och lyssnande inställning, parad med arbets-
sättet att i collageform sammanställa biografier, dagböcker, brevsamling-
ar och annat minnesmaterial för att nå största möjliga autenticitet, är 
också utmärkande för hans mammutverk Das Echolot. Ein kollektives 
Tagebuch (1993–2005; ’ekolod. en kollektiv dagbok’). Denna ”dagbok” 
är såväl ett dokumentärt krigscollage som ett märkligt stycke tysk men-
talitetshistoria. Omfånget är helt unikt: nio tusen sidor som består av 
brev, dagböcker, fotografier, dödsattester, schlagertexter, telegram, diplo-
matiska depescher, propagandamaterial m.m. Människor av alla katego-
rier kommer till tals, undergång står bredvid vardag, hopp står bredvid 
förtvivlan i detta flertusenstämmiga verk. De fyra första banden handlar 
om dagarna i januari–februari 1943, då Tyskland går mot nederlag i Sta-
lingrad. De följande fyra banden tar upp perioden januari/februari 1945 
och det nionde dokumenterar det tyska angreppet på  Sovjetunionen 
från juni till december 1941. Det tionde och sista bandet i detta gigan-
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tiska minnescollage börjar med Hitlers födelsedag den 20 april 1945 
och avslutas i och med den tyska kapitulationen den 8/9 maj. Dessutom 
har kempowski i en separat bok med titeln Culpa. Notizen zum Echolot 
(2005; ’Skuld. notiser till ekolod’) självironiskt berättat om sitt minnes-
ekolods tillkomsthistoria.

Vilken bild får man då av det förflutna i detta mastodontverk? Här 
finns till synes allt. en ordnande hand har lagt den enorma material-
ansamlingen till rätta i prydliga kronologiska högar. Man kan göra in -
tressanta jämförelser och genom de olika dokumenten få inblickar som 
ger möjligheter för läsaren att dra egna slutsatser. Det är både fascine-
rande och skrämmande på samma gång. Som svensk läsare förvånas man 
ändå något över den självförståelse kempowski ger uttryck för. Man 
hade gärna sett en sammanfattande reflektion kring hur det kunde bli 
som det blev och hur vi idag ser på detta av minnesmaterial översväm-
mande förflutna. Visserligen har vi sextio år efter kriget ett ganska gott 
facit över nazisttiden, men om kempowski som ägnat så många år åt att 
strukturera och ställa samman sitt material, hade försökt kasta en analy-
serande och klargörande blick bakåt så hade vi måhända också kunnat 
få precis det individuella tyska perspektiv som nu saknas i detta grund-
liga arbete. Men det kanske är att begära för mycket av en samlare vars 
huvud intresse ju är själva samlandet och ordnandet.

Den första minnesgemenskapen.  
Sammanfattning

Den grundläggande reflektion man kan göra beträffande de här i korthet 
presenterade verkens författare, är att de i förhållande till det förflut-
na förenas av en gemensam nämnare: de tillhörde inte den tyska mot-
ståndsrörelsen, de blev inte heller diskriminerade eller förföljda under 
Hitlertiden (med undantag för alfred andersch som var kommunist), 
utan de var alla medlemmar av det kollektiv som i högre eller lägre grad 
uppträdde konformt med det samhälle som med stort stöd från tyskar i 
gemen grundades 1933. Det är utifrån detta gemensamma ”förövar- och 
medlöparperspektiv” deras syn på det förflutna måste ses.

Samtidigt kan man konstatera att var och en av dessa författare har 
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olika förhållningssätt visavi nazisttiden. De uppfattar nämligen den 
verk lighet de vill avbilda genom personligt färgade filter bestående av 
en blandning av egna erfarenheter och egen förförståelse. Det de presen-
terar är så att säga deras egna subjektiva ”minnesalbum” utan anspråk 
på direkt överensstämmelse med verkligheten. Det i sin tur betyder att 
frågan om autenticiteten i varseblivningen minskar i betydelse, medan 
det estetiska återgivandet får desto större tyngd såsom den enskilde för-
fattarens unika svar på den av honom/henne upplevda verkligheten.

Men detta innebär inte att författarens ”estetiska svar” på verkligheten  
skulle tillmätas en högre ”specifik vikt” än den som ur moralisk synpunkt 
tillkommer de överlevande ögonvittnenas berättelser genom deras auten-
ticitet. Däremot kan man konstatera att författarnas skildring tagit ansvar 
för och gett ett ”estetiskt svar” på skeendet i Tredje riket just genom sina 
annorlunda och personliga vinklingar. Även om författarna i de flesta fall 
undviker att direkt skildra den nazistiska terrorn, har de ändå kunnat 
bidra till en större förståelse, inlevelse och bearbetning av det förflutna 
än enbart autentiska återgivningar hade kunnat göra. Författarnas syn på 
det förflutna måste alltså ses utifrån detta mångfasetterade estetiska och 
reflekterande perspektiv för att man också ska kunna förstå de olika lit-
terära förhållningssätt som kommer i dagen när det gäller återgivningen 
av nazisttiden.

Betraktar man de här behandlade författarskapen ur ett perspektiv 
som tar fasta på gemensamheter, så kan man urskilja vissa mönster i hur 
de förhåller sig till minnet av det förflutna och hur detta ihågkommande 
i vissa fall förändrat sig över tiden.

Wolfgang Borchert, Wolfgang koeppen, albrecht Goes, Gerd Gaiser, 
Gert ledig, ruth andreas-Friedrich, anonym och Hans erich nossack 
skriver uteslutande om sina egna krigserfarenheter, om död, bombkrig, 
undergång, men även om människors lidande i mera existentiella termer. 
Människor ses som värnlösa offer eller som snärjda av plikt och solda-
ted. Frågan om skuld och rättvisa förblir abstrakt och outsagd. kriget 
mot ”de andra”, dvs. Förintelsen av judarna, berörs närmare endast av 
koeppen och Goes. Med sitt uttalade syfte att skriva om den ”andra” 
erfarenheten, förföljelsen av judarna, är koeppen, den äldste och mest 
erfarne av dessa författare, något av den tyska nationens dåliga samvete, 
men ändå ett specialfall. Också albrecht Goes som riktar sitt kristna 
patos både mot bortglömmandet av de nazistiska grymheterna och mot 
skuldfrågan är ett särfall. Så får man även se på rolf Hochhuth som med 
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sitt drama om påvens och den katolska kyrkans skuld provocerade till 
häftig debatt i Västtyskland.

Hans Werner richter, Heinrich Böll, Wolfdietrich Schnurre och 
alfred andersch kan också hänföras till en kategori som skriver om sina 
erfarenheter, krigsupplevelser och om hur följderna av dessa fortplantar 
sig som ringar på vattnet i efterkrigstidens Tyskland. Skrivandet görs till 
ett medium för tyskt ihågkommande. Man ser därför hur dessa förfat-
tare gör en jämförelse av judiskt lidande under kriget med den enkle 
soldatens och den tyska civilbefolkningens lidande. Men det finns också 
i denna grupp uttalade försök att ta upp Förintelsen ur ett inkännande 
judiskt perspektiv. Visserligen har dessa försök kritiserats såsom varande 
alltför politiskt korrekta, ja, till och med stereotypt filosemitiska, men 
å andra sidan kan man fråga sig om det hade varit möjligt för dessa 
författare att överhuvudtaget anlägga ett annat synsätt? Är det sämre att 
beskyllas för politisk korrekthet än att överhuvudtaget inte vilja försöka 
ta sig an den tysk-judiska problematiken?

Den syn på det förflutna som vi finner hos Günter Grass, christa 
Wolf och uwe Johnson är inte längre lika uttalat de direkta krigsupp-
levelsernas. Grass ambivalenta förhållande till och skildring av det för-
flutna motsvarar på många sätt den motsägelsefullhet som länge rådde i 
Tyskland i denna fråga, dvs. å ena sidan medvetandet om att man stött 
Hitler, å andra sidan förträngningen av nazisttiden efter kriget. Hans 
senkomna avslöjande om enrolleringen i Waffen-SS kan därför ses som 
följdriktigt, men också som ett slutgiltigt punkterande av en ofta skol-
mästerligt moraliserande hållning i frågor om det nazistiska förflutna.

ett öppnare bejakande av den egna skulden och en uppriktig vilja till 
uppgörelse med inympade nazistiska tankemönster kan man däremot se 
hos Wolf som visar hur det i DDr fanns en kontinuitet i känslo-, tanke- 
och förhållningsmönster från Tredje riket. Minnet av Hitlertiden är för 
henne något som måste bearbetas på ett individuellt och känslomässigt 
plan. endast så är det möjligt att komma fram till en privat uppgörelse 
med det förflutna.

Bearbetningen av nazisttiden är också Johnsons tema. Med sitt kom-
plexa verk vill han visa fram hur en människa formas av sin omgivning 
och sitt historiska sammanhang, men han vill även försöka motverka 
en harmonisering och privatisering av minnet av det förflutna för att 
inte frånta den enskilde ansvaret för sanningen om auschwitz. Stor 
komplexitet utmärker också Bachmann som tydligare än någon av de  
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andra författarna var klar över de tyska förbrytelserna mot judarna och 
särskilt de följder den nazistiska utrotningspolitiken haft för de efter-
kommande, framförallt för dem som inte haft med själva Förintelsen att 
göra.

Martin Walser, Siegfried lenz och Walter kempowski slutligen kan 
sägas ha flera gemensamma drag i synen på det förflutna. Walser – liksom 
Grass – genomgick en utveckling från att ha varit vänsterkritiskt enga-
gerad och för en uppgörelse av det förflutna till att bli en författare som 
står upp för en ”normalisering” av det tyska förhållandet till det förflutna 
och argumenterar för sin rätt att ”se bort”, att inte längre befatta sig med 
den nazistiska verkligheten eller att göra det på det harmoniserande sätt 
som motsvarar hans egen, privata bild av denna tid. lenz å sin sida har 
i sitt författarskap gett uttryck för en i breda tyska befolkningslager väl 
förankrad syn på det förflutna som en tid då man anpassade sig, lydde 
order och försökte överleva, medan de som förföljdes och mördades av 
nazisterna berörs mera i förbigående. en liknande inställning kan man 
se hos kempowski vars breda familjekrönikor med skildringar av tyskt 
borgerskap visar hur det var att överleva som tysk under Hitler. Men han 
undviker att problematisera Förintelsen och tar enbart passivt ställning 
till den i sina omfattande dokumentationer av tyskt liv under 1900-talet. 
läsaren får själv dra sina slutsatser.

Som denna korta översikt visar har alla de stora tyska författarnamnen 
i den första minnesgemenskapen alltsedan krigsslutet 1945 brottats med 
frågor kring skuld, ansvar och de följder nazisttiden haft för det egna 
och andra tyskars liv. Minnet av det förflutna har ständigt varit närva-
rande, men man kan också konstatera att ihågkommandet i första hand 
gällt det tyska perspektivet, medan det andra, det judiska perspektivet 
fått ett mycket begränsat utrymme, liksom själva Förintelsen. nära nog 
exemplariskt illustrerar denna litteratur minnesdiskursens antaganden 
om att kunskap om Förintelsen och andra nazistiska brott nog finns i 
det tyska kulturella minnet, i ”lexikonet”. Men den visar också att den 
bild av Förintelsen som ges i litteraturen inte kommer från ”lexikonet”, 
utan i huvudsak sammanfaller med den som återfinns i ”albumet”, det 
vill säga den bild som filtrerats och ordnats i enlighet med det kom-
munikativa minnets personliga raster. Det går alltså inte att tala om en 
enhetlig ”tysk” minneskultur som bygger på den stora mängd fakta som 
är allmänt tillgänglig om nazisttiden. De litterära texterna är heller inga 
dokumentationer utan i första hand att se som känsloväckande delar i 
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en pågående process. Denna process vittnar både om tidigare och om 
nuvarande svårigheter i synen på nationalsocialismen och Förintelsen, 
för i ”diskursen kring det förflutna finns detta tema, fastän det inte 
omnämns, alltid precis under ytan.”86
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5.
Den andra minnesgemenskapen

kära Pappa! Före döden tar jag nu avsked från dig! Vi skulle 
så gärna vilja leva, men man låter oss inte göra det, vi kom-
mer att dö. Jag är så hemskt rädd för denna död, för de små 
barnen kastas levande i graven. Farväl för alltid. Jag pussar 
dig innerligt. Din J.1

Så skriver Judith, en liten tolvårig polsk flicka, den 31 juli 1942. nak-
nare än i detta brev kan nog inte perspektivet på Förintelsen gestaltas av 
en som blivit offer för den nazistiska terrorn. Här finns en omedelbarhet 
och en emotionell direkthet som står i bjärt kontrast till det abstrakta 
antal dödade som brukar anges i samband med Förintelsen. en lik-
nande, direkt och fullkomligt osminkad syn på offren för Förintelsen är 
utmärkande för många av de verk som skrivits av författarna i den andra 
minnes gemenskapen.

De flesta av dem är tysk-judiska författare som kunnat etablera sig på 
nytt i den tyskspråkiga kultursfären efter 1945. I denna minnesgemen-
skap finns också ett par tyska författare som ännu var barn under andra 
världskriget. För de tysk-judiska författarna som hade gått i landsflykt 
efter det nazistiska makttillträdet var exilen i de flesta fall ett förnedrande 
tillstånd, en hänsynslös fördrivning, en exodus utan några som helst bib-
liska dimensioner. eftersom dessa författare ju huvudsakligen uppfattat 
sig som tyskar och inte som judar var den nya judiska identiteten efter 
utvisningen ur Tyskland ofta ett påtvingat, negativt val. Flera av dem 
vägrade också att ta till sig den rasistiskt grundade, judiska identitet som 
nazisterna hade tillskrivit dem. Majoriteten av dessa tysk-judiska förfat-
tare tillbringade åratal i exil. Ändå är de litterära verken i den andra 
minnesgemenskapen mindre präglade av själva exiltillvaron än av den 
nazistiska terrorn som var orsaken till den.2
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Genom att sätta förföljelsen och Förintelsen i centrum för sitt skri-
vande och ihågkommande, ställer sig dessa författare medvetet vid sidan 
av det som är tyskt och ser det tyska samhället ur en marginaliserad 
position. Den inte alltid självklara identifikationen med det judiska och 
avståndstagandet till det tyska, medför att det för författarna ur den 
andra minnesgemenskapen framförallt är skillnaden i förhållande till det 
icke-judiska, det vill säga det tyska, som framhävs. Den judiska positio-
nen har Salomon korn, viceordföranden i judarnas centralråd i Tyskland 
och en av de viktigaste rösterna i diskussionen kring judarnas ställning 
i Tyskland idag, sammanfattat mycket precist: ”efter det som har skett, 
är det helt normalt att vi ännu idag inte kan umgås normalt med var-
andra.”3

Det som utmärker litteraturen i den andra minnesgemenskapen är 
allmänt sett en ohöljd kritik av den nazistiska diktaturen, en uppgörelse 
med Hitlerväldets avarter, dess destruktiva människosyn och det statligt 
sanktionerade mördandet. Men här finns också sorg och klagan, reser-
vation mot tyskarna och en traumatiserande känsla av att som jude ha 
undgått infernot, men ändå leva i mördarnas land.

Hos de tyska författarna i den första minnesgemenskapen hade För-
intelsen varit något som endast blivit synligt i marginalen av deras verk. 
För dem som inte lidit i koncentrationsläger eller haft nära anförvanter 
som gjort det, kunde auschwitz aldrig bli ett riktigt bärande romantema. 
Vem av dessa författare hade väl kunnat vittna om fasorna i koncentra-
tionslägren? Vågat tilltro sig förmågan till inkännande i dessa människo-
öden, ja, vågat och kunnat låna sin röst åt de röstlösa?

Man kan konstatera att det som förlamade tungan för de flesta förfat-
tare i den första minnesgemenskapen, är precis det som löser tungans 
band i den andra. Det är i alla fall Geoffrey Hartmans uppfattning när 
han reflekterar kring litteraturens roll i detta sammanhang:

efter återkomsten från lägren avlägger de överlevande inte bara vittnesmål 
genom att de försöker skildra de fasor som de utsatts för, utan de börjar över-
huvudtaget först nu att åter tala. De framhåller själva talandet som en hand-
ling de blivit berövade och som nu på nytt blir en del i den normala mänskliga 
samvaron. Det är att återfödas ur en sfär av vanmäktigt stammande, ja ur allt 
det som i lägren inte kunde manifestera sig som språk.4

Till de författare – av skiftande genrer – som aldrig lät sig berövas ”tal-
förmågan” eller som började ”tala” först efter nazistväldets sammanbrott, 
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hör med en vid gränsdragning: Bertolt Brecht, anna Seghers, erich 
Maria remarque, carl Zuckmayer, anne Frank, Ilse aichinger, Victor 
klemperer, Bruno apitz, Max Frisch, Paul celan, Peter Weiss, erich 
Fried, Jean améry, nelly Sachs, edgar Hilsenrath, Jurek Becker, ralph 
Giordano, cordelia edvardson, ruth klüger, Marcel reich-ranicki och 
W.G. Sebald. Här finns också ett exempel på en författare som utgett sig 
för att vara Förintelseöverlevare och även skrivit en bok om sina uppdik-
tade upplevelser: Binjamin Wilkomirski.

en del av den andra minnesgemenskapens författare har egna erfaren-
heter av koncentrationsläger, förföljelse, diskriminering och övergrepp 
gjorda i nazismens namn, andra har blivit förföljda av politiska skäl. 
Ytterligare andra har på grund av att de fötts efter kriget inte behövt fruk-
ta förföljelse, men har med seismografisk känslighet uppfattat fascistiska 
rörelsemönster i sin samtid. De flesta författarna är judar som antingen 
hann fly terrorn i tid eller som mirakulöst, men under stora umbäranden, 
lyckades överleva nazisttiden.

kan Förintelsen skildras litterärt?

Till skillnad från författare som i självupplevda dokumenterande böcker 
vill påminna om de nazistiska förbrytelserna – t.ex. Primo levi – och 
även fått stort erkännande för det, har de rent skönlitterära författarna 
mött en helt annan reaktion: kritik och tveksamhet inför möjligheten att 
överhuvudtaget kunna återge något som kanske egentligen inte går att 
skildra med litterära medel.

adornos ord om att ”skriva en dikt efter auschwitz är barbariskt” 
är allmänt bekanta, men betydligt mindre känt är att adorno senare i 
sin Negative Dialektik faktiskt tog tillbaka vad han sagt: ”Det ihållande 
lidandet har lika stor rätt att få uttrycka sig, som den torterade att få 
skrika; därför kan det ha varit fel att säga, att ingen dikt längre lät sig 
skrivas efter auschwitz.”5 anledningen till att adorno modifierade sitt 
uttalande var framförallt Paul celans och nelly Sachs sena dikter där 
utsagokraften till stor del ligger i just det som inte sägs.

adornos förändrade syn på saken fick inte alls samma genomslag som 
det första yttrandet. I huvudsak gick hans ändrade uppfattning därför 
kritikerna förbi och påverkade inte heller nämnvärt den allmänt nega-
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tiva inställningen till litterära framställningar av komplexet ”auschwitz”. 
Ändå kan man inte komma ifrån att båda dessa adornos ord om diktandet 
ställer viktiga frågor om hur man genom litteraturen kan närma sig Förin-
telsen och vilken legitimitet ett sådant skrivande överhuvudtaget har.

Debatten kring just dessa frågor på femtiotalet ledde till att det vis-
serligen ansågs vara ”tillåtet” att skriva om koncentrationslägren, men 
trots det kvarstod och kvarstår frågan om själva den skönlitterära esteti-
seringen. Är stiliserandet av verkligheten moraliskt godtagbar eller inte? 
Mot ett moraliskt fördömande ”av diktandet efter auschwitz” kunde 
man invända att det ju just efter Förintelsen krävs en beskrivning av ”det 
omänskliga” och ett villkorslöst sanningssägande. Det är dessutom ett 
uppdrag för litteraturen som ju inte heller kan ske på andra villkor än 
just litteraturens, det vill säga genom ett gestaltande som är både känsligt 
och mänskligt inkännande.

Det huvudargument som brukar framföras mot litteratur om ausch-
witz är att litteratur alltid är fiktion och att fiktion aldrig kan synliggöra 
offrens faktiska lidanden, utan enbart profiterar på dem för den litterära 
framställningen. Men å andra sidan kan man fråga sig varför speciella 
regler skulle gälla för litteraturen som inte gäller för historiska, sociolo-
giska, filosofiska och andra vetenskapliga texter. Inte ens adornos egna 
texter är ju med detta synsätt något annat än en sekundär och ”utnytt-
jande” text.

Men är en moraliskt godtagbar text om Förintelsen verkligen också 
god litteratur? Just det är ytterligare en fråga som samtidigt rör vid två 
andra: ”den ena, om, och i vilken utsträckning man kan tala metaforiskt 
om folkmordet på judarna, och den andra, om och i vilken utsträckning 
man kan presentera detta realistiskt”.6 Dieter lamping exemplifierar 
fråge ställningen å ena sidan med den metaforiska främmandegöringen i 
dikten ”chymisch” av Paul celan, å andra sidan med Tadeusz Borowskis 
realistiskt skrämmande berättelse ”Välkomna till gaskammaren, mina 
damer och herrar!”.

lampings facit är att en lyckad eller misslyckad framställning av För-
intelsen inte hänger ihop med om den är realistisk eller om den använ-
der sig av metaforer. avgörande är i stället det empatiska med-lidande 
den framkallar, men framförallt det faktum att all Förintelselitteratur 
av rang har en chockverkan. Hur själva chocken kommer till stånd är av 
underordnad betydelse. Det viktiga är i stället att den litterära framställ-
ningen ”bevarar något av den skräck som också de verkliga händelserna 
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framkallat och fortfarande framkallar”.7 att så inte alltid är fallet, förkla-
rar förmodligen också varför så många autentiska dikter och berättelser, 
trots att de skapats av personer som befunnit sig i skräckens mitt, i kon-
centrationslägren, inte förmår gripa läsaren på ett sätt som svarar mot de 
ursprungliga, reella upplevelserna.

litteraturen skriven av författarna i den andra minnesgemenskapen är 
inte enbart Förintelselitteratur i en trängre mening och uppfyller därför 
inte heller alltid ”kravet på chock”. Snarare är den att se som ett slags 
tidsdokument som inte bara ger möjlighet att komma ihåg faktiska hän-
delser, utan också framkallar empati och kritisk eftertanke hos läsaren.

Tidiga skildrare av nazisttiden

Den litterära gestaltningen av Förintelsen kom i den andra minnesgemen-
skapen igång efter krigsslutet 1945, men skildringen av förhållandena 
under den nazistiska diktaturen tog egentligen sin början redan på trettio-
talet. De flesta författare som tvingades i exil då såg sitt skrivande som en 
kamp mot det bruna barbariet. Det gäller till exempel Willi Bredels Die 
Prüfung (1934; ”Provet”) som är ett av de allra tidigaste och mest inträng-
ande försöken att återge förhållandena i koncentrations lägren. Det gäller 
också Bertolt Brecht som skrev sina satiriska stycken Furcht und Elend 
des Dritten Reiches (1935–38; ”Tredje rikets fruktan och elände”) och Der 
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (1941; ’arturo uis förhinderbara kar-
riär’) i Danmark och Finland på sin flyktväg till amerika. Till denna krets 
av föregångare kan också räknas bröderna Heinrich och Thomas Mann, 
samt den senares son klaus Mann. I slutet av trettiotalet gav Heinrich 
Mann i amsterdam ut Jugend und Vollendung des Königs Henri Quatre 
(’Henrik den fjärdes ungdom och fulländelse’), som var en historiskt för-
klädd bild och motbild av Tredje riket. Brodern Thomas i sin tur försökte 
i Doktor Faustus – som ju utkom i Stockholm 1947 – göra upp med de 
tyska traditioner som hade gjort det möjligt för nazisterna att komma till 
makten. klaus Mann slutligen gav 1936 ut Mephisto (”Mefisto: romanen 
om en karriärist i Tredje riket”), en nyckelroman om den uppburne skå-
despelaren Gustaf Gründgens förhållande till nazismen. Hans kritiska 
hållning syns också i romanen Der Vulkan (1939; ’Vulkanen’) i vilken 
han uppmanade till motstånd mot nazisterna.
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en omutlig avslöjare – Bertolt Brecht

För exilförfattarna var det inte självklart att återvända till Tyskland efter 
kriget, men för Brecht var det ett medvetet val. Det var där han hade sin 
publik och det var där han kände sig hemma. I oktober 1948 återsåg han 
Berlin och tog fasta på den inbjudan han fått att med goda arbetsvillkor 
slå sig ner i den sovjetiska ockupationszonen, det senare DDr. Brechts 
antifascistiska engagemang är synligt både i hans lyrik och i hans drama-
tik. Med sin politiska klarsynthet förutsåg han det nazistiska maktöverta-
gandet och började redan 1932 skriva antifascistisk lyrik och fördjupade 
sedan denna tematik under sin tid i exil. Samtidigt pläderade han för ett 
nytt lyriskt språk som senare kom att bli förebildligt för politiseringen av 
lyriken under sextiotalet.

Brecht hade redan 1929 avslutat lärostycket Die Rundköpfe und die 
Spitzköpfe (’rundskallar och spetsskallar’) som med sina rasbiologiska 
anspelningar var en direkt varning för hitlerismen. Snabbare än han 
kunnat ana hann den politiska verkligheten i kapp honom och en ny 
omarbetad version kom 1934. I detta drama försökte Brecht ge en bild 
av vilken roll raspolitiken intog inom nationalsocialismen. ur sitt kom-
munistiska perspektiv uppfattade Brecht nazisternas rasförföljelse främst 
som ett politiskt trick som skulle tjäna syftet att avleda intresset från 
de stora sociala motsättningarna och den ekonomiska krisen i Tyskland. 
Senare, när Brecht fått kännedom om judeutrotningen, erkände han att 
han grovt underskattat följderna av de nazistiska rasteorierna.

Men med de tjugofyra scenerna i Tredje rikets fruktan och elände gick 
Brecht till direkt angrepp mot Hitlerstaten. De skrevs 1935–38 och 
uruppfördes för första gången i sin helhet i Berkeley 1945. Pjäsen har 
ingen egentlig handling och dramatisk utveckling utan är en följd av 
scener, livssituationer hämtade ur den verklighet som tyskarna och de av 
dem förföljda tvingades leva i under nazistdiktaturen. Brecht vill avslöja 
hur nationalsocialismen förändrar och korrumperar människor. Syftet 
var både att försöka ge en faktisk bild av den vardag som var tyskarnas 
under Hitlertiden och att spetsa till scenerna dramatiskt så att de även 
fungerade på teatern. I bakgrunden fanns ett mångårigt samlande av 
material i form av tidningsartiklar, ögonvittnesskildringar och uppsnap-
pade berättelser. Vad Brecht däremot inte gestaltar här är tillvaron i kon-
centrationslägren, tortyren och massmorden.

Till den avskyvärda vardagen under nazismen hör till exempel scenen 
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där en person efter att ha tjuvlyssnat vid grannens dörr, är uppfylld av 
rädsla när grannen som han angett blir hämtad och förs bort till ett 
ovisst öde. Här finns också domaren som på sitt bord får ett fall med en 
judisk juvelerare som överfallits av några slagskämpar från Sa. Doma-
ren är beredd att avkunna vilken dom som helst bara han får veta vad 
som förväntas av honom. I en scen från sjukhusets värld visar Brecht 
hur kirurgen, som står framför sängen med en allvarligt misshandlad 
arbetare, liksom av en tillfällighet glömmer bort att fråga honom hur 
han fått sina skador. Bland scenerna finns också den gamla mamman 
som med sitt aningslösa prat utlämnar sin egen dotter till polisen, och 
arbetarhustrun som av rädsla för vad hon ska få se inte vågar lyfta på 
locket till kistan där hennes man ligger. Brechts scener är en provkarta på 
typiska förhållningssätt och reaktionsmönster, både bland de nazistiska 
gärningsmännen och bland deras offer. Vad Brecht ytterst kommer fram 
till i sitt stycke, är att alla former av anpassning och försök att hålla ifrån 
sig det som sker, inte leder till något annat än medlöperi och därmed till 
en stärkning av det förtryckande systemet.

Oftare spelat än Tredje rikets fruktan och elände är Brechts klassiska 
antifascistiska stycke, parabeln Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui 
(’arturo uis förhinderbara karriär’) som uruppfördes i Stuttgart 1958. 
I sjutton scener som främst var tänkta för den amerikanska publiken, 
visar Brecht fram olika ”stationer” i Hitlers maktövertagande överfört till 
gangstervärlden i uSa. I styckets inledning träffas ägarna till en blom-
kålstrust i en bastu för att diskutera hur de ska ta sig ur den kris som 
deras grönsaksaffärer drabbats av. Det är här arturo ui kommer in i 
bilden som den som säger sig kunna få fart på affärerna genom hot och 
våld. Han är en kallblodig underdog som i en ekonomiskt ansträngd 
situation slår sig fram till en position som både fruktad och aktad härs-
kare över blomkålsaffärerna i chicago. ui lyckas i sitt uppsåt genom att 
tillsammans med sitt följe skickligt spela ut politiker och affärsfolk mot 
varandra och samtidigt utnyttja båda grupperna och deras profitintres-
sen för sina egna syften.

Huvudpersonen arturo ui har drag av både Hitler och al capone. 
utan större svårighet kan man också identifiera de andra handlande per-
sonerna och deras förebilder i dåtidens Tyskland. Brecht förlöjligar de 
stora politiska förbrytarna Hitler, Göring och Goebbels, men bagatelli-
serar ingalunda hur farliga de egentligen är. Trots pjäsens amerikanska 
kostymering går det lätt att identifiera de politiska förhållandena under 
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trettiotalet: Hindenburgs samarbete med nazisterna, rättsprocessen kring 
riksdagsbranden, morden på Sa-chefen röhm och hans medhjälpare, 
vidare mordet på Österrikes förbundskansler Dollfuss som försökte värna 
landets självständighet gentemot Tyskland.

Med hjälp av den episka teatern och olika främmandegöringseffekter 
kunde Brecht i denna ”historiska fars” – som författaren själv kallade sitt 
stycke – visa fram både Hitlers brutala tillvägagångssätt och få åskådaren 
att ta kritisk ställning. Ytterst är Brechts syfte att ur ett kommunistiskt 
perspektiv måla upp fascismen som en perverterad form av kapitalism, 
men också att få oss att fundera kring hur manipulerbar människan sist 
och slutligen är.

Humanitet och politisk kamp mot  
nazismen – anna Seghers

Även anna Seghers skrev antinazistiska verk under sin tid i exil. när hon 
1947 återvände till Berlin från landsflykten i Mexiko fanns det flera böcker 
med i bagaget. Internationellt berömd hade hon blivit redan med koncen-
trationslägerromanen Das siebte Kreuz (1942; ”Det sjunde korset”). Titeln 
syftar på sju kors som kommendanten i koncentrationslägret Westhofen 
vid rhen ställer upp efter att sju fångar lyckats fly därifrån. avsikten är att 
sätta skräck i medfångarna och att sedan spika upp de sju som flytt på kor-
sen, när de fångats in. Hela den nazistiska underrättelseapparaten i form 
av polis, sökkommandon, radio och angivare av alla slag sätts in i sökan-
det. efter kort tid lyckas Gestapo fånga fyra av rymlingarna. Den femte 
ger sig frivilligt och den sjätte dör innan han lyckats ta sig till sin hemby. 
Den sjunde däremot lyckas ta sig ut ur Tyskland och klarar sig. Det sjunde 
korset förblir därför tomt och får symbolisera det hopp och den möjlig-
het till motstånd mot nazisterna som trots allt fanns i den byråkratiskt 
välfungerande naziststaten. Huvudpersonen Heisler klarar sig mirakulöst 
nog, men gör det enbart genom att vanliga människor, trots fara för sig 
själva och sina anhöriga, förmår sätta känslor och moraliska ställningsta-
ganden framför ideologiska och politiska motiv. Seghers var förvisso kom-
munist och hennes roman ansågs som politiskt föredömlig i DDr, men i 
Det sjunde korset sträcker sig hennes plädering för humanitet och mänsklig 
solidaritet långt bortom de ideologiskt utstakade råmärkena.
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Skriven under tiden i Mexiko är också den självbiografiska berättelsen 
Der Ausflug der toten Mädchen (1946; ’De döda flickornas utflykt’). På ett 
mästerligt sätt binder Seghers här samman sin egen samtid med minnen 
och drömmar. Bakgrunden i den krönikeartade berättelsen är Mexiko, 
där jaget befinner sig. Men det hela utspelar sig även på två andra plan: 
som minnet av en flickskoleutflykt på rhen med inskjutna drömmar 
och visioner, och som en återgivning av de tidigare skolkamraternas liv 
så som de gestaltat sig under perioden mellan huvudpersonen nettys exil 
och hennes återvändande till Tyskland.

Hemkomsten från exilen är problematisk och mycket av berättar jagets 
energi går åt till att rikta in sig på mötet med det gamla landet. att 
komma tillbaka innebär inte bara återseendets glädje, utan i lika hög 
grad smärta över allt som förlorats. Hembygden finns nu där på nytt, 
men utan den tidigare självklarheten. Sveket som lett till exilen kräver 
också ett ställningstagande till frågan om tyskarnas skuld. Det är entydigt 
en hemkomst till förövarnas, de f.d. nazisternas land. De självbiogra-
fiska stråken ligger tätt under berättelsens yta. Hela berättelsen är i själva 
verket ett slags inre förberedelse inför återseendet och mötet med dem 
som aldrig behövde lämna Tyskland och som bar skulden för morden på 
 nettys judiska anförvanter och regimkritiska vänner.

Hennes tidigare skolkamrater, som på det andra, förflutna berättarpla-
net – under skolutflykten – fortfarande är oskyldiga och fyllda av höga 
ideal, har på det tredje planet låtit sig snärjas av nazismen eller också, 
som kamraten leni, blivit offer för just denna politik och mördats i ett 
koncentrationsläger. Det drömartade i berättelsen kommer bland annat 
till uttryck när huvudfiguren efter hemkomsten från utflykten på rhen 
inte kan nå fram till sin mor som väntar på henne. I sin ångestladdning 
föregriper visionen det som blir moderns öde: deportation och död.

På det första och samtida berättarplanet öppnar minnet av skolutflyk-
ten och kamraterna en väg inåt för berättarjaget, en väg mot barndomen 
och ungdomen. Detta innebär samtidigt att netty inom sig kan rasera 
den mur som moderns och de många vännernas död under lång tid 
betytt för henne. Minnet av skolutflykten och den då varma kontakten 
med skolkamraterna har en läkande inverkan på det jag som förbereder 
sig för att återvända till det nya Tyskland hon är på väg till från exilen. 
Men det tänkta mötet med de människor som överlevt, vare sig det är 
som gärningsmän eller som offer, är både ångestfyllt och fullt av frågor 
kring hur det ska gå. att återvändandet var mycket svårt, trots allt, skri-

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   149 10-03-27   17.53.11



150

ver Seghers i ett brev till Georg lukács: ”Fastän många eller alla männi-
skor är vänliga och snälla mot mig, har jag ändå många gånger en känsla 
av att jag hamnat i istiden, så kallt förefaller mig allt.”8

e.M. remarque – en utanförstående  
och oaccepterad kritiker

liksom anna Seghers var e.M. remarque bland dem som flydde från 
Tyskland under nazisttiden. eftersom han efter kriget inte kände sig väl-
kommen i Tyskland slog han sig ner i Schweiz. Här gav han sig i kast 
med två böcker som tog upp nazisternas terror och andra världskriget: 
Der Funke Leben (1952; ”livsgnistan”) och Zeit zu leben und Zeit zu ster-
ben (1954; ”Tid att älska, dags att dö”). För remarque som var emigrant 
betydde redan själva ämnesvalet att han utsatte sig för att bli kritiserad. 
Han hade ju inte sett kriget på nära håll. I romanen På västfronten intet 
nytt (1929) hade han haft egna erfarenheter att ösa ur, eftersom han 
åtminstone under kortare tid varit med i kriget, men de nya böckerna 
var så att säga ”andrahandsprodukter” som byggde helt på andras upp-
levelser.

Med Livsgnistan var remarque den förste tysk som efter kriget tog sig 
an uppgiften att skriva om ett koncentrationsläger. Han som levt i exil 
visste att uppgiften just därför skulle bli svår för honom. under fem års 
tid arbetade han på boken, besökte gamla koncentrationsläger, gjorde 
anteckningar om platserna och intervjuade ett stort antal människor. 
Hela tiden gjorde han detta med vetskapen om att han skulle få svårig-
heter med trovärdigheten för att han inte befunnit sig i Tyskland under 
kriget. Livsgnistan är en skakande bok vars huvudperson är anonym och 
endast betecknas som ”skelettet 509”. Den är tillägnad minnet av systern 
elfriede som 1943 dömdes till döden för ”nedsättande av försvarsviljan”. 
anledningen till domen var bl.a. att hon förklarat sig vilja ”skjuta en 
kula i huvudet på Führern”.9

Problemen för remarque uppstod inte bara vid själva skrivandet av 
boken utan lika mycket vid utgivandet av den. Trots att remarque var 
en internationellt erkänd författare, var manuset en het potatis som för-
läggarna inte gärna ville ta i om de inte fick göra omfattande ändringar i 
texten. ett schweiziskt förlag som redan skrivit kontrakt med remarque  
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drog sig ur i sista stund för att man var rädd att publiceringen av hans 
bok skulle gå ut över försäljningen av förlagets övriga böcker på den 
tyska marknaden. Varför, menade förlaget, skulle man överhuvudtaget 
publicera en bok om ett koncentrationsläger eftersom den antingen 
skulle komma att tigas ihjäl eller fullständigt skrivas ner?10

kiepenheuer & Witsch-förlaget gav slutligen ut boken trots att det 
vid denna tid, 1952, betydde ett verkligt tabubrott att ta upp koncentra-
tionslägren. Mycket riktigt lät de häftiga reaktionerna inte vänta på sig. 
Der Spiegel gick till direkt angrepp: ”en koncentrationslägermålning av 
en som inte var där för dem som inte var där.”11 Die Zeit i sin tur talade 
om en ”skamlig bok”12, men Ben ephraim i Allgemeine Wochenzeitung 
der Juden in Deutschland hörde till dem ”som varit där” och han skrev: 
”De tyska författarnas ära är återställd. För äntligen har de tyska koncen-
trationslägrens fasor gjort sitt intåg i den tyska litteraturen.”13

I rak motsats till den allmänna tyska uppfattningen att exilförfattarna 
varken skulle få eller ens kunna yttra sig om nazisttiden, eftersom de 
befunnit sig utomlands, menar ephraim att det är just distansen till det 
som skett som gjort att remarques skildring blivit så övertygande:

remarque behövde inte själv uppleva och genomlida ett koncentrationsläger. 
Därför kunde han beskriva det. Det kanske låter paradoxalt. Men i själva verket 
har vi alla som varit ’därinne’, ännu inte fått den nödvändiga distansen för att 
skildra det skedda så som det verkligen var, utan vi snubblar ständigt över det 
med nödvändighet förvridna perspektivet på den egna upplevelsen. Just det är 
något de tidigare berättelserna om koncentrationslägren bevisar för oss …”14

Även med romanen Tid att älska, dags att dö som skildrar östfronten 
och den av bomber förstörda ”hemmafronten” hade remarque liknande 
utgivningsproblem som med Livsgnistan. Det innebar att många vassa 
kanter filades ner i manuset. Strukna blev till exempel illgärningar som 
begåtts av Wehrmacht och yttranden där tyska soldater betecknade sig 
själva som mördare. avsikten var förstås inte att retuscheringarna skulle 
märkas, men eftersom det också kom ut oredigerade parallellutgåvor i 
engelsk översättning var avslöjandet ofrånkomligt. Pinsamt var det både 
för förlaget och för remarque själv som trots allt gett sitt tillstånd till 
strykningarna.

Vilka stämningar som rådde i början på femtiotalet och hur kritik 
utifrån av förhållandena i Tyskland togs emot visar just recensionerna av 
remarques Tid att älska, dags att dö: 
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agg mot SS, giftigheter mot nazisterna och ursinniga pilar mot bruna skräv-
lare kan inte dölja att remarque värmt sina fötter vid amerikanska och schwei-
ziska kaminer, när den fruktan som började känna av undergången drog fram 
genom de tyska städerna. Det liv som var 1944 kan man inte i efterhand sleva 
upp ur konservburkar.15 

att rekonstruera kriget och det tyska nederlaget var för en utomstående 
som remarque inte tillåtet: all kritik mot Tyskland studsade omedelbart 
tillbaka på honom själv.

carl Zuckmayer lättade på skuldtrycket

annorlunda var det med carl Zuckmayer som redan under mellankrigs-
tiden var en mycket omtyckt dramatiker i Tyskland. när han återvände 
från sin exil i amerika hyllades han på ett sätt som inte alls kom de 
andra återvändarna till del. uppmärksamheten riktades inte så mycket 
mot Zuckmayer själv som mot hans stora teatersuccé Des Teufels General 
(’Djävulens general’). Pjäsen uruppfördes i Zürich 1946 och den spelades 
sedan på olika scener närmare fem tusen gånger på mindre än tio år.

Pjäsen skildrar flyggeneralen Harras som slutit en pakt med djävulen, 
dvs. Hitler. Fast egentligen har han inte något till övers för nazisterna, 
utan intresserar sig mest för flygandet. när hans pilotvän eilers firar sin 
femtionde seger i luften med en fest är även Harras där, dricker några 
glas för mycket och gör politiskt oförsiktiga uttalanden. Misstankar upp-
kommer kring hans förhållningssätt till nazismen. kort efter det häktas 
han av Gestapo, men släpps snart igen.

eftersom man upptäckt att det pågår sabotage mot luftwaffes strids-
flygplan, får Harras i uppgift att med kort tidsfrist ta reda på vem som 
ligger bakom sabotagen. när hans vän eilers sedan störtar med ett av de 
manipulerade planen utreder Harras tillsammans med chefsingenjören 
Oderbruch vad som hänt. Denne bekänner att det är han som utfört 
sabotagen. efter ett samtal med eilers änka och en löjtnant som förlorat 
sina ideal och inte längre tror på kriget efter vad han sett på östfronten, 
börjar Harras alltmer inse sin egen skuld och roll i krigssammanhanget. 
För att skydda motståndsmannen Oderbruch, men också för att göra 
slut på sin egen ohållbara ställning, lyfter han med ett av de saboterade 
flygplanen, störtar och hedras med statsbegravning.
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Vad var det då i denna pjäs som attraherade en så stor publik? Zuck-
mayers stycke har ett persongalleri som täcker hela skalan av förhåll-
ningssätt under kriget: här finns den fanatiske nazisten, den besvikne 
idealisten (löjtnanten), den halvt övertygade och sympatiske gåpåaren 
(Harras) och den obeveklige motståndsmannen (Oderbruch). alla i 
salongen kunde sannolikt känna igen sig och identifiera sig med någon 
av gestalterna. Man kunde känna avsky för fullblodsnazisten, respekt för 
motståndsmannen och sympati för dem som halvt mot sin vilja låtit sig 
dras in i de nazistiska sammanhangen. Ingen i publiken behövde känna 
sig direkt utpekad som skyldig, det fanns ju bland personerna på scenen 
alltid någon som i något avseende var värre.

I motsats till vad Brecht förmodligen skulle ha gjort, uppmanade 
Zuckmayer inte publiken till en självkritisk hållning, utan gav i stället 
möjlighet för den enskilde att skjuta den egna skulden på någon annan. 
Åskådarna tog därför emot stycket ”med lättnad”. Här fanns nämligen, 
vilket bl.a. Jochen Vogt påpekat, en tredelning som ur ett socialpsyko-
logiskt perspektiv träffade mitt i prick vad gällde teaterpublikens för-
väntningar: Figuren Oderbruch åskådliggjorde existensen av ett bättre 
Tyskland, även om man kanske inte själv kunde räkna sig dit. Fullblods-
nazisterna å andra sidan var så alltigenom ondskefulla att den egna skul-
den vägde lätt i förhållande till deras. Slutligen fanns den sympatiske 
Harras som så att säga dragit på sig skuld mot sin vilja, vilket ju var 
precis vad som också gällde för de allra flesta som såg Des Teufels General 
på femtiotalet.16

Pjäsens popularitet berodde alltså inte i första hand på den antinazis-
tiska tendensen, utan på de identifikationsmöjligheter den erbjöd. Den 
motsvarade nämligen i högsta grad tidens förväntningar om att man inte 
skulle vända på varje sten i jakten på skyldiga. Den lättade dessutom på 
skuldtrycket och medvetandet om att man visserligen hade identifierat 
sig med den nazistiska staten, men att man så att säga ”i god tro” ådragit 
sig en moralisk skuld.
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”Trots allt tror jag ändå på det goda i människan” 
 – anne Frank

ungefär vid samma tid som Des Teufels General drog fulla hus i Tyskland 
publicerades också Anne Franks dagbok (1950 i tysk övers.). Dagboken 
är ett märkligt, känsloladdat tidsdokument och en av detta århundrades 
mest lästa självbiografiska böcker, inte bara på grund av anne Franks 
öde, utan lika mycket på grund av de litterära kvaliteterna hos boken. 
Själva dagboken fick anne på sin trettonde födelsedag 1943, de sista 
anteckningarna är daterade till första augusti 1944. I sina brev till en 
påhittad vän som hon kallade kitty, skrev anne om sig själv och sin 
personliga utveckling mot bakgrund av de problem och den ångest som 
var vardagen för henne och de sju andra judar som gömde sig i en liten 
lägenhet i ett gårdshus i amsterdam för att undgå deportation till ett 
koncentrationsläger. anne beskriver i dagboken sin relation till föräld-
rarna och deras förhållande till varandra, men hon reflekterar också kring 
sin egen sexuella utveckling och sina mödor med att utveckla den egna 
karaktären. Här finns även beskrivningar av förälskelsen i den jämnårige 
Peter. I början är dagboksanteckningarna ganska ytliga, men utvecklas 
allteftersom till smärre filosofiska betraktelser, inte kring den nazistiska 
terrorn, utan kring anne själv och de vuxnas ihåliga moral, både i göm-
stället och i världen utanför.

anne Franks liv har blivit något av en litterär topos och fotot av henne 
en ikon som de flesta människor känner igen. På femtiotalet blev hennes 
öde en symbol för de förbrytelser som hon själv föll offer för, men nästan 
lika mycket är det ett uttryck för en privatisering av det historiska skeen-
det, av nazisttiden. Bearbetningarna av dagboken för scen och film har 
ofta kritiserats för att vara ”amerikaniserade” på samma sätt som senare 
skedde i teveserien ”Holocaust”. I Tyskland innebar privatiseringen att 
man tog emot Anne Franks dagbok med välvilja. Här kunde man näm-
ligen på femtiotalet se nazisttidens fasor reducerade till ett dramatiskt 
familjeöde som inbjöd till identifikation genom att den mördade anne 
paradoxalt nog ständigt återuppstod genom sin dagboksberättelse. Just 
denna sentimentalisering och förljugenhet är det som cordelia edvard-
son vänder sig emot i sin biografi Bränt barn söker sig till elden: ”De 
skulle inte få gråta över henne, så som de snyftade över anne Franks 
dagbok […]. av de rörande breven till ’kitty’ fick världen sin katarsis till 
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alltför billigt pris – och vackra unga skådespelerskor fick en tacksam roll 
att kreera på film och teater …”17

Till saken hör också att översättningen av dagboken till tyska – som 
sedan också låg till grund för alla senare tyska utgåvor – medvetet und-
vek att betrakta tyskarna som kollektiva förbrytare. Sådant som kunde 
uppfattas som ”skällsord” kringgick översättaren, där det var möjligt, till 
exempel genom att ordet ”tyskarna” omformulerades till benämningen 
”ockupationsmakten”.18

Det var framförallt Francis Goodrichs och albert Hackes Broadway-
iscensättning från 1955, med sin optimistiska grundton och med anne 
Franks kärlekshistoria i centrum, som gjorde dagboken till en inter-
nationell succé. ”Budskapet” i deras pjäs var i grunden hoppfullt och 
utmynnade, trots anne Franks deportation, i hennes obrutna ”tro på att 
människor i grunden är goda”. Just det förment hoppingivande i pjäsens 
slutrader innebar också att anne Frank kunde misstolkas och användas 
för att fylla ett mera allmänmänskligt behov av tröst och förlåtelse. enligt 
Hanno loewy är det precis denna ”universalistiska” tolkning av dag-
boken som är ”nyckeln till att den gick hem i Tyskland”19 på femtio- och 
sextiotalen. Den tyska publiken tog tacksamt emot denna möjlighet att 
avbörda sig de egna skuldkänslorna. Själva teaterföreställningarna fick i 
Tyskland också en alldeles speciell karaktär genom att man i program-
bladet till och med uppmanade publiken att inte applådera. efter före-
ställningarnas slut var det oftast en total, känsloladdad tystnad i salongen 
som kunde vara flera minuter. Betecknande nog kretsade de offentliga 
reaktionerna på pjäsen inte kring den nazistiska förföljelsen av judarna 
utan snarare kring motiv som sträckte sig alltifrån en ”allmänt abstrakt-
humanistisk bekännelse till aggressiva krigsparoller som bar prägel av det 
kalla kriget”.20

en av de många som reflekterade kring den stora framgången med 
teaterstycket var Bruno Bettelheim. Han kom kring 1960 till slutsatsen 
att pjäsen om Anne Franks dagbok helt enkelt motsvarade de behov publi-
ken hade av att inte behöva utsättas för några för dem kännbara följder 
genom att konfronteras med den nazistiska utrotningspolitiken.21 Tret-
tio år efter Bettelheim summerar alvin rosenfeld det tyska förhållandet 
till anne Frank på följande sätt:

In a word, anne Frank has become a ready-at-hand formula for easy forgive-
ness. Far from this development representing her triumphant homecoming 
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to the country that first expelled and then killed her, it represents quite the 
reverse: the triumph of anne Frank’s former countrymen over her: In her 
name, they have, after all, forgiven themselves.22

Ilse aichingers hopp om en ”ny värld”

Hur den nazistiska förföljelsen tedde sig ur ett barns perspektiv skildrar 
också Ilse aichinger i Die grössere Hoffnung (1948; ’Det större hoppet’) 
med många självbiografiska inslag. Ändå är det inte fråga om en realistisk 
roman. Staden (Wien) nämns exempelvis inte vid namn och inte heller 
kallas de som förföljer barnen för nazister eller offren för judar. att roma-
nen först kom ut på exilförlaget Berman Fischer i Wien och amsterdam 
och inte förrän 1960 i Västtyskland är ett tecken på den ambivalenta 
inställning förlagen på femtiotalet hade till bokens innehåll.

romanens handling utspelar sig bland en grupp judiska barn under 
krigets sista månader. I händelsernas centrum står den femtonåriga 
(halv-)judiska flickan ellen som förtvivlat försöker få ett visum för att 
kunna lämna Tyskland tillsammans med sin mamma som redan fått 
utresetillstånd. Men ellens ansökan mals ner i den byråkratiska kvarnen 
och hon får aldrig något visum. Det betyder att hon måste stanna kvar 
hos sin judiska mormor, eftersom hennes ”ariske” far har förnekat och 
övergivit familjen. Mormodern är dock införd på förföljarnas listor och 
deporteras. ellen i sin tur utsätts för den förnedring och marginalisering 
som var legio för judarna under Tredje riket. Till allt detta kommer själva 
krigsupplevelserna.

Tillvaron är fullständigt perverterad för denna unga människa. livet 
förvandlas till ett fängelse, de vuxna till overkliga skuggfigurer och barn-
domen till livets slut. Hoppet att kunna fly, att få utvandra till amerika, 
att det äntligen ska bli fred, allt grusas. Ändå lever det ”större hoppet” 
om en ”ny värld” och det verkar som om den skulle kunna gå i upp-
fyllelse vid krigsslutet. ellen lyckas ta sig över till de allierades sida, men 
finner inte det hon eftersträvar. Hon beslutar sig då för att återvända och 
när hon sedan träffas av en granat vid den bro som symboliserar freden, 
tycker hon sig ögonblicket före döden se det ”större hoppet” i en fredlig 
och mänskligare framtid.

I vad man närmast skulle kunna kalla ett profant mysteriespel visar 
aichinger fram olika stationer i barnens lidande: byråkrati, diskrimine-
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ring, olika lekar och rollspel. Hon visar också hur detta lidande genom 
barnens känslor och fantasi transponeras till en overklig drömvärld, både 
som ett slags skydd och som ett uttryck för ett helt oförklarligt livstill-
stånd. aichingers djärva poetiska bildspråk påminner om expressionis-
men och surrealismen. På så sätt skiljer det sig radikalt från språket och 
stilen i den utarmade och avskalade s.k. ”kalhyggesdiktningen”, som var 
ett kännetecken för den tyska litteraturen direkt efter kriget.23

ett vittne från Tredje rikets insida – Victor klemperer

I jämförelse med anne Frank och Ilse aichinger är Victor klemperer 
en betydligt mognare och sakligare iakttagare av förhållandena under 
den bruna tiden. I sina dagböcker skildrar han de tilltagande antisemi-
tiska stämningarna och förföljelserna mot judarna i Dresden. när hans 
minnes anteckningar Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 
1933 bis 1945 (1995; ”Intill slutet vill jag vittna”) gavs ut i mitten av 
nittiotalet jämfördes de ofta med Anne Franks dagbok.

Med fara för det egna livet noterar klemperer dag för dag förskjutning-
en i den vanlige tyskens attityder och visar hur livet blir allt utsiktslösare 
för de judiska medborgarna i ett till synes normalt, men allt omänsk-
ligare Tyskland. Författaren som redan direkt efter andra världskriget 
väckte stor uppmärksamhet med sin protokollerande bok LTI/Lingua 
Tertii Imperii (1946; ”lTI. Tredje rikets språk”), om det perverterade 
nazistiska språkbruket, håller med sina autentiska iakttagelser såret kring 
judeförföljelsen öppet.

Dagböckerna återger en mardröm som bara blir värre för varje dag 
som går. klemperers iakttagelser är de främsta ögonvittnesskildringar 
som finns av Tredje riket inifrån. Här framträder en bild av dåtidens 
politiska och moraliska situation i Tyskland som i allt vederlägger påstå-
enden om att det inte skulle ha varit möjligt att känna till nazisternas 
brottsliga avsikter mot judarna. 1935 fick klemperer lämna sin tjänst 
som professor i romanistik på grund av de nazistiska raslagarna. Genom 
att hans hustru var ”arisk” och genom att han själv anmält sig frivilligt 
som soldat under första världskriget, var det ändå möjligt för honom att 
bli kvar i Dresden. Där fick han som sextioåring utföra tungt tvångs-
arbete i fabriker som framställde te och papper.
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Sina dagboksanteckningar gjorde han tidigt på morgonen innan han 
gav sig iväg till arbetet. av dessa framgår att klemperer själv undgick den 
deportation som bestämts till den 13 februari 1945, enbart genom en 
ödets nyck: det allierade bombanfallet på Dresden. I det kaos som följde 
på denna förstörelse lyckades klemperer och hans hustru fly ut ur den 
brinnande staden under antagen identitet. På vänners inrådan hade han 
också tagit av sig den gula judestjärnan för att inte på sin väg genom det 
sönderfallande Tyskland omedelbart bli angiven, fasttagen och dödad. 
Genom flykten fick han nu plötsligt igen uppleva hur det var att vara en 
vanlig människa och att bara behöva vara rädd för ”bomberna och rys-
sarna”: ”Jag satt på restauranger, jag åkte tåg och spårvagn – allt detta är 
i 3:e riket belagt med dödsstraff för mig.”24

Intresset för klemperers dagböcker var från första början mycket stort. 
redan året efter publiceringen hade de sålts i mer än 150 000 ex. Det 
berodde på att de mycket snabbt filmatiserades för teve, men även på att 
man i dem för första gången kunde läsa om hela Tredje rikets tid ur ett 
offerperspektiv som anlades inifrån Tyskland och inte utifrån. Sannolikt 
betydde det även mycket att dessa dagböcker var mycket lättare att ta till 
sig än en överlevares berättelse från ett koncentrationsläger. klemperers 
erfarenheter och upplevelser liknade ju dem som den tyska majoriteten 
hade upplevt om än från ett diametralt motsatt håll. Som en återgivning 
av umbäranden under Tredje riket passade dagböckerna därför väl in i 
den förändrade och nya synen på det förflutna som blev synlig på nittio-
talet.

en socialistisk realist i Buchenwald – Bruno apitz

en som också under lång tid förnekades leva och röra sig fritt var Bruno 
apitz. Hans spännande och medryckande roman Nackt unter den Wölfen 
(1958; ”naken bland vargar”) har ett judiskt barn som centralgestalt och 
utspelar sig i Buchenwald. apitz var den första östtyska författaren som 
blev internationellt känd utanför sitt lands gränser. Han var övertygad 
kommunist och medlem av det tyska kommunistpartiet. efter Hitlers 
maktövertagande 1933 blev han arresterad och var mellan 1937 och 
1945 internerad i koncentrationslägret Buchenwald.

romanen är i stora drag autentisk och utspelar sig under andra 
världskrigets sista veckor. I mars 1945 finns det 50 000 fångar i lägret 
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Buchen wald från alla länder som ockuperats av Tyskland. Förhållandena 
är vidriga. Den illegala internationella motståndsorganisationen i lägret 
förbereder ett uppror mot SS-vakterna, ”vargarna”, som behandlar fång-
arna omänskligt och grymt. Situationen kompliceras oförmodat av att 
ett föräldralöst polsk-judiskt barn på tre år smugglats in i lägret i en res-
väska i samband med en transport från auschwitz. För att inte äventyra 
planerna på upproret måste ledarna för motståndsgruppen undvika allt 
som kan väcka uppmärksamhet. De ställs nu inför en samvetskonflikt: 
antingen måste de ange barnet och skicka det i en säker död eller också 
måste de ta hand om barnet och därmed utsätta gruppen och sig själva 
för dödsfara. Genom ömsesidigt förtroende, mod och sträng partidisci-
plin räddas barnet till slut och även upproret lyckas.

Genom att apitz skildrar händelseförloppet med ett något patetiskt 
språk och genom att han ställer internernas motstånd i centrum, blir 
tortyren, förnedringen, hopplösheten och den totala dehumaniseringen 
i Buchenwald kraftigt underexponerad i denna bok. en vanlig läsare kan 
knappast identifiera sig med den heroiska socialistiska hjältebild som 
apitz målar upp. Det är just denna typ av verklighetsfrämmande hero-
ism som Jurek Becker polemiserar mot genom sin antihjälte i romanen 
Jakob lögnaren (se nedan, s. 174). Märkligt nog för att vara en socialistisk 
roman ställs heller aldrig frågan om orsaken till det som sker i lägret och 
inte heller vem som bär ansvaret och skulden för det hela. I stället ses 
räddningen av barnet som en väg till frälsning ur djupaste barbari och ur 
den omänskliga självförråelse som alltför ofta slog följe med den nazis-
tiska terrorn. Tillsammans med anna Seghers roman Det sjunde korset 
ingick Naken bland vargar i DDr:s antifascistiska litteraturkanon och 
var en av de mest lästa böckerna i den östtyska skolan. kanske just för att 
den, som ruth klüger säger, ”infantiliserade, förminskade och förflacka-
de […] det stora folkmordet, den judiska katastrofen på 1900-talet”.25

Max Frisch – schweizare med öppna ögon

Till dem i den tyskspråkiga sfären som betraktade utvecklingen i Tysk-
land efter kriget med öppna och kritiska ögon, hörde på femtio- och 
sextiotalet schweizaren Max Frisch. Inspirerad av Brechts episka teater 
skrev han teaterstycken som mycket precist träffade den rådande tids-

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   159 10-03-27   17.53.11



160

andan av förträngning av det förflutna som var gängse bland de tysksprå-
kiga författarna i den första minnesgemenskapen. I motsats till Brecht 
som såg världen som föränderlig, framställde Frisch världen snarast som 
oföränderlig och oförbätterlig. Han engagerade sig i samhällsdebatten 
och tillhörde den lilla grupp schweiziska intellektuella som under efter-
krigstiden gick till storms mot den självgoda offentliga bilden av Schweiz 
som ett föregångsland på alla plan. Till denna bild hörde bland annat 
att Schweiz under andra världskriget varit ett land som på grund av sin 
neutralitet i efterhand inte hade något att anklaga sig för. Mot denna 
uppfattning, men också som en varning om att allt kunde komma att 
upprepas, skrev Frisch succédramat Andorra (1961; ”andorra”).

Frisch går här in på antisemitismen som företeelse, dock utan att göra 
några direkt konkreta hänvisningar till det som skedde under nazisttiden. 
Huvudpersonen andri växer upp som adoptivson i en lärarfamilj i det 
lilla självgoda landet andorra (som snarare har likheter med Schweiz än 
med lilleputtlandet med samma namn). Till utgångssituationen hör att 
detta ”vita”, oskyldiga andorra hotas av ett – icke nämnt – ”svart” land 
som förföljer judar. Det antas att andris biologiska föräldrar är judar, 
men bara läraren vet att andri inte är jude. Det visar sig nämligen så 
småningom att andri i själva verket är lärarens barn med en kvinna från 
de ”svartas” land. Men eftersom omgivningen behandlar andri som jude 
och utifrån sina fördomar tvingar på honom vissa egenskaper, börjar han 
snart bete sig så som man väntar sig av honom. Han accepterar sin roll 
som jude och blir en outsider. när fadern sedan avslöjar det verkliga för-
hållandet, tror andri inte på honom eftersom han helt tappat tilliten till 
sin omgivning. I dramats slut överfaller de ”svarta” andorra och andri 
blir utpekad som jude och dödas.

För Frisch var avsikten med Andorra att göra ett icke-opportunt försök 
att få igång en diskussion kring ansvar, skuld, medlöperi och Förintelsen, 
frågor som under femtiotalet ju huvudsakligen sopades under mattan 
både i Schweiz och i Tyskland. Även i stycket Als der Krieg zu Ende war 
(1949; ’när kriget var slut’) – där en kvinna gömmer sin man som del-
tagit i morden på judarna i Warszawa – tog Frisch upp temat med den 
oskyldige som får sota med sitt liv, medan den skyldige överlever.

För Frisch var det självklart att inte blunda för det som varit under 
nazisttiden. redan i april 1945 när de första bilderna och rapporterna 
om koncentrationslägren började nå utanför Tyskland, skrev han med 
klara ögon om det han fått läsa och höra: ”Buchenwald nära Weimar, jag 
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begriper inte hur vi, om det nu inte är så att vi helt saknar fantasi, ska 
klara av dessa rapporter […] de står framför oss likt en klippa i  natten.”26 
Frisch väntade på liknande reaktioner från författare i Tyskland och 
satte sitt hopp till ”rösten från det så kallade andra Tyskland”, men för-
gäves. Vad han efter kriget fick läsa av de tyska författarna var i stället en 
genomgående benägenhet ”att vilja förneka, glömma, estetisera eller på 
annat sätt försköna den avgrund som låg framför dem”.27

Provocerande perspektiv utifrån

Fyra författare som varken förnekade eller förskönade, utan verkligen 
såg avgrunden framför sig var Paul celan, erich Fried, Peter Weiss och 
Jean améry. under Tredje riket var de fyra jämnåriga författarna poten-
tiella offer för Förintelsen. alla fyra lyckades i exil skapa sig en tillvaro 
som författare och trots sin bakgrund i förföljelse – i amérys fall även 
tortyr – valde de att använda tyskan som skrivspråk och instrument för 
sitt skapande. Genom sin fysiska hemvist utomlands – Paris, london, 
Stockholm, Bryssel – var de ett slags intellektuella färjkarlar och kultu-
rella gränsgångare som levde i ett tillstånd av permanent protest. Trots 
deras i grunden kritiska inställning förblev Tyskland i allt celans, Frieds, 
Weiss och amérys litterära hemland. Samtidigt var det ett land ingen av 
dem kunde tänka sig att bo och verka i för någon längre tid. Sannolikt 
går orsaken att söka i att Tyskland för dem djupast sett var och förblev 
ett slags ”ångestlandskap”.28

celan, Fried, Weiss och améry slog genom outsider-positionen i för-
hållande till Tyskland in på den kulturella skillnadens väg och var och en 
av dem har bidragit till minnet av det judiska lidandet genom att skriva 
ur en likartad och jämförbar ”inklinationsvinkel i sin existens”, såsom 
celan uttrycker det.29 utmärkande för deras författarskap är nämligen 
att de utifrån en kulturellt produktiv utanförposition förmått skärpa 
blicken bland annat för det faktum att alla aspekter på det förflutna inte 
passar in i de stora tyska berättelserna skrivna av författare som Grass, 
lenz, Johnson och Wolf. Dessa författares berättelser utesluter nämligen 
erfarenheter, perspektiv och upplevelser som just celan, Fried, Weiss och 
améry representerar genom sitt utanförstående och annorlunda koordi-
natsystem i förhållande till den tyska kulturen.30
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celans, Frieds, Weiss och amérys speciella bidrag till den tyska litte-
raturen är att de i egenskap av ”yrkesprovokatörer”31 vågade höja sina 
röster i den litterära diskursen genom att kräva att det nära förflutna 
skulle synliggöras på ett sätt som inte passade in i konstruktionen av en 
tysk kollektividentitet. Hur provocerande detta var kan man tydligt följa 
i receptionen av celans dikt ”Todesfuge”, Frieds roman Ein Soldat und 
ein Mädchen (’en soldat och en flicka’), Weiss oratorium Rannsakningen, 
men även amérys essäsamling Jenseits von Schuld und Sühne (’Bortom 
skuld och soning’).

kritikernas reaktioner visar hur dessa verk representerade något för 
den tyska samtiden främmande och att deras författare hade existentiella 
erfarenheter som skilde dem till exempel från de flesta författarkolle-
gerna i Grupp 47 som – sin intellektuella avantgarderoll till trots – mer 
eller mindre medvetet höll det judiska ödet på behörigt avstånd och på 
så sätt blockerade debatten i dessa frågor.

Det judiska perspektivet som ”det andra”  
– Paul celan

exemplarisk i detta sammanhang är Paul celans ”Todesfuge” (1952; 
”Dödsfuga”). Dikten besvärjer i ett slags cynisk musikalitet döden och 
Förintelsen av judarna i koncentrationslägren. celan var den förste i den 
tyska litteraturen som försökte skildra Förintelsen av judarna med den 
moderna lyrikens språk, men som aris Fioretos påpekat nämner han 
aldrig Förintelsen vid namn.32 Med ”Dödsfuga” tar han upp traditionella 
motiv både ur den tyska och den judiska litteraturen. I dikten framträder 
också den radikala skillnad celan ser mellan det tyska och det judiska 
efter Förintelsen: den judiska identiteten som före 1933 utmärkts av 
en symbios med den tyska kulturen står nu i direkt opposition till den 
tyska.

receptionen av denna dikt var på femtio- och sextiotalet förvisso 
väl villig, ja till och med entusiastisk bland kännarna av den tyska lyri-
ken. Men samtidigt bortsåg kritikerna så gott som helt från de i diktens 
metaforik tematiserade erfarenheterna av övergrepp och namnlösa fasor. 
I stället tog man fasta på de estetiska grepp som ”övervann” auschwitz, 
med det outtalade syftet att den tyske läsaren skulle ta till sig ett sätt 
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att läsa som var rent estetiskt. I den ansedda månadstidskriften Merkur 
skrev egon Holthusen bland annat om hur ”Dödsfuga” ”höjt vingarna 
från historiens blodiga skräckkammare […] för att uppstiga i den rena 
poesins eter”.33 Vad som steg upp i luften var emellertid inte dikten, utan 
de flyktiga resterna av kremerade människor och det var inte dikten som 
ville fly undan skräcken, utan det var diktens tyska läsare.34

Mottagandet av ”Dödsfuga” är ett nästan övertydligt exempel på hur 
det icke-tyska, judiska perspektivet uppfattades som ”främmande” och 
som ”det andra” i den egna kulturen och hur det inte tilläts göra sig hört 
i Tyskland. Det var inte offrens historia som kritikerrösterna ställde i 
fokus, utan diktens rent estetiska formspråk. Ännu så sent som 1962 
kunde man i de tyska modersmålslärarnas tidskrift Der Deutschunterricht 
läsa en litteraturpedagogisk varning om att ”behandlingen av ’Döds-
fuga’ lätt kunde glida över i ett diskuterande av judeförföljelsen”.35 Ändå 
måste man i rättvisans namn säga att just ”Dödsfuga” i tyska skolor ofta 
fått tjäna som utgångspunkt för allvarligt menade försök till kollektivt 
sorgearbete.

Får man älska en koncentrationslägervakt?  
– erich Fried

Om Paul celan rörde vid ett tyskt efterkrigstabu, så gjorde erich Fried 
det nog i lika hög grad när han 1960 publicerade sin roman Ein Soldat 
und ein Mädchen som kretsar kring det förflutna utifrån en i grunden 
mycket human människosyn. romanen handlar om en ung tysk-judisk 
man som emigrerat till amerika och som sedan direkt efter kriget åter-
vänder till Tyskland iklädd amerikansk soldatuniform. Ironiskt nog låter 
ödet just denne soldat, som är uppfylld av hämndbegär mot nazisterna, 
under en rättsprocess förälska sig i en kvinnlig koncentrationslägervakt 
som dömts till döden. Soldaten råkar snart in i ett känslomässigt kaos. 
Det som driver honom nästan till vansinne är den skrämmande insik-
ten att naziststyrets villiga hantlangare faktiskt är helt ”normala” män-
niskor, människor som står honom närmare än han någonsin kunnat 
föreställa sig.

Fried fick ta emot mycket negativ kritik för sin roman. liksom i fal-
let med celan sköt kritikerna mera in sig på det estetiska, romanens 
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misslyckade struktur, än på själva innehållet. Däremot ville man inte se 
att Frieds förståelse för den kvinnliga koncentrationslägervakten var ett 
försök att nyansera diskussionen kring den tyska kollektivskulden.

Just skuldproblematiken är det centrala för Fried och hans förslag till 
lösning av den är lika insiktsfull som oväntad. Han framhåller nämli-
gen tyskarna som ett folk värt att älskas. endast med ett sådant syn-
sätt, menar han, är det möjligt att ta itu med det förträngda förflutna.36 
ett inlägg av denna karaktär liksom Frieds obekväma påpekande om 
en ”ytlig anpassnings- och förträngningsprocess i Tyskland”37 var inslag 
i den dåtida debatten kring det förflutna som knappast var politiskt 
korrekta. Vid sextiotalets början var det omöjligt för Fried att få stör-
re gehör för detta synsätt. Den västtyska vänsterpressen kategoriserade 
följakt ligen romanen bland annat som ”ett försvar för djupast tänkbara 
politisk-moraliska förfall”.38 enligt egen uppgift blev Fried anklagad inte 
bara för att vara en ”oförbätterlig försvarare av tyskarna eller en alltför 
beredvillig försonare och förlåtare”, utan till råga på allt – av en israelisk 
recensent – betraktad som en ”dåligt maskerad nazist”.39

lika lite som celan fick respons för sin differentierade syn på det tyska 
förflutna, fick alltså Fried acceptans för det annorlunda förslaget till för-
ståelse och förlåtelse, men också diskussion kring det som skett i koncen-
trationslägren. Först nästan trettiofem år senare, med Bernhard Schlinks 
roman Der Vorleser (1995; ”Högläsaren”), som ju har ett liknande tema, 
tycks det som vid sextiotalets början uppfattades som ett provokativt och 
annorlunda framvisande av ”das unheimliche”, av det förträngda, ha fått 
en mera avvägd plats i det tyska medvetandet.

auschwitz-processen på teatern – Peter Weiss

koncentrationslägren gällde det också när Peter Weiss med oratoriet Die 
Ermittlung (1965; ”rannsakningen”) ställde massmördandet i teatralt 
fokus. utgångspunkten för Weiss var auschwitz-processen i Frankfurt 
am Main 1963–65 och det politiska klimat som då rådde i Västtysk-
land. av betydelse i sammanhanget var också det nog så vänsterradikala 
kulturklimatet i Sverige och Stockholm som ju var den fysiska plattfor-
men för författarens outsider-position. Även i det tyska samhället rådde 
det radikala stämningar av uppgörelse med det förflutna vid sextiotalets 
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mitt. Det betydde att Rannsakningen kom att få ett slags katalytisk roll i 
de tyska diskussionerna kring nazismens illgärningar.

Rannsakningen är ett montage av vittnes- och gärningsmannaröster 
från auschwitz-processen och genom dem dokumenterar Weiss ingående 
de förbrytelser som begåtts av nazisterna. Men han är inte i första  hand 
ute efter att avslöja de anklagade, utan efter att demonstrera deras nuva-
rande inställning till det som skett. På så sätt visar han inte bara hur gamla 
tankemönster fortsätter, utan även hur de flesta gamla nazister i Västtysk-
land kunde fortsätta med det yrke som de haft i koncentrationslägren, 
om de nu varit läkare, apotekare, sjukvårdare eller järnvägstjänste män.

Rannsakningen fick ett formidabelt genomslag i båda tyska staterna 
med ett samtidigt uruppförande i fjorton tyska städer 1965. Dessutom 
producerades hörspel, tevesändningar och skrevs över tusen artiklar om 
dramat. Ändå var oenigheten i de västtyska diskussionerna kring stycket 
mycket stor. Den enda gemensamma punkten var en hållning präglad 
av skepsis och avståndstagande. Främst grundade den sig på Weiss åsikt 
om att förbindelsen mellan det västtyska och det nazistiska samhället 
kunde ses som en obruten linje av kapitalistisk utsugning.40 Förståeligt 
nog vann just den synpunkten gehör i DDr. Där passade diskussio-
nerna kring Rannsakningen direkt in i den statsdoktrinära uppfattningen 
om den egna staten som ett bålverk mot de nyfascistiska tendenserna i 
Västtyskland. Med detta sätt att se var Västtyskland följaktligen bara en 
fortsättning på Hitlertyskland, medan DDr – som man påstod – konse-
kvent gjort upp med det nazistiska förflutna. att auschwitz i själva ver-
ket var en angelägenhet som i synnerlig grad gällde båda tyska staterna 
var inget som passade in i den officiella DDr-retoriken.

Den debatt som Rannsakningen gav upphov till kring den tyska skuld-
frågan, var den första som tydliggjorde vilken central roll auschwitz intog 
som del i det tyska samhällsmedvetandet. Men liksom var fallet med 
celan och Fried kan man även för Weiss del konstatera att kritiken till 
stor del vek av från författarens huvudspår, dvs. den tyska industrins roll 
i Förintelsen och uppgörelsen med den traditionella tyska underkastelse- 
och lydnadsmoralen. I stället för en diskussion kring detta förträngda i 
det tyska medvetandet kom debatten kring auschwitz till slut alltmer 
att flätas samman med Peter Weiss offentliga bekännelse till socialismen 
bara några veckor före uruppförandet av Rannsakningen.41

I samband med auschwitz-processen i Frankfurt besökte Weiss också 
i december 1964 själva koncentrationslägret. efter besöket där skrev han 
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den korta prosatexten ”Meine Ortschaft” (”Min hemvist”). Den nyktra 
beskrivningen av förintelselägret är inte ett försök att återge hur det var 
för offren, utan vad han beskriver är nuet han själv befinner sig i. Weiss 
vet att ingen empati i världen kan överbrygga skillnaden mellan då och 
nu: ”Jag har kommit hit av fri vilja. Jag har inte lastats av något tåg. Jag 
har inte drivits in på området med prygel. Jag kommer hit tjugo år för 
sent.”42 För Weiss blir besöket i auschwitz ett uppvaknande till ett slags 
ny, existentiell bestämmelse, tyngd av skuldkänslor för att han överlevt 
och haft en opolitisk hållning. auschwitz kom, som han själv sade, att 
för alltid bli till en ”fast punkt i mitt livs topografi”.43 Här fanns möj-
ligheten till ett nytt, politiskt livsperspektiv i vilket han – i de förföljda 
judarnas ställe – under de följande åren projicerade in alla förtryckta i 
tredje världen.

när medmänniskan visar sig som motmänniska  
– Jean améry

liksom Weiss följde Jean améry auschwitz-processen som inleddes i 
Frankfurt 1963. Hans tankegångar kring den och kring hela Förintelse-
komplexet sändes först i radio och publicerades 1966 under titeln Jenseits 
von Schuld und Sühne (’Bortom skuld och soning’) som för tankarna till 
nietzsche och Dostojevskij. Samlingen innehåller fem tillbakablickande 
essäer som utgår från existensen som intellektuell i ett koncentrations-
läger. För den intellektuelle som vant sig vid att ifrågasätta makten, blir 
lägret en skola i total vanmakt. amérys radikala öppenhet och reflektio-
ner kring den intellektuelles position förde vid sextiotalets mitt in helt 
nya perspektiv i diskussionen kring auschwitz. Till den grad att utgiva-
ren av amérys samlade verk, Irene Heidelberger-leonard,44 menar att 
han var tjugo år före sin tid och att han i Jenseits von Schuld und Sühne 
ställde frågor som ”först idag debatteras offentligt”.45

amérys syfte med essäsamlingen var inte att försöka bearbeta läger-
traumat eller att skriva en historisk-psykologisk dokumentär om ett 
koncentrationsläger, utan att tala om det som sysselsatte honom mest, 
nämligen offrens situation. Han skriver: ”Jag vill inte resa något minnes-
märke över dem, för att enbart vara offer är ju ingen ära. endast deras 
belägenhet har jag velat beskriva, den är oföränderlig.”46
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Det speciella med améry är att han vänder sig mot ett ensidigt histo-
riskt dokumenterande ihågkommande och i stället framhåller betydelsen 
av ”offrets subjektiva tillstånd”.47 Men han söker ingen tröst, för det finns 
ingen. Han talar bara för sig och om sig själv. För honom finns det inga 
möjligheter att riva muren mellan bödel och offer. Det kan aldrig bli tal 
om någon försoning. Medvetet provocerar han med sina ohöljda antipa-
tier och antityska attityder. Helt i landsmannen karl kraus anda är han 
en tabubrytare och orosstiftare, en som vill rycka människor ur likgiltig-
heten och ställa dem till svars för det som skedde under nazistregimen.

I den första av de fem essäerna, ”an den Grenzen des Geistes” (’Vid 
andens gräns’), skriver améry om hur hjälplös den intellektuelle är i ett 
koncentrationsläger, trots sin tankeförmåga och bildning. erfarenheterna 
från lägren gjorde inte heller att den intellektuelle fick några ”insikter” 
och ”lärdomar” till gagn för mänskligheten, tvärtom var dessa erfarenhe-
ter enligt honom att betrakta som bestående skador på identiteten. För 
améry ter sig det europeiska humanistiska arvet inte som en kraftkälla 
utan som en börda. Det beror inte enbart på att detta arv omöjliggör en 
anpassning till lägerverkligheten, utan lika mycket på att det i kontakten 
med lägertillvaron förflyktigas och visar sig som tomt och verkningslöst. 
Också den litterära föreställningen om döden pulvriseras inför verklighe-
ten i auschwitz: ”Det ledde ingen bro från döden i auschwitz till Döden 
i Venedig.”48

en helt annan uppfattning hade Primo levi som ju i sin koncentra-
tionslägerskildring Är detta en människa fann styrka för sig och för en 
kamrat genom att citera Dante. Just det humanistiska arvet var det som 
slog en bro mellan det som varit och den verkliga världen utanför lägret. 
Detta arv blev för levi till hjälp att övervinna och distansera sig från 
lägrets realiteter. Men inte så för améry som förgäves försökte använda 
bland annat Hölderlins ord för att överskrida verklighetens gränser, utan 
att lyckas.

Den andra essän ”Tortur” är en beskrivning av den tortyr améry själv 
utsattes för 1943, ett fysiskt våldförande som försatte honom, den torte-
rade, i ett tillstånd bortom all hjälp från en annan människa: 

Den som utsatts för tortyr kan inte längre känna sig hemma i världen. Förin-
telsens smälek går inte att utplåna. Förtroendet till världen som redan vid det 
första slaget störtar samman och slutligen gör det fullt ut i och med tortyren, 
går aldrig att återvinna. att medmänniskan visar sig som motmänniska, detta 
blir kvar som uppdämd skräck inom den torterade.49
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ur sitt självupplevda perspektiv tycks améry här vända sig mot Hannah 
arendts uppfattning om ”ondskans banalitet”. För henne var Förintel-
sens anonymitet och massmorden en förbrytelse som begicks inte bara 
mot judarna utan mot mänskligheten som sådan. Men améry är av helt 
annan åsikt när han mot bilden av det anonyma lidandet målar ett själv-
porträtt som visar att ”det mest subjektiva kan innehålla mer objektivitet 
än all teori och dramatik”.50 För den torterade, för den som förlorar allt 
man kan kalla själ, ande, medvetande eller identitet när det ”knakar och 
brister i skulderlederna”,51 för honom kan tortyren nämligen aldrig vara 
fråga om annat än en genomgripande subjektiv erfarenhet – bortom all 
generalisering och upprepning.

I den tredje essän ”Wieviel Heimat braucht der Mensch?” (’Hur 
mycket hembygd behöver människan?’) intresserar sig améry, som flytt 
från Österrike, för behovet av hembygd och definierar begreppet hem-
bygd som en känsla av säkerhet byggd på trygghet, en vi-känsla som 
uppkommer i barna- och ungdomsåren och som också ger människor 
ett förflutet. Den definitionen innebär emellertid att alla judar i exil inte 
bara förlorade sin hembygd utan också sin rätt till ett förflutet.

Med ”ressentiments” (’aversioner’), den fjärde essän, tolkar améry 
nazistoffrens antipatier mot tyskarna utifrån sin uppgörelse med det 
blomstrande Tyskland efter kriget. Han formulerar ett slags önskan om 
att de nazistiska förbrytelserna ska framträda som en ”moralisk realitet” 
för tyskarna, så att ”förbrytaren dras in i sanningen om sin illgärning.”52 
Det framgår klart att han inte riktar sig enbart till Förintelsens gärnings-
män, medlöpare och tysta åskådare utan också till deras efterkommande. 
På så sätt skiljer han sig radikalt från alla dem som ser på de nya genera-
tionerna med försonlig blick. améry tror nämligen inte att förbindelsen 
mellan generationerna är bruten utan att den fortgår och att det finns ett 
avgörande fortsatt kollektivt samband: likgiltigheten inför Förintelsen.

Titeln på den sista essän i samlingen är ”Über Zwang und unmöglich-
keit, Jude zu sein” (’Över tvång och omöjlighet att vara jude’). Här tän-
ker améry kritiskt kring vad det innebär för honom personligen att vara 
jude. Det han kommer fram till är att han som icke-troende och assimi-
lerad jude är förpliktigad att vara jude så länge som det överhuvudtaget 
existerar så mycket som en enda antisemit.

améry är alltigenom subjektiv i sina essäer, han försöker inte ens vara 
objektiv. Tvärtom öser han hänsynslöst ut sina aversioner, förbittrad 
över den orätt som skett honom. Just därför är hans röst så autentisk. 
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Här finns ingen tröst, inga spår som sopas igen. Han upprörs över att 
något så avskyvärt som Förintelsen kunde äga rum i vår värld, han hatar 
sina torterare och han förnekar slutligen världen – genom att begå själv-
mord.

ur ett tidsperspektiv på nu snart ett halvsekel kan man se att det verk-
ligt annorlunda, nya och provocerande som celan, Fried, Weiss och 
améry gjorde, var att de ur sitt icke-tyska perspektiv placerade ausch-
witz mitt på den mentalgeografiska kartan över Välståndstyskland och 
konfronterade den tyska allmänheten med det förträngda, ”monstruösa 
komplexet av skuld, våld och lidande” för vilket auschwitz kom att bli 
ett sammanfattande chiffer.53

att finna en väg ut ur förstummelsen – nelly Sachs

Till de författare som i likhet med celan, Fried, Weiss och améry höll 
sig borta från Tyskland och Österrike efter kriget, men gav ut sina böcker 
på tyska förlag, hörde nelly Sachs, som ju bodde i Sverige sedan 1940. 
För hennes diktning gäller också i hög grad det som Peter Szondi sagt 
om Paul celan beträffande adornos sats om poesins omöjlighet efter 
auschwitz: ”efter auschwitz är ingen dikt längre möjlig, annat än om 
den skrivs på grund av auschwitz.”54 I Sverige skrev Sachs i snabb följd 
en rad diktcykler och scenverk som gjorde henne till en av de dikta-
re som såg som sin främsta uppgift att skildra det judiska ödet och att 
låna de mördade sin röst. För Bengt Holmqvist var hela Sachs skapande 
ett ”närmande till det som inte låter sig sägas” och därmed en ”ständig 
granskning av vad som låter sig sägas” i den egna samtiden.55

Med celan delade hon känslan att den traditionella diktformen och 
det logiska språket inte räckte till för att finna en väg ut ur förstum-
melsen inför det öde som drabbat judarna. Sachs fick starka impulser 
från mötet med den judiska traditionen – bl.a. Jakob Böhme, Martin 
Buber och Gershom Scholem – och i centrum för hela hennes skapande 
står frågan om meningen med det judiska martyrskapet. Den gåva som 
Sachs tyckte sig ha fått när hon klarat sig ifrån Förintelsen, ville hon för-
valta genom att vittna om och ge sitt folks lidande en röst. Vid uppre-
pade tillfällen sade hon: ”Döden var min läromästare” och ”Mina meta-
forer är mina sår”.56 Döden och massmordet är också huvudinslagen i 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   169 10-03-27   17.53.12



170

hennes diktning. Som Fioretos framhåller föds dikten ”paradoxalt nog 
[…] först genom det ofrivilliga mötet med denne främmande, fruktans-
värde pedagog”. 57 Men hon anklagade inte någon utan använde dikten 
mera som ett rop, en åminnelse av ett martyrium och en klagan över 
att livet efter Förintelsen fortsatte utan större hänsynstagande till det 
judiska lidandet.

under stark påverkan av den chock som informationen om dödsläg-
ren förde med sig, skrev Sachs diktsamlingen In den Wohnungen des Todes 
(1947; ’I dödens boningar’) som hon dedicerade till ”Mina döda bröder 
och systrar”. Samlingens fyra delar ’Din kropp i röken genom luften’, 
’Böner för den döde brudgummen’, ’Gravinskrifter skrivna i luften’ och 
’körer efter midnatt’ lyfter rent fysiskt och konkret fram förintelselägrens 
totala nedtrampande av alla humana värden. På så sätt kan det inte heller 
bli tal om någon form av ”estetisk övervinnelse” eller ”bortförklaring” 
av det lidande som skildras. Som Holmqvist framhåller är det i In den 
Wohnungen des Todes aldrig fråga om ”ett lyriskt indignationsreportage”, 
utan snarare om en klagosång, för ur det ”fruktansvärt sakliga stiger en 
stor, glödande ren elegisk ton”.58

Också Sachs andra diktsamling Sternverdunkelung (1949; ’Stjärn-
förmörkelse’) vars titel direkt anspelar på krematoriernas tjocka svarta 
rök, har Förintelsen som tema. Tydligare än i den första samlingen 
framträder här i tolkningen av det judiska lidandet en påverkan från 
chassidiska skrifter som gav Sachs kraft att fjärma sig från nazisttidens 
okultur.

Ångestanfall och sjukhusvistelser som hängde ihop med hennes första 
återbesök i Tyskland kring 1960, fick till följd att hennes dikter paradox-
alt nog blev både mer hermetiska och mer konkreta. Samtidigt kan man 
se hur det vardagliga glider över i det mystiska och hur det som sägs i 
dikterna blir allt mindre klart uttalat och liksom förkortat.

när Sachs blev upptäckt i Tyskland firades hon som en betydande 
representant för de tyska intellektuella i förskingringen. Men som anders 
Olsson påpekat bortsåg man på det hela taget från det inflytande som 
den svenska modernismen haft på Sachs.59

läsar- och kritikerreaktionerna var till en början så gott som obe-
fintliga i Västtyskland. Mycket bättre var det heller inte i Östtyskland 
där hennes första diktsamling kom ut. Först genom att Sachs uppmärk-
sammades av Hans-Magnus enzensberger och alfred andersch i slu-
tet av femtio- och början av sextiotalet blev hon synliggjord i Tyskland. 
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enzensberger hörde till de få som klart såg Sachs särskilda roll i synen på 
det tyska förflutna:

I sin fristad i Stockholm har hon sett folkmordets ’slutliga lösning’ tydligare 
än vi som levde i lägrens närhet och hennes bok har förblivit det enda poetiska 
vittnesmål som kan mäta sig med den mållösa fasan i de dokumenterande 
berättelserna.60

Men det var inte fasan litteraturforskarna tog fasta på. Förintelsetemat 
hamnade i stort sett i bakgrunden. I stället ägnade man sig till exempel 
åt att undersöka hur Sachs använt sig av den mystiska traditionen i sin 
diktning. Huvudsakligen uppfattades hon i Tyskland som ett slags för-
sonande gestalt och hennes dikter gav inte anledning till kontroversiella 
uppgörelser med det förflutna på det sätt som var fallet med Paul celan 
och Peter Weiss.

edgar Hilsenrath provocerar filosemiterna

allt annat än försonlig var däremot edgar Hilsenrath som med sina 
båda romaner Nacht (1964; ”natt”) och Der Nazi & der Friseur (1977; 
”nazisten & frisören”), båda skrivna i amerikansk exil, provocerade den 
tyska publiken med ett innehåll som uppfattades som stötande. Hilsen-
rath hörde till dem som inte lyckades fly undan nazisterna, men som 
ändå mirakulöst eller av ren tur lyckades överleva hunger, köld och 
tyfus i ett rumänskt ghetto. I romanen Natt skildrar han med iskall och 
naken realism livet i ett ghetto som han själv deporterats till i staden 
Moghilev-Podolsk vid floden Dnjestr från 1941 till 1944. Boken kom 
först ut på engelska (1964) och blev en bestseller, men ändå tvekade de 
tyska förläggarna att ge ut den eftersom de var rädda för en antisemitisk 
publikreaktion.61 Till slut kom romanen ut i en förbluffande liten upp-
laga på 1 250 ex. och utan någon egentlig reklam. Skildringen av judarna 
i ghettot, deras sinsemellan fullständigt förråade kamp för att överleva, är 
nämligen så distanserad och fjärran från alla filosemitiska klichéföreställ-
ningar om stillsamt lidande judar, att den inte kan annat än skrämma 
genom sin känslolöshet. Hilsenrath beskriver människor som brutalise-
ras och demoraliseras till den grad att de inte skyr några som helst medel 
för att tillkämpa sig en bit bröd eller en sovplats. Ghettoinvånarna sjun-
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ker ner till en överlevnadsnivå där man är beredd till bokstavligt talat allt 
bara för att förlänga fristen i det helvetiska systemets hierarki av judiska 
poliser, svartabörshandlare och tiggare.62

I detta helvete finns inget medlidande, ingen solidaritet och inget 
motstånd. Människorna är skuggfigurer, utan förflutet och utan framtid. 
Hilsenrath berättar om ghettot utan att försköna, utan att fördöma och 
utan att finna någon mening med detta lidande:

Varje gång uppstod det gräl om de dödas klädtrasor, såvida de inte var fullstän-
digt utslitna. alla trodde sig ha rätt till dem, och så snart folk fick syn på en 
död, störtade de sig över den som en flock vilda djur. Här som överallt, klarade 
sig bara den skickligaste och snabbaste och kunde ge sig av med kläderna för 
att byta dem mot bröd.63

Med sin totala frånvaro av hopp och försök till förklaring av det som 
sker i ghettot, skiljer sig Hilsenraths roman från andra ghettoromaner, 
t.ex. Jurek Beckers Jakob lögnaren. Den kannibaliska vardagsverklighet 
Hilsenrath visar fram kunde inte annat än provocera. Författaren själv 
insåg att han skulle få ta konsekvenserna av det. Boken var fullkomligt 
politiskt inkorrekt och gick helt emot den filosemitiskt färgade offentliga 
politik som rådde i Tyskland vid sextiotalets början och som bidrog till 
att sopa igen spåren kring den tyska skulden.64 Hilsenrath var förbittrad 
över att boken tystades ner 65 och det försatte honom i det ångesttillstånd 
som ofta beskrivits av förintelseöverlevare: ”att tala och att inte bli hörd, 
att vara fri och att förbli ensam”.66

Också med den satiriska romanen Nazisten & frisören hade Hilsenrath 
problem hos de tyska förlagen. Boken skrevs på tyska, men kom ändå 
först ut i engelsk översättning 1971 och blev en stor framgång. Men 
mer än sextio tyska förlag var kallsinniga till att ge ut den. anledningen 
var själva temat, Förintelsen, som man inte ansåg vara lämpat för satir. 
Så fick man helt enkelt inte skriva. Först när Der Spiegel skrivit en arti-
kel om boken som då just publicerats på ett litet förlag, fick Nazisten 
& frisören ett stort publikt genombrott och blev en riktig longseller.67 
Huvudanledningen till att förlagen inte ville ge ut boken var dels att de 
oerhörda förbrytelser som begås ses ur gärningsmannaperspektivet, dels 
– vilket var ännu värre – att gärningsmannen stjäl offrets identitet och 
utger sig för att vara jude för att rädda sitt eget skinn.

Perspektivet är alltså medvetet omkastat. Inte ett offer, utan en mass-
mördare, Max Schulz, är huvudperson och det är hans historia vi får följa 
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från uppväxten som son till en prostituerad, vars judiske älskare våldför 
sig sexuellt på honom. Schulz är till utseendet lik de svartmuskiga kari-
katyrer av judar som gjordes under nazisttiden. Han arbetar som lärling 
i en frisörsalong som tillhör fadern till en judisk kamrat, Finkelstein. 
uppviglad av ett Hitlertal låter Schulz sig villigt värvas till nazisterna och 
blir till slut en brutal bödel i ett koncentrationsläger. Där mördar han tio 
tusen människor, bland dem också familjen Finkelstein. efter krigsslutet 
ger han sig i kast med svartabörsaffärer och använder en säck guldtänder 
som startkapital för sina affärer. Fiktionen drivs till trovärdighetens gräns 
när han sedan bestämmer sig för att utvandra till Palestina. Han övertar 
sin mördade vän Finkelsteins identitet och låter tatuera in ett fångnum-
mer på armen. efter att han sedan till och med låtit omskära sig, är 
identitetsbytet fullbordat. I Palestina blir han slutligen en respektabel 
samhällsmedborgare med egen frisörsalong.

Hemsökt av samvetskval på sin ålderdom, avslöjar han en tid före sin 
död att han varit en massmördare. Men ingen vill veta av självankla-
gelserna, utan man tror att det är hans förflutna i koncentrationslägret 
som spökar. Schulz förflutna ger honom ingen ro. Tillsammans med en 
vän som är domare iscensätter han en fiktiv rättsprocess vars utslag blir, 
att hans brott är av sådant slag att det inte går att sona. Det finns helt 
enkelt inget straff för all den bestialitet han utövat. Inte heller läsaren 
bjuds ett försonande slut. Hela den farsartade, påhittade processen tjänar 
som en sinnebild för tyskarnas förhållande till judarna efter kriget och 
själva skådeplatsen är, trots att det hela utspelar sig i Israel, omisskännligt 
Tyskland.

Hilsenrath visar också något annat med sin bok, nämligen att huvud-
personen egentligen inte är särskilt antisemitisk, utan att han helt enkelt 
blir bödel för att tiderna är sådana som de är. när dessa sedan ändras, blir 
också han utan större problem en annan, en flitig frisör och god med-
borgare. Just i denna förvandling ligger också själva stötestenen, för den 
motsvarade ju precis den förvandling som så många tyskar genomgått, 
först under Hitler och sedan efter kriget. Som Stephan Braese påpekat 
är boken också ett satiriskt frontalangrepp på hela den ”filosemitiskt-
institutionaliserade diskursen i Tyskland”, dvs. på den förment judevän-
liga inställningen som tog fasta på talet om den ”tysk-judiska symbiosen” 
som gällt under flera hundra år fram till 1933.68 Som satir är Hilsen-
raths bok en brutal uppgörelse med denna symbiostanke, ja ett försök 
att slutgiltigt underminera den och i stället etablera en ny, jämbördig 
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diskussionssituation som tar fasta på den outplånliga skillnad som alltid 
kommer att finnas mellan judar och tyskar efter den nationalsocialistiska 
utrotningspolitiken.

I Nazisten & frisören försöker Hilsenrath inte ge en förklaring av 
och se en mening med Förintelsen eftersom den enligt honom inte har 
någon annan mening än själva förintandet. liksom var fallet med roma-
nen Natt skiljer sig Hilsenrath just häri från författare som Jurek Becker, 
ruth klüger, George Tabori och Imre kertész. Detta leder enligt Hel-
mut Braun, utgivaren av Nazisten & frisören, till att läsaren så att säga 
känner sig ”kränkt” i den egna judevänligheten, den filosemitism som 
under efterkrigstiden varit följden av dåligt samvete och skuldkänslor.69 
Det kan mycket väl vara så, men frågan är om inte minnet av Förintelsen 
bevaras bättre i Hilsenraths böcker än i många andra författares verk, just 
genom att de är så ”kränkande” och så brutala i sin råa direkthet.

nazismens offer för alltid? – Jurek Becker

långt mindre provocerande än hos Hilsenrath framträder hos Jurek 
Becker skönlitteraturens minnespotential i synen på Förintelsen. I tre 
romaner tar han upp massmorden i koncentrationslägren, judendomens 
stigma, diskrimineringen och utanförskapet för dem som en gång för-
följts. Becker själv levde sina första år i just det ghetto som Steve Sem-
Sandberg skildrar i De fattiga i Łódź (2009). Som femåring fördes han 
sedan till koncentrationslägren ravensbrück och Sachsenhausen. För 
Becker är det särskilt viktigt att framhålla den enskildes anspråk på ett 
lyckligt liv, trots de konsekvenser förföljelsen fått för dem som överlevt 
Förintelsen.

I sin första roman Jakob der Lügner (1969; ”Jakob lögnaren”) är Beck-
er starkt präglad av de egna lägerupplevelserna. Han berättar om Jakob 
Heym som ljuger av ren barmhärtighet. Heym har kallats till förhör hos 
polisen för att han inte hållit utegångsförbudet som råder i det judiska 
ghettot i en polsk småstad. På polisstationen står en radio på och han 
råkar höra att de sovjetiska trupperna inte står mer än 400 km bort och 
att de där slagit tillbaka tyskarna. när han kommer tillbaka från förhöret 
berättar han för ghettoinvånarna vad han hört och en gnista hopp tänds 
hos dem. För att hålla modet uppe på sina medfångar, ljuger Heym och 
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säger att han har en radio gömd. Varje dag hittar han sedan på nya goda 
nyheter som han säger sig ha hört på radion. För Heym är orden, även 
om de är osanna, den sista möjligheten att hålla modet uppe i ghettot. 
Människorna får hoppet tillbaka och de planerar t.o.m. för framtiden. 
Verkligheten är dock en annan. Fronten närmar sig visserligen långsamt, 
men det gör också det obarmhärtiga slutet: människorna i ghettot lastas 
på järnvägsvagnar och rullar bort mot likvideringen.

Det är inte en bok om hjältemodig kamp och motstånd som i Bruno 
apitz’ Naken bland vargar, inte heller en skrämmande skildring av ghet-
tot som hos Hilsenrath, utan berättelsen om en liten människa som 
använder sin uppfinningsrikedom för att värja sig mot verklighetens 
fasor. Becker är en lysande berättare. utan sentimentalitet och utan att 
heroisera skildrar han tillvaron i ghettot, samtidigt som han med humor, 
ironi och fantasi lyckas mildra allt det omänskliga han återger. Med sin 
berättelse har Becker – som en av verkligt få – hittat en estetisk form för 
att gestalta nationalsocialismen som terrorsystem. Idén till romanen fick 
han av sin far när denne berättade om en man i ett ghetto som hade en 
radio, men sin egentliga styrka som litterärt uppslag fick historien först 
genom att den gestaltades utan radio.70

Också romanen Der Boxer (1976; ’Boxaren’) har sin bakgrund i Beck-
ers egna upplevelser i koncentrationsläger och följderna av dessa. en f.d. 
lägerfånge försöker efter kriget börja ett nytt liv i Östberlin. Han vill helt 
radera ut de sex år han suttit i läger och utger sig för att ha varit boxare, 
men misslyckas i sitt rollspel både inför sig själv och sin återfunne son. 
Det förflutnas makt är för stor och han tar till flaskan. när inte ens det 
längre hjälper, framstår det egna förstörda livet i all sin perspektivlöshet 
som en obarmhärtig och outplånlig konsekvens av det stigma han bär 
inom sig som ett nazismens offer – för alltid.

Även i romanen Bronsteins Kinder (1986; ’Bronsteins barn’) spelar 
judeförföljelsen i Tredje riket en avgörande roll. Gymnasisten Hans upp-
täcker en dag att hans far och två andra män – som alla tre suttit  i kon-
centrationsläger – håller en f.d. lägerbödel fången och utsätter honom för 
förhör och våld. Sonen är rådlös, samtidigt som han störs av att behöva 
bli påmind om sin judiska identitet. Följden blir att han hamnar i en svår 
konfliktsituation. I den fångne SS-mannen kan han trots sin bakgrund 
inte se annat än ett hjälplöst offer, men han kan ändå inte hjälpa honom, 
för då skulle han ju vända sig mot fadern som ju själv varit ett av nazis-
mens offer. Situationen får sin upplösning först genom att fadern helt 
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oväntat dör och sonen kan befria den f.d. nazisten som flyr till Västtysk-
land. Becker gör tydligt för läsaren att det inte bara är den direkt drab-
bade generationen som måste ta sig an det förflutna, utan även den efter-
följande. Frågan som alla personer i romanen ställer är: när slutar man att 
reagera som ett offer? Och svaret som Becker ger: aldrig. Men ändå värjer 
han sig mot offeridentiteten eftersom den ju är definierad av dem som en 
gång var hans plågoandar. För att hålla distansen till det förflutna i sökan-
det efter egen identitet bortom det judiska och tyska verkar författaren 
Becker själv använda sig av en metod som berättaren i Bronsteins Kinder 
beskriver på följande sätt: ”Jag förmodar att man framförallt måste göra 
sig en så noggrann bild som möjligt av de händelser, som ska avlägsnas 
ur minnet; just det gäller förstås särskilt de minnen som man vill bevara.” 
Men som berättaren själv konstaterar är det ingen lätt process: ”Minnena 
kom och gick, precis som de ville, och jag bara satt där.” 71

att kunna förstå och känna med de förföljda 
– ralph Giordano

en som likt Becker försöker hålla det tyska minnet av det förflutna levan-
de och som tagit på sig rollen att vara vaksam väktare och varnare, ja även 
moralist, är ralph Giordano. 1982 publicerade han sin stora roman Die 
Bertinis (”Familjen Bertini”). Om bakgrunden till den skriver han tjugo 
år senare bland annat följande: 

Det finns en biografisk verklighet och så den verklighet som är bokens – Famil-
jen Bertini är inte en naken avbildning av verkligheten, utan en självständig 
andra verklighet som blivit till i en lång och kvalfull konstnärlig process under 
fyrtio års tid. Men precis lika sant är också, att jag aldrig skulle ha kunnat 
skriva den här boken utan de egna upplevelserna. Ingen diktande fantasi kan 
nämligen utmåla för sig, vad som händer med människor vars brott består i att 
de befinner sig på jorden och i sin biologiska existens ses som ’rasligt orena’.72

Idén till Familjen Bertini hade Giordano redan 1942, nästan tre år före 
befrielsen från nazismen, men det skulle alltså dröja fyrtio år innan 
boken slutligen kom ut. Den är ett slags familjekrönika som sträcker 
sig från slutet av 1800-talet fram till och med efterkrigstiden. I den för-
sta av de fem romandelarna om sammanlagt åttahundra sidor möter vi 
familjeöverhuvudet Giacomo Bertini i Hamburg. Han är sicilianare, 
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skräddare och musikälskare med stor framgång som kapellmästare för 
en i italienska uniformer utstyrd militärorkester. Men första världskriget 
sätter stopp för hans musicerande. Förhoppningarna står nu till sonen 
alf(redo) som emellertid inte är så begåvad på det musikaliska området. 
under sin musikutbildning på konservatoriet möter alf kärlekslyckan i 
lea som är judinna. alf misslyckas dock som pianist och hankar sig fram 
som kafémusiker. Tiderna är hårda, men föräldrarna är målmedvetna och 
placerar barnen cesar, roman och senare även ludwig i Johanneum, 
Hamburgs bästa gymnasieskola. I och med Hitlers makttillträde 1933 
börjar så de antisemitiska stämningarna och övergreppen också i sko-
lan, både bland kamrater och lärare. Pojkarna Bertini klassas som ”första 
gradens halv judar” och drivs från skolan. Familjens frihet blir alltmer 
kring skuren och den statliga terrorn alltmer hotfull. Genom angiveri 
blir Bertinis plötsligt svartmålade som ”judesvin” och föräldrarna får inte 
längre arbeta som musiker. efter att familjens hem förstörts av allierade 
bomber, söker de skydd i en by utanför Magdeburg, men råkar även 
här ut för angivare och trakasserier. 1944 måste familjen på nytt ge sig 
iväg, tillbaka till Hamburg. endast tur och goda människors hjälp gör 
att familjen Bertini undgår deportation och lyckas överleva genom att 
vegetera i en källarskrubb full av råttor.

Svårt traumatiserad registrerar ynglingen roman, ur vars perspektiv 
hela händelseförloppet ses, hur många gärningsmän som får gå fria efter 
krigsslutet, hur människor hycklar, vänder kappan efter de nya politiska 
vindarna och förtränger det som varit, utan att någon egentlig ny början 
sker. Just detta förhållningssätt, dvs. ”förträngningen och bortglömman-
det av den första skulden” och att nationalsocialismen uppenbarligen 
inte upphör att leva kvar i människors sinnen, har Giordano kallat den 
”andra skulden”.73

Författaren har vid olika tillfällen framhållit att familjen Bertinis his-
toria också i stora stycken är familjen Giordanos, men boken är ändå 
inte en självbiografi, utan författarens egna upplevelser har endast tjänat 
som underlag för fiktionen. Giordano är en skicklig berättare och hans 
roman – liksom filmatiseringen av densamma – har i Tyskland haft näs-
tan ett liknande genomslag som den amerikanskproducerade teveserien 
Holocaust från 1979. På samma sätt som genom denna serie och även 
filmen Schindlers list, ger gestalterna i Giordanos stora familjeroman en 
möjlighet att koppla nazistsamhällets omänsklighet och fasor till riktiga 
människor, levande ansikten och outplånliga upplevelser. Människor i 
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alla åldrar, med eller utan historiska kunskaper, ja var och en som har den 
minsta mänskliga medkänsla har genom Familjen Bertini kunnat leva sig 
in i denna familjs öde. Just denna känslomässiga förståelse och empatiska 
identifikation med offren är, som Heinrich Böll påpekat, en ”förutsätt-
ning för förmågan att inte bara registrera alla varianter av fientlighe-
ter, rasism och opportunism, likaväl som motstånd och hat mot detta 
förbannade nazistsystem, utan också för att språkligt förkroppsliga och 
binda det till personer”.74 Samtidigt kan man med Böll även konstatera 
att Bertinis är en ”nödvändig komplettering”75 av de romaner som med 
gärningsmannaperspektivet för ögonen skrivits av författare ur den första 
minnesgemenskapen, t.ex. Günter Grass Blecktrumman (1959), christa 
Wolfs Barndomsmönster (1976) och Siegfried lenz Förhistorien (1978).

cordelia edvardson – doktor Mengeles skrivbiträde

Två år efter Giordanos roman publicerade cordelia edvardson på svens-
ka den självbiografiska romanen Bränt barn söker sig till elden (1984; 
”Gebranntes kind sucht das Feuer”), där hon i en rad brottstycken låter 
sitt liv växa fram. Det är fråga om ”minnesfragment och ögonblicksbil-
der”76 med stor autenticitet och utgångspunkten för hennes berättande 
är närmast terapeutiskt. ur ett minnesperspektiv försöker hon bearbeta 
och rekonstruera sina plågsamma upplevelser: ”Hennes liv är sönder-
sprängt och splittrat och när hon försöker lägga pussel med bitarna skär 
hon sig på deras vassa kanter.”77

Som roman är Bränt barn söker sig till elden närmast osannolik: bara 
verkligheten kan regissera ett öde sådant som det författaren beskriver. 
I boken skildras inledningsvis cordelias trygga uppväxttid i Berlin i 
 skuggan av den berömda modern, författaren elisabeth langgässer. Men 
idyllen är ihålig. Barnet anar tidigt att något inte är som det ska. cordelia 
hade fötts utom äktenskapet och hennes far var jude. I och med det var 
hennes öde beseglat i dåtidens Tyskland. enligt nazisternas raslagar – med 
mor- och farföräldrar som var judar – räknades cordelia nämligen som 
”heljude”. Modern elisabeth som endast hade judiskt påbrå från ett håll 
och senare gifte sig med en ”arisk” man (som alltså inte var far till cor-
delia), undgick däremot enligt samma lagar den nazistiska förföljelsen. 
utan bevis på en ”arisk” familjebakgrund (”ariernachweis”) började dis-
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krimineringen med att cordelia fick sluta den vanliga skolan och börja i 
en skola med bara judiska elever. när den gula stjärnan sedan påtvingades 
judarna 1941, vågade familjen inte låta henne bo kvar hemma av rädsla 
för repressalier. Hon fick helt enkelt lämna hemmet och sova borta.

Skulle det inte ha varit för den absurda verkligheten i det sena tret-
tiotalets Tyskland, kunde man tycka sig ta del av en klassisk tragedi där 
 hjältinnan driver allt närmare undergången. I denna svåra situation 
agerar modern förnuftsmässigt för att rädda familjen, men är inte hel-
ler okänslig för dotterns utstötning och gör vad hon kan för att hjälpa 
henne. Med en stor summa pengar lyckas hon få dottern adopterad av 
ett spanskt par. På så sätt får cordelia ett spanskt pass. ett kryphål i de 
nazistiska raslagarna gör henne på detta sätt immun mot nazistisk för-
följelse – för en kort tid. Hur denna list genomskådas och tillintetgörs 
av Gestapo i Berlin hör till det mest hjärtslitande i denna bok. I en ren 
utpressnings situation hotar Gestapo modern med åtal för högförräderi 
för att hon låtit adoptera bort dottern. För att förhindra att modern 
straffas återstår för den då fjortonåriga cordelia inget annat än att under-
teckna ett papper där hon anhåller om dubbelt medborgarskap, tyskt 
och spanskt. I och med undertecknandet är hon emellertid på nytt tysk 
medborgare och ras lagarna träder i kraft. Fällan slår slutgiltigt igen kring 
cordelia.

att modern räddas och klarar sig från deportering, men inte dottern, 
sätter sin prägel på hela boken, men det är ändå inte fråga om hämnd 
eller att modern skulle ställas till svars för det som skett. Snarare visar 
edvardson hur hopplös och utan utvägar situationen var för judarna i 
dåtidens Tyskland. eftersom modern, elisabeth langgässer, var mycket 
känd och en hyllad författare i Västtyskland under det sena fyrtio- och 
tidiga femtiotalet, har edvardson ofta fått frågan om hur hennes mor 
kunde svika och handla så som hon gjorde. Hon ger själv ett svar som 
framhäver det orimliga i själva frågeställningen:

Jag tycker det är otroligt att det är just en fråga som ställs jämt och ständigt: 
”Hur kunde hennes mamma bara?” Man försöker skjuta ifrån sig den egna 
skulden på andra människor. Man frågar sig inte: ”Hur kunde vi åstadkomma 
ett sådant system och tillåta att en mor hamnade i en så fruktansvärd konflikt.” 
Min mor var ett offer.78

De nazistiska förföljelserutinerna innebär att cordelia först kommer till 
det judiska sjukhuset i Berlin som var ett slags uppsamlingsplats, sedan 
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förs hon vidare till Theresienstadt och hamnar slutligen i auschwitz. I 
lägret blir hon sekreterarhjälp åt den ökände doktor Mengele. Hennes 
uppgift är att föra bok över de experiment som utförs av honom och 
att – med anders Ohlssons ord – vara ”ett dödens skrivbiträde”79 som 
antecknar numren på dem som ska föras till gaskamrarna.

edvardson är född samma år som anne Frank. av en slump blir hon 
en av dem som överlever auschwitz. Fysiskt nergången och med svåra 
psykiska men kommer hon till Sverige våren 1945. Svårigheterna att 
finna sig tillrätta i ett vanligt vardagsliv är stora. För alltid märkt av 
sina upplevelser i koncentrationslägret betecknade hon sig långt senare 
– när hon mottog Geschwister-Scholl-Preis 1986 – som en ”graduate 
of auschwitz”. Hennes bok är precis som ruth klügers Leva vidare en 
rekonstruktionsprocess, en berättelse om förföljelse och förintelse, men 
lika mycket en berättelse just om att ”leva vidare”, om att befria sig ifrån 
dödsriket auschwitz, att på nytt ”vara till” och bilda sig en ny identitet, 
först i Sverige och sedan i Israel.

att föra en dialog om Förintelsen, då och nu  
– ruth klüger

ruth klügers nyss nämnda bok weiter leben (1992; ”leva vidare. en 
sann berättelse”) blev till mångas förvåning en stor försäljningsframgång. 
Boken har vissa likheter med Bränt barn söker sig till elden och handlar 
om en judisk flickas upplevelser i Wien efter att Österrike anslutit sig till 
Tyskland i mars 1938. Det är den tid då ”hundar och judar var oönskade 
överallt”, då flickan ruth som precis fyllt sju inte längre får sitta på park-
bänkar eller åka spårvagn.80 Flickan är författaren själv som bestulits på 
sin barndom, men också sextioåringen som ur sitt sena perspektiv inte 
förtiger de psykiska skador som tynger hennes fortsatta liv fram till den 
dag som är.

klüger tecknar bilden av ett förflutet som liksom Grass Blecktrum-
man och Wolfs Barndomsmönster har ett barn i centrum, men det finns 
också en tydlig feministisk, polemisk vinkling i hennes bok när hon i 
början säger ”kvinnor har inget förflutet. eller bör inte ha ett. Det är 
ofint, ja nästan oanständigt.”81 krig är en männens angelägenhet och att 
en elvaårig flicka skulle kunna bidra till historieskrivningen är knappast 
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troligt. Det är åtminstone vad klüger säger att man framfört till henne. 
Föga förvånande riktade hon sig därför till en kvinnlig publik med sin 
bok. Men inte bara kvinnor kände tilltalet i hennes berättelse utan över-
huvudtaget en ofta yngre, kritisk och historiemedveten publik.

undertiteln på den tyska upplagan av boken, ”en ungdom”, signa-
lerar att den avser en hel generation. Men samtidigt motsäger själva 
innehållet att så skulle vara fallet. Författaren har nämligen inte upplevt 
en ungdomstid vilken som helst, utan hon har i likhet med Imre ker-
tész genomlidit sin ungdom på ett för henne alldeles eget och ingalunda 
generaliserbart sätt. redan genom att nämna platserna för denna ung-
domsupplevelse – Theresienstadt, auschwitz-Birkenau och christian-
stadt (Gross-rosen) – inser man att upplevelserna varit omvälvande, 
men att de samtidigt även saknar psykologisk representativitet för en hel 
ungdomsgeneration. klügers avsikt är därför i stället att utifrån sina egna 
speciella ungdomsupplevelser försöka visa vad en barndom och ungdom 
kunde vara under de alldeles speciella förutsättningar som rådde under 
Tredje riket. Hennes ”roman” är på det viset en generationsroman: å 
ena sidan för att den är skriven utifrån ett avstånd på två generationer, å 
andra sidan för att den riktar sig särskilt till den uppväxande tyska gene-
ration som inte sett Hitlertidens människoförföljelse med egna ögon.

klüger skildrar sin barndom i lägren ”lakoniskt, utan patos, med ovill-
korlig uppriktighet, med känsloprecision och skoningslöshet också mot 
sig själv”.82 Hon reflekterar också kring de obegripliga sammanhang, till-
fälligheter och den altruism som gjorde att just hon överlevde helvetet i 
auschwitz. Hon vill få oss läsare att förvånas över att en ”ung kvinna”, 
helt frivilligt och ”i samma hopplösa situation som alla vi andra […]
inte velat något annat än att rädda en annan människa”.83 Förvånas ska 
vi också över att ”just i detta perversa auschwitz det goda faktiskt fanns 
som en möjlighet, som ett språng över det på förut bestämda”.84

Trots de vidriga förhållandena i koncentrationslägren tror alltså klüger 
på den enskilda människans förmåga att kunna besluta sig för ett hand-
lande som är moraliskt och etiskt högtstående. Mot ondskans banalitet 
ställer hon en godhet som är enastående i sitt slag. För klüger är kommu-
nikationen mellan människor förutsättning både för den unika godhet 
hon vederfors i auschwitz och för förståelsen av det förflutna bland unga 
människor av idag. Det räcker enligt henne inte med en aktualisering 
av historiska dokument ur det kulturella minnet, för dessa dokument 
är i sig inte tillräckliga för en förståelse av Förintelsen. klüger varnar 
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också för den fåfänga tron att muséer skulle kunna hålla de förgångna 
fasorna vid liv. Det kan de inte, utan snarast leder museibesöken till 
sentimentalitet och till ”självbespegling av känslorna”. Däremot kan en 
förmedling av dokumenten genom litteratur och film leda till en större 
vilja att förstå det som skedde i auschwitz, menar klüger. För henne var 
därför Peter Weiss med sin självrannsakande platsbeskrivning av ausch-
witz, ”Min hemvist”, ”den bästa besökare man kan önska sig för han såg 
inget färdigt, förstelnat minnesmonument”.85

Till skillnad från till exempel Imre kertész och Primo levi behöver 
klüger ur sitt reflekterande nittiotalsperspektiv varken berätta om vad 
som skedde i lägren eller i vilken ordning. Det vet vi redan. Däremot 
kan hon med sin kombination av fiktion, fakta och kommentar föra en 
medveten dialog med läsaren. Hon berättar om hur hon ur sitt sena per-
spektiv ser på det som varit och det som redan skrivits om Förintelsen. 
explicit säger hon också: ”Min bok är en nittiotalsbok. Ju mer tid som 
förgår, desto mindre nödvändigt kommer det att vara att beskriva dessa 
detaljer, och ju oftare de sedan ändå beskrivs, desto misstrognare kan 
man bli.”86

Marcel reich-ranicki – berättare  
och överlevare mot alla odds

liksom ruth klüger hör Marcel reich-ranicki till den generation som 
inte enbart berättar om de förbrytelser som skedde under Förintelsens 
tid, utan som lika mycket reflekterar kring vad Förintelsen kommit att 
betyda utifrån ett senare livsperspektiv. reich-ranicki är sedan 1960 
Tysklands mest inflytelserika litteraturkritiker med en kolossal produk-
tion bakom sig.87 Den verklighet och förhistoria som döljer sig bakom 
denna arbetsinsats och mirakulösa framgång berättar reich-ranicki om 
i den digra minnesboken Mein Leben (1999; ’Mitt liv’). Memoarerna 
skulle ha kunnat vara en bra historisk roman om det inte var för att 
innehållet i allra högsta grad även rörde det verkliga livet.

Bokens Marcel som knappt nio år gammal flyttar från sin födelse-
stad Włocławek i Polen till Berlin får höra av sin lärarinna: ”Min son, 
du far nu till kulturens land.” Men kulturens land presenterar sig snart 
från sina dystraste sidor och reich-ranicki fördrivs 1938, på grund av 
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sina judiska rötter, tillbaka till Polen. Författaren skildrar fängslande och 
utan anklagelser och självmedlidande sin familjs och judarnas situation 
i det tyskockuperade landet, förstörelsen av ghettot i Warszawa där han 
själv befinner sig, deportationen av föräldrarna och slutligen den svåra 
tiden före krigsslutet då han med sin fru undkommer bödlarna genom 
att lyckas gå under jorden. I sitt gömställe förmår reich-ranicki hålla 
människorna han och hans fru bor hos vänligt stämda genom att, på 
beprövat Sheherezade-manér, oförtröttligt och kväll efter kväll berätta 
historier.

Som en röd tråd i boken går den motsägelsefulla bilden av Tyskland 
som kulturens och barbariets land. Genom sin sparsmakat klara stil och 
sina subtila iakttagelser förenar Mein Leben saklig framställning med 
litterära kvaliteter av för den självbiografiska genren ovanligt slag. Det 
annorlunda och fascinerande med Mein Leben är hur reich-ranicki 
boken igenom skickligt förmår interfoliera sin roll som tysk stjärnkriti-
ker med en spegling av det egna individuella levnadsödet mot bakgrund 
av den tyska nittonhundratalshistorien.

korrespondenser, allusioner och palimpsest  
– W.G. Sebald

I likhet med de flesta andra författarna i den andra minnesgemenskapen 
har även W.G. Sebald ett kritiskt perspektiv på det förflutna och på Tysk-
land, inte för att han suttit i koncentrationsläger eller tvingats i exil, men 
väl för att dessa frågor ständigt sysselsatt honom och för att han under 
största delen av sin livstid var bosatt i england.

I en intervju säger Sebald att hans reflekterande kring det tyska för-
flutna egentligen började när han läste Peter Weiss Diagnos, Brännpunkt 
och senare även Rannsakningen: ”Plötsligt hade jag en känsla av att det 
öppnades dörrar för mig och att jag, i den svartvita struktur som Peter 
Weiss gav sina verk, kunde se saker och ting på ett mycket tydligare sätt 
än i alla tidigare böcker.”88 Det som han fann hos Weiss och senare även 
bland annat hos celan var vad han kallar en ”approximativ sanning om 
det förflutna”. Däremot representerade författarna ur den första minnes-
gemenskapen, såsom Böll och andersch, för honom närmast en ”försik-
tigt förvaltad brist på erfarenhet” vad gällde ”de stora katastroferna”.89
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Som ingen annan tysk efterkrigsförfattare har Sebald i sina texter 
ägnat sig åt ett sensibelt minnesarbete och ingående sysselsatt sig med 
judiska livsöden och med dem som förföljts av nazisterna. Som få andra 
har han reflekterat kring de möjligheter som står till buds för att återge 
de nazistiska massmorden:

reproduktionen av fasorna eller snarare: återskapandet av fasorna, vare sig det 
är med bilder eller med bokstäver, är något som i princip är problematiskt. 
en massgrav låter sig inte beskrivas. Det betyder att man måste finna andra 
vägar som berör mer, som tar vägen över minnet, över arkeologiserandet, över 
arkiverandet, över intervjuandet av människor.90

I berättelserna Die Ausgewanderten (1992; ”utvandrade”) rekonstruerar 
Sebald livsödena för fyra judiska personer som frivilligt eller mot sin 
vilja gått i landsflykt till england eller uSa. Bokens berättare som träf-
fat dessa människor vid olika tidpunkter i sitt liv, är en varsam lyssnare. 
Han låter dem själva komma till tals med sin ”judiska röst”. Han gör det 
utan att ”ta över” och utan att styra deras berättelser, vilket ofta skett när 
”historiskt obelastade” tyskar berättar om förföljda som överlevt nazist-
terrorn. Boken är samtidigt ett slags sorgearbete som utöver att visa vilka 
skador offrens psyken tagit, även håller upp en minnesspegel där den 
tragiska sidan av den tyska historien framträder.

Också i romanen Austerlitz (2001) spelar minnet och ihågkommandet 
en avgörande roll. Huvudpersonen Jacques austerlitz lever under lång 
tid helt ovetande om sin tjeckisk-tyska bakgrund och växer upp som 
adoptivbarn hos ett engelskt pastorspar. Först som femtonåring får han 
veta, att han tio år tidigare skickats med en judisk ”barntransport” från 
Prag till london. I vuxen ålder börjar han sedan söka efter spår ur sitt 
förflutna. Han reser till Prag och kommer så småningom underfund med 
sin judiska barndom och att hans mor mördats i auschwitz. Sebald låter 
austerlitz själv berätta sin livshistoria, vilket sker i ett samtal med ett tio 
år yngre berättarjag, en tysk som är bosatt i england. långsamt utvecklar 
sig en vänskap ur den tillfälliga bekantskapen och långsamt faller också 
ljus över det förgångna och förhistorien till den katastrof som tog för-
äldrarna ifrån honom och kastade honom själv in i ett kringflackande liv 
fyllt av depressioner. läsaren möter en man som är mera hemmastadd i 
det döda än i det levande, en som visserligen överlevt, men som till slut 
inser att han varken hör hemma bland de levande eller bland de döda.

Austerlitz är en mycket ”litterär” text, en palimpsest med massor av 
intertextuella skikt, allusioner och subtexter som alla har sin brännpunkt 
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i den varaktiga skada som nazismen tillfogat sina offer och överhuvud-
taget vårt civiliserade samhälle. Austerlitz är inte ren dokumentation, 
 fiktion, biografi, inte heller essä eller montage, utan någonting mitt 
emellan, där gränsen mellan fakta och fiktion är flytande. romanen 
innehåller resor, undersökningar och associativa utvikningar, ett slags 
litterära vandringar längs drömda stigar som Sebald själv trampat upp. 
Sin roll som författare finner han i att vara arkivarie, pilgrim, biktfader 
och lyssnare. Sebald infogar också självtagna foton, tidningsurklipp och 
andra optiska vittnesbörd. Bilderna är ofta avsiktligt amatörmässiga, till 
och med suddiga och liksom svävar mellan fiktion och dokumentation. 
Det kan röra sig om foton av trapphus i Prag, skyltfönster med föremål 
från anno dazumal i Theresienstadt, gamla klockor eller dammiga fjärils-
samlingar.

allt detta blir till ett system av förträngda och dolda korrespondenser 
på vägen mot fördrivningens och Förintelsens platser. ur sammanhanget 
mellan alla dessa föremål, platser och tidsskikt konstruerar Sebald sedan 
en människa som genom olika fragment, bit för bit, på nytt sammanfogar 
Förintelsens verklighet för sig själv, för berättaren och slutligen för läsa-
ren. Steve Sem-Sandberg skriver träffande att ”nästan allt i hans böcker 
är iakttaget genom dubbla linser: det egna livet tecknat över andras liv, 
de egna texterna fulla av referenser till och anspelningar på andra förfat-
tares texter; en terräng så djupt skiktad att andra landskap hela tiden är 
synliga inunder”.91

Till detta kommer en viktig språklig och berättarteknisk komponent. 
Genom att tyska språket använder konjunktiv för att återge indirekt tal 
är det möjligt för Sebald att låta bokens figurer tala, inte som represen-
tanter för dem som överlevt, inte heller som företrädare för sig själva, 
utan just för det sätt på vilket författaren är i stånd att aktualisera det 
förflutna och Förintelsen i sin text.

Man kunde säga att Sebald genom den sökande och trevande berättar-
tekniken i Austerlitz har skapat ett helt nytt sätt att närma sig Förintelsen 
på. Hans roman står mellan en ren vetenskaplig historisk text och en 
text författad av en person som själv bevittnat och upplevt Förintelsen. 
Genom sin problematisering av minnet och sin känsliga hantering av 
Förintelsen och frågor kring denna, har Sebalds prosaverk blivit något av 
en modell för hur man i litteraturen kan närma sig detta känsliga ämne, 
även som icke-judisk författare. Det stora genomslaget under nittiota-
let för Sebalds verk hänger sannolikt ihop med just detta annorlunda 
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sätt att se på det förflutna. Men också med det faktum att hans böcker 
utkom samtidigt med att den levande vittnesbörden om Förintelsen bör-
jade närma sig sin slutpunkt – på grund av tidsvittnenas frånfälle – och 
oundvikligen måste börja ersättas av historieskrivning.

Om Sebald, som han själv säger i Austerlitz, tecknar ”de smärtspår 
som […] löper genom historien i oräkneliga fina linjer”,92 så hittar man 
dessa spår av smärta också i hans samling föreläsningar med titeln Luft-
krieg und Literatur (1999), där han reflekterar kring omfattningen av de 
allierade bombningarna av tyska städer. Boken utlöste en häftig debatt 
kring frågan huruvida tyskt lidande under andra världskriget kunde få 
gestaltas litterärt eller inte. Till sin förvåning hade Sebald upptäckt att 
det endast fanns mycket få litterära och andra spår av det lidande som 
var följden av dessa bombningar: ”Förstörelsen som hade en omfattning 
utan historiskt motstycke, … verkar knappt ha lämnat något spår av 
lidande efter sig i det kollektiva medvetandet.”93 Orsaken till detta ser 
Sebald i att det tyska folket förträngt sitt lidande tillsammans med sin 
skuld och resultatet har enligt författaren blivit en ”nästan total frånvaro 
av störning i nationens inre liv”.94 Det är emellertid i precis direkt mot-
sats till detta förhållningssätt som Sebald själv skrivit Austerlitz, ett verk 
som i allt utmärks av djupt känd sorg, bestörtning och kompromisslös 
indignation över Tysklands utveckling före, under och efter nazisttiden.

Binjamin Wilkomirski – minnestjuven

Sebalds Austerlitz är ett sensibelt minnesarbete kring ett adopterat judiskt 
barns livsöde, en vuxen mans upparbetning och sökande efter spår i sitt 
förflutna. Precis det var också temat i en bok som Jüdischer Verlag vid 
förlaget Suhrkamp gav ut 1995, en bok som på kort tid utsågs till ett av 
de bästa exemplen på litteratur ägnat åt minnet av Förintelsen. Författa-
ren fick stor uppmärksamhet och tilldelades ett flertal priser. Hans namn 
var Binjamin Wilkomirski och boken hade titeln Bruchstücke. Aus einer 
Kindheit 1939–1948 (’Brottstycken. ur en barndom 1939–1948’). Den 
var skriven som en självbiografi ur ett barns perspektiv. Här skildrades 
författarens tidigaste minnen som judisk pojke i riga, exekutionen av 
fadern, vidare flykt och gömställen på en polsk bondgård tillsammans 
med två bröder. På det följde arrestering och deportation till två icke 
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namngivna koncentrationsläger. I det första lägret ska pojken ha stött på 
sin döende mor. efter att som genom ett under ha överlevt lägertill varons 
vidrigheter, flyttas han till ett barnhem i kraków och hamnar slutligen 
i Schweiz. Där blir han adopterad och i vuxen ålder rekonstruerar han 
sedan sina minnesfragment till en helhet.

Intresset för dessa brottstycken ur ett barns minne och för författaren 
Wilkomirski var enormt. Han reste under tre års tid runt i Schweiz, 
Tyskland, Frankrike, Israel och till och med uSa för att presentera sin 
bok. Framträdandena tog ofta formen av ett slags show där han själv 
spelade klarinett, medan texten lästes upp av en annan person. Wilko-
mirski jämfördes med anne Frank och Primo levi, han uppträdde som 
tidsvittne inför skolklasser, utfrågades av medierna och medverkade i 
tevedokumentärer. Ofta preciserade han vid sina uppträdanden vilka 
koncentrationsläger han suttit i och vilka experiment han råkat ut för.95 
Wilkomirski deltog även i vetenskapliga konferenser och gav röst åt dem 
som varit barn under Förintelsen och som i vuxen ålder brottades med 
identitetsproblem. Intresset för hans öde var så stort att Steven Spielberg 
Shoah Foundation var på väg att ge ut en cD med Bruchstücke som 
skulle säljas i museikiosker och som läromedel för skolelever.

Wilkomirski hade hunnit vänja sig vid stor offentlig uppmärksamhet 
och mycken beundran när han plötsligt i augusti 1998 avslöjades som 
svindlare. I en artikel i tidningen Weltwoche kunde författaren Daniel 
Ganzfried genom sina undersökningar visa att hela Wilkomirskis bak-
grund var ett falsarium, att han inte alls var född som lettisk judepojke, 
utan som utomäktenskapligt barn i Schweiz och att han adopterades 
1945 av ett välbärgat schweiziskt läkarpar.96 Hans riktiga namn var Bruno 
Dössekker (Grosjean före adoptionen), inte Binjamin Wilko mirski.97 
Skandalen var ett faktum, särskilt som skojeriet berörde ett område som 
var mer eller mindre oberörbart: förintelseöverlevarnas vittnesbörd. att 
boken till råga på allt handlade om ett barn gjorde att läsarna inte kunde 
annat än känna sig känslomässigt lurade.

av den debatt som följde på avslöjandet kan man konstatera att reak-
tionerna var minst sagt blandade. en del menade att Wilkomirski över-
huvudtaget inte borde ha avslöjats eftersom det gav näring åt dem som 
förnekade Förintelsen, andra tyckte tvärtom att minnet av Förintelsen 
inte fick fläckas genom falsarier. Det fanns även de som var upprörda 
över att ha blivit ljugna rakt upp i ansiktet, men också de som skämdes 
över att ha ”trillat dit” på något som de sedan efter avslöjandet uppfat-
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tade som en total smaklöshet. Slutligen fanns det en kategori läsare som 
utgick från bokens litterära halt och ansåg att om texten dög som bio-
grafi, så borde den väl också kunna göra det som fiktionalisering.

Men riktigt så förhåller det sig ju inte. Även om själva texten i Bruch-
stücke förblir en och densamma, glider boken genom avslöjandet från 
en genre till en annan. Från att att ha varit en autentisk, självupplevd 
biografi förvandlas den till ett slags ickeupplevd dramatisering av Förin-
telsen, ja den blir rentav kitsch, när det som förefallit plausibelt i själva 
verket inte visar sig vara mer än ”pseudoplausibelt”.98 Har då Wilko-
mirskis bok inget värde alls? Inte som fackbok, inte heller som roman, 
men väl som ett slags personligt psykoterapiprotokoll, för som sådant 
har det autenticitet. Hade boken blivit publicerad i den formen – vilket 
nog knappast hade skett på Suhrkamp Verlag – hade ingen kunnat ha 
några invändningar mot Wilkomirskis försök att närma sig den egna 
historien.

I offerberättelsens form är det emellertid inte förvånande att Wilko-
mirski lyckades slå blå dunster i ögonen på så många människor. Vem 
utgår väl i första hand ifrån att en bok som skrivits av en förintelse-
överlevare är påhittad? att överleva Förintelsen var ju oftast en närmast 
sagoartad slump, ett märkligt faktum som alltid dragit till sig stor upp-
märksamhet. Genom att ikläda sig rollen som judiskt offer kopplade 
Wilkomirski denna särskilda form av uppmärksamhet till sitt eget betyd-
ligt mindre dramatiska livsöde: som barn hade han blivit lämnad till 
ett barnhem av sin mor, ett trauma som emellertid inte alls gett samma 
sociala ”uppmärksamhetspoäng” som att få sin mor bortryckt genom 
Förintelsen. Han som inte hade någon ”historia” och endast besökt kon-
centrationslägren som turist, hittade helt enkelt på sin judiska identitet. 
Han skaffade sig genom det en bakgrund som – särskilt i Schweiz – gav 
honom en särställning i det offentliga livet.

Wilkomirski är visserligen inte ensam om att ha hittat på egna histo-
rier om hur han varit offer för det nazistiska folkmordet, men det som 
skiljer honom från andra i samma roll är att han skrivit en bok under 
föregivande av att hans berättelse är sann. Ändå kan man fråga sig: Var-
för är det så intressant att ikläda sig rollen som judiskt offer – utan att 
själv ha blivit utsatt för illgärningar?

Svaren är ingalunda givna. Frapperande är i alla fall att det finns 
många exempel på att man idag, sextio år efter nazismens sammanbrott, 
inte längre hittar på ett livsöde som motståndsman eller som icke-judiskt 
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offer för nazismen, utan den som vill spela offer antar inte sällan en 
judisk identitet. (ett tidigt litterärt exempel på det har vi sett i Hilsen-
raths Nazisten & Frisören). De som konstruerar sig sådana pseudoiden-
titeter är påfallande ofta barn eller barnbarn till nazistiska gärningsmän, 
personer som själva uppfattar sig som offer för vad föräldrarna gjort. Det 
är som bl.a. Gabriele rosenthal påvisat helt enkelt lättare att som barn 
eller barnbarn till en nazistisk gärningsman i sin vanmakt identifiera sig 
med offren, än att ta itu med den egna familjehistorien under nazis-
men.99 Identifikationen med offren – ”Wilkomirski-syndromet” – är 
ett fenomen med många bottnar och förklaringarna är långt ifrån enkla 
och entydiga.100 Här finns å ena sidan personliga, psykologiska, socio-
logiska, historiska och publicistiska bakgrundssammanhang, å andra 
sidan också mera spekulativa kopplingar till den pågående medie- och 
penning cirkusen kring Förintelsen, hela den ”Shoah-Business” som nor-
man  Finkelstein skrivit en kontroversiell bok om: The Holocaust Industry 
(2000).

Den andra minnesgemenskapen.  
Sammanfattning

Försöker man se vad de författare och verk som i detta kapitel tagits upp 
för diskussion har gemensamt, så kan man konstatera att de förenande 
– och särskiljande – länkarna oftast ligger i hur författarna i sina verk 
tar sig an den i flera fall självbiografiska bakgrunden och vilka strategier 
de använder sig av i sina berättelser. Det i sin tur hänger ihop med vilka 
erfarenheter författarna har av den nazistiska förföljelsen och Förintel-
sen.

I motsats till författarna i den första minnesgemenskapen som saknade 
egna erfarenheter av förintelseprocessen och därför huvudsakligen utgick 
ifrån det kommunikativa minnets filtrerade ”albumbild” av det förflutna, 
har författarna i den andra minnesgemenskapen ett perspektiv på förföljel-
serna och massmorden som i hög grad överensstämmer med de faktiska 
kunskaper som finns om Förintelsen i det kulturella minnet, i ”lexiko-
net”. Det innebär att dessa huvudsakligen judiska författare å ena sidan 
har en helt annan och mera ”omedelbar”101 inställning till det förflutna, 
å andra sidan att den förnekelse och avvärjande hållning till Förintelsen 
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som man kunde finna hos författarna i den första minnesgemenskapen, 
överhuvudtaget inte existerar i den andra.

Medan folkmordet för de flesta tyskar ”förblev något abstrakt”102 och 
något som den första minnesgemenskapens författare inte skrev om, så 
hittar man hos författarna i den andra minnesgemenskapen konkreta 
framställningar av Förintelsen och den nazistiska förföljelsen. Här finns 
också en gemensam hållning, en motposition som genom den uppen-
bara skillnaden i minne och hågkomster tydligt avviker från verk skrivna 
av författare i den första minnesgemenskapen. Denna skillnad, liksom 
oviljan från de tyska författarnas sida att helt enkelt lyssna till de judis-
ka förintelseöverlevarnas berättelser, ledde till att det aldrig kom till en 
offentlig dialog mellan dessa parter. Vad som i det offentliga samtalet 
trädde fram i stället för en dialog med de överlevande var därför böcker, 
filmer, tevedokumentärer, teaterpjäser och terapeutiska fallbeskrivningar 
om och kring de överlevande. Som förintelseöverlevare har ruth klüger 
gett uttryck för denna frustrerande situation på följande sätt:

På den tiden trodde jag alltid att jag skulle ha något viktigt och intressant att 
berätta. Men man vill inte höra det eller bara i en viss pose, attityd, inte som 
samtalspartner utan som någon som åtar sig en olustig uppgift, något slags 
vördnad som lätt slår över i äckel, två känslor som i vilket fall som helst kom-
pletterar varandra. Ty de objekt man vördar lika väl som dem man äcklas av 
håller man på avstånd.103

Man kan i den andra minnesgemenskapen urskilja ett par olika, främst 
biografiskt betingade grupperingar. Den första utgörs av de författare 
som var etablerade redan före Hitlertiden. Hit hör Bertolt Brecht, erich 
Maria remarque och anna Seghers som gick i landsflykt av politiska 
skäl, medan carl Zuckmayer tvingades på flykt på grund av nazister-
nas raspolitik. För dessa författare var exilen och exilperspektivet på den 
nazistiska förföljelsen och Förintelsen avgörande. Brecht ville utifrån sitt 
kritiska politiska perspektiv visa hur nazismen äter sig in i männi skors 
medvetande och korrumperar dem. Seghers hade en vänsterpolitisk ut -
gångspunkt för sin kritik av nazismen, men hos henne fanns också en 
plädering för humanitet, försoning och en ny fortsättning – trots allt. 
remarque insåg att en fortsättning bara var möjlig genom uppgörelse 
med det förflutna och förelade sig själv uppgiften att som första tysk 
skildra ett koncentrationsläger, utan att själv ha varit deporterad dit. Just 
det gav honom den nödvändiga distansen för skildringen. Men att visa 
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fram koncentrationslägrens verklighet innebar också att han vid femtio-
talets början begick ett tabubrott, för ingen ville då höra talas om lägren 
och Förintelsen.

Om kritiken mot remarque byggde på att han uppfattades som en 
illojal exilförfattare, så var uppfattningen om carl Zuckmayer och hans 
pjäs närmast den rakt motsatta. Här fanns nämligen både antinazistiska 
tendenser och goda identifikationsmöjligheter för den som sökte lättnad 
för den moraliska skulden från nazisttiden. Det sistnämnda gör att man 
nog får se Zuckmayer som en exilförfattare som hade större intresse för 
vad publiken önskade sig än för att sålla fram obehagliga inslag ur det 
förflutna.

Det engagerade, men ändå distanserade perspektivet hos de just nämn-
da författarna står i skarp kontrast till den direkt upplevda diskrimine-
ring och förföljelse som var en realitet för anne Frank, Ilse aichinger, 
Victor klemperer och Bruno apitz. Dessa författares verk vittnar om de 
nazistiska förbrytelserna ur ett tidsperspektiv som ligger nära de händel-
ser som beskrivs. liksom med Zuckmayers pjäs kan man ändå se hur 
succéföreställningarna med anne Franks dagbok speglar tidsandan på 
femtiotalet. Visserligen var den teatraliserade dagboken en symbol för 
Förintelsen, men samtidigt ett slags privatisering av det förflutna som 
drog en ridå för en djupare insikt i de historiska sammanhangen. Dag-
boken fyllde helt enkelt ett behov av tröst och förlåtelse. Åskådarplatsen  
i teatersalongen gav dessutom möjligheter att genom identifikation av -
börda sig skuldkänslor för det som skett under nationalsocialismen.

Inte alls lika väl mottagen blev aichingers roman som med sitt expres-
siva lyriska bildspråk förvandlade författarens självupplevda realitet i 
nazisttidens Wien till en motvärld att hämta kraft ur. en motbild mot 
nazismen är även apitz koncentrationslägerskildring där ett barn ham-
nar i centrum för ett uppror i Buchenwald. Men romanen är mindre en 
återgivning av helvetet i lägret än ett typiskt exempel på hur den socialis-
tiska realismens heroisering kunde te sig i DDr-tappning. att den per-
verterade lägertillvaron hade sin direkta motsvarighet även i vardagslivet 
under nazisttiden, framgår av Victor klemperers dagboksanteckningar 
som åskådliggör hur nationalsocialismens ideologiska perspektiv helt 
förvred uppfattningen om vad vad som kunde anses som ”normalt” i ett 
samhälle.

Paul celan, erich Fried, Peter Weiss och Jean améry såg sin samtid 
med öppna ögon och kände draget från den avgrund som fortfarande 
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gapade svart bakom dem. Genom sin hemvist utanför Tyskland intog 
de en differensposition med skärpt blick för synen på det förflutna i 
Tyskland. Dessa författare synliggjorde Förintelsen på ett sätt som inte 
passade in i femtio- och sextiotalets tyska kollektividentitet. De provoce-
rade författarkollegerna i Grupp 47 som förvisso talade om Förintelsen, 
men som samtidigt slöt sig inför en dialog kring detta tema med de 
judiska författarna. I sitt tidssammanhang framstår celan, Fried, Weiss 
och améry som både orädda och obekväma i det för dem självklara: 
att ställa auschwitz i centrum för diskussionen kring det förflutna i det 
framväxande tyska välståndssamhället.

Även edgar Hilsenrath visade fram ett kritiskt perspektiv på förhållan-
det mellan tyskar och judar. Han provocerade genom sin brutala konkre-
tisering, inte bara av våldet, utan även av den psykiska förnedringen i för-
intelselägren som innebar att judar gjordes till förrädare och medbrotts-
lingar. Å andra sidan visade han – vilket sannolikt var mer stötande än 
både lägerskildringen och angreppet mot den offentliga filosemitismen – 
i satirens form hur tyskarna före, under och efter kriget anpassade sig efter 
de förhållanden som rådde, om de så var nazistiska eller demokratiska.

Medan de fem sistnämnda författarna av sin samtid uppfattades som 
provokatörer, sågs nelly Sachs, som även hon skrev utifrån en outsider-
position, snarare som en försonande gestalt. Hennes diktsamlingar om 
dödslägren var elegiska klagosånger, ja vittnesmål med en intensiv poe-
tisk form som likt ögonvittnesskildringar bar fram dödslägrens ohygg-
ligheter.

Till de kritiska betraktarna utifrån hörde också schweizaren Max 
Frisch.  Frisch var efter kriget skakad över att de tyska författarkollegerna 
till största delen teg om Förintelsen och den nazistiska terrorn. Hans 
tidlösa modeller för hur mottagliga vi är för påverkan, hur fångna vi är i 
våra fördomar och hur flata vi förhåller oss till makten, applicerades på 
det nazistiska förflutna och gav upphov till livlig debatt vid femtiotalets 
slut.

För inlevelsen i de specifikt judiska minnesbilderna från förföljelsen, 
lägren och livet som sedan följde, har Jurek Becker, ralph Giordano, 
cordelia edvardson, ruth klüger och Marcel reich-ranicki kunnat 
ge viktiga bidrag genom sina storsäljande verk. Jurek Becker gestaltade 
nationalsocialismens terrorsystem, judendomens stigma och den out-
plånliga känslan av utanförskap för dem som blivit förföljda och som 
nu sökte efter en identitet bortom det judiska och det tyska. Giordano 
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lyckades med sin roman om familjen Bertini skapa känslomässig förstå-
else och empatisk identifikation med offren för förföljelserna. edvard-
son bearbetade och rekonstruerade sina minnesbilder från auschwitz, 
men berättade samtidigt om hur hon ”levde vidare”. Det gjorde även 
klüger som med sin självbiografiska roman ville visa – ur ett reflekteran-
de  nittiotalsperspektiv – hur en ungdomstid med judestämpel tedde sig 
under Hitlerväldet. Det reflekterande anslaget och det sena perspektivet 
finner man också hos reich-ranicki som i sin självbiografi presenterade 
Tyskland både som kulturens och barbariets land.

nittiotalsperspektivet återfinner man likaså hos W.G. Sebald som ge -
nom att arbeta sig tillbaka i sin personliga tyska förhistoria ägnat sig åt 
känsligt minnesarbete och ingående begrundat möjligheterna att närma 
sig de förföljdas livsöden. Hans metod är att spåra och se korrespon-
denser mellan föremål, platser, tidsskikt och människor för att på så sätt 
återskapa en förfluten verklighet, trevande återgiven genom tyskans kon-
junktivformer i indirekt tal. Sebalds sensibla, liksom palimpsestartade 
sätt att gå till väga när han ägnar sig åt minnet av Förintelsen, har kom-
mit att bli något av en modell för att som icke-judisk, tysk författare, 
närma sig det förflutna med inkännande och respekt.

Just den respekten var det som saknades när Binjamin Wilkomirski 
begick sitt svindleri kring Förintelsen. I botten på hans uppdiktade över-
levaridentitet låg nämligen inte dödslägrens autenticitet utan dödslägren 
som turistisk attraktion. Han snyltade på det vittnesbörd som det var 
några få, av slumpen utkorade, givet att få framföra, men inte som en 
teaterroll à la Wilkomirski, utan som en djupt känd smärta, återspeglad 
inte minst i det faktum att många av dem som överlevt Förintelsens 
trauma, senare begick självmord.

De självbiografiska och litterära verk som tagits upp här kan man se 
som åskådliga komplement till den vetenskapliga förståelsen och beskriv-
ningen av Förintelsen. Medan beteende- och historievetenskaperna uti-
från sina rationella ställningstaganden försöker förklara sina iakttagelser, 
kan litteraturen bidra med en emotionell, socialpsykologisk dimension 
som förmår förena tanke och känsla till en förståelse av helheten. Fiktio-
nen respektive fiktionaliseringen är således ett meningsfullt och legitimt 
medium för att åskådliggöra Förintelsen, och det är just genom littera-
turen som vi kan göra oss en levande föreställning om lägrens hart när 
oföreställbara och brutala realitet.

Man kan också ur ett överblickande perspektiv se att inte något av de 
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verk som ingår i den andra minnesgemenskapen försöker uttolka någon 
mening i det som skedde under Förintelsen. Det är en avgrund som helt 
enkelt inte går att fylla med innebörd. Den kommer alltid att gapa svart 
och meningslös. Meningen ligger därför i själva verken, i så måtto att de 
hjälper sina författare att ”leva vidare”, precis som titeln lyder på ruth 
klügers bok. Oss andra hjälper de att komma närmare lidandet och att 
göra det med empati och förståelse, vilket ändå inte utesluter ett kritiskt 
perspektiv på de bakomliggande, politiska orsakerna till tragiken i de 
enskilda livsödena.

Det förflutna och minnet av det kommer aldrig att försvinna, även 
om många gärna skulle vilja glömma och dra ett streck över det som 
varit. Det finns där i sin omedelbara direkthet i alla de dokument som är 
kvar efter Förintelsen, men även i de verk som är skrivna av författarna i 
den andra minnesgemenskapen. Dessa verk är också en påminnelse om 
det faktum att minnet av det som skett under nazismen är fyllt av oföre-
ställbar fasa. klüger säger om auschwitz att det var ”den mest vanvettiga 
plats jag någonsin satt min fot på och minnet av den kommer alltid att 
vara ett främmande element i min själ, likt en blykula i kroppen som inte 
kan opereras bort”.104 Men just därför att de skildrade ohyggligheterna 
en gång varit verkliga, måste minnet av det förflutna hållas levande. Om 
inte, så stelnar själva ihågkommandet till en automatiserad åminnelse-
ritual, en tom schablon som mer än något annat visar att vi egentligen 
inte lärt oss så mycket inför framtiden.

Hur ska vi då förhålla oss den dag det inte längre finns någon som 
har ”röken och lukten av krematoriet som personligt minne”? Den som 
ställer sig denna fråga är Jorge Semprun som var politisk fånge i Buchen-
wald. Han svarar sedan själv på sin egen fråga och förespråkar att ”berät-
telser, romaner, teaterstycken, musikverk och andra estetiska nyskapel-
ser ska inta vittnesmålens plats”.105 I ögonvittnenas och autenticitetens 
ställe skulle man alltså kunna sätta ett ihågkommande som inte är direkt 
förankrat i verkligheten utan i den estetiska gestaltningen. Hur dessa 
framtida minnesbilder vore möjliga att utforma, går inte att läsa sig till i 
någon manual. Men i Sebalds Austerlitz går det att se ett exempel på hur 
en skönlitterär text som varken konkurrerar med historisk vetenskap-
lig framställning eller ögonvittnesskildring, kunde utgöra en ”modell 
för åskådliggörande”106 och på så vis vara ett sätt att bevara minnet av 
 Förintelsen levande även i framtiden.
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6.
Den tredje minnesgemenskapen

Vi har ansvar för att minnet av allt detta lidande och dess 
orsaker hålls vid liv och vi måste se till att något sådant aldrig 
mera händer. Det finns inget slutstreck. (Förbundspresiden-
ten Horst köhler den 8 maj 2005)

Sjuttio år efter andra världskrigets utbrott är det snart inte längre möj-
ligt att få höra tidsvittnena berätta om sina upplevelser under nazist-
tiden. För den tyska minneskulturen innebär det ett avgörande skifte i 
synen på det förflutna. Fram tills nu har två minnessammanhang från 
nazisttiden kunnat existera bredvid varandra: å ena sidan den officiella 
åminnelsekulturen för vilken soningstanken är central, å andra sidan det 
privata ihågkommandet, där farfadern fortfarande själv berättar för sitt 
barnbarn om vad han varit med om på östfronten eller där judiska över-
levare av Förintelsen berättar om allt det obeskrivliga de fått utstå. Detta 
muntliga berättande, präglat av egna lidanden och umbäranden, går mot 
sitt slut. Det finns snart inte längre äldre människor som kan beskriva för 
de yngre generationerna vad de varit med om under Tredje rikets tid. Då 
måste man fråga sig vem det är som har tolkningsföreträde vad gäller det 
förflutna. Vem ska avgöra hur man ser på Hitlertiden och Förintelsen? 
Och vilken roll ska litteraturen spela?

när det kommunikativa minnet, det levande muntliga återgivandet 
inte längre är möjligt därför att tidsvittnena inte längre lever, då kommer 
minnet av det förflutna enbart att föras vidare genom det kulturella min-
net – muséer, minnesplatser, utställningar, dokumentationer och veten-
skapliga arbeten – som ju är en mycket mera abstrakt och känslofattig 
form att förmedla kunskap på.

Det är just här som litteratur, dramatiseringar, film och olika DVD-
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produktioner kommer in som ett slags ersättare eller fortsättare av den 
direkta berättelsen från människa till människa. litteraturens stora plus 
är att den kan tala direkt till människors känslor och sinnen. Inga fack-
böcker eller dokumentationer om Förintelsen och nazisttiden kan på 
samma sätt beröra och stimulera till eftertanke och medkänsla som just 
skönlitteraturen.

Det tyska familjeminnet och Förintelsen

Vilken roll spelar då Förintelsen i det tyska familjeminnet av idag? Genom 
de empiriska studier som låg till grund för Opa war kein Nazi (2002) 
kunde Harald Welzer föra fram antagandet att Förintelsen – i motsats till 
hur det förhöll sig i den officiellt proklamerade minneskulturen – ”inte 
hade någon systematisk plats i det tyska familjeminnet”.1 Vidare konsta-
terar han två år senare, att det är en ”helt annan bild av det förflutna som 
förs fram i den privata hågkomstens sfär, än den som finns i Förbunds-
republikens kulturella minne”.2 enligt Welzer är familjehågkomsterna 
av avgörande betydelse i det privata, det kommunikativa minnet. Just 
dessa familjeminnen är det som i stor utsträckning styrt och fortfarande 
präglar diskussionen kring det nazistiska förflutna i Tyskland.

I samband med Welzers arbete 2002 genomfördes också en represen-
tativ opinionsundersökning av hur man i Tyskland såg på sina egna fa -
miljemedlemmars och släktingars roll, inställning och beteenden under 
Hitlertiden.3 Det visade sig att två tredjedelar av alla tillfrågade i denna 
opinionsundersökning i första hand framhöll de egna släktingarnas 
lidanden och nöd under kriget. De känslomässigt laddade minnena 
i familjesamtalen var helt skilda från de faktiska, strukturerade fakta-
kunskaperna om nazisttiden. klyftan mellan den officiella åminnelse-
kulturen, ”lexikonet”, och det privata ihågkommandet i familjekretsen, 
”albumet”, var alltså stor. Trots att man i de tyska familjerna genom 
skolundervisning, tevedokumentärer och spelfilmer hade god kännedom 
om Förintelsen som sådan, så framträdde den nazistiska rasförföljelsen i 
intervjumaterialet bara i de fall det ställdes en direkt fråga med koppling 
till Förintelsen.

undersökningen bekräftade alltså i stort de resultat som Welzer och 
hans medarbetare kommit fram till i sina djupintervjuer av tyska famil-
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jer: att de egna äldre familjemedlemmarna inte ansåg sig ha varit riktiga 
nazister, inte hade deltagit i några förbrytelser och inte heller hyst anti-
semitiska uppfattningar. Vad Welzer själv dock inte reflekterar över i sin 
studie och något som kunde ses som en invändning mot hans undersök-
ning, är att skönmålandet av far- och morföräldrarnas roll under nazist-
tiden delvis kunnat bero på själva intervjusituationen och en förståelig 
ovilja att lämna ut sina närmaste.

Welzers studie stöds emellertid av de resultat den socialpsykologiska  
forskningen med framförallt Gabriele rosenthal kommit fram till i 
intervjuer med familjer från Västtyskland, det gamla DDr och Israel.4 
De av henne undersökta familjerna hade olika bakgrund och bestod av 
offer, gärningsmän och medlöpare. rosenthals undersökning visar också 
att familjebakgrunden med krig, förföljelse och skuld, alltså den tid som 
 ligger före 1945, spelar en mycket större roll för hela familjens utveckling 
och för relationerna till varandra och andra människor än de omständig-
heter de hamnat i efter 1945.

Det som i de judiska familjerna är avgörande för barnens och barn-
barnens livshistorier och för det sätt på vilket samtal förs, är på vilket sätt 
föräldrarna eller far/morföräldrarna utsattes för förföljelse under nazist-
tiden eller om de inte varit förföljda. På liknande sätt är det i de tyska 
icke-judiska familjerna avgörande om och hur far/morföräldrarna varit 
inblandade i nazistiska förbrytelser. I den sistnämnda gruppen kan man 
se en stor skillnad mellan gärningsmannafamiljer och medlöparfamiljer 
vad gäller det sätt på vilket föräldrar eller far/morföräldrar uppträder 
mot sina barn och barnbarn, hur samtal förs i familjen och även hur 
de fantasier ser ut som barnen och barnbarnen uppfylls av. Ofta plågas 
barnen och barnbarnen till tidigare gärningsmän av fantasier om vad de 
själva skulle ha kunnat göra för illgärningar, medan de efterkommande 
till medlöpare frågar sig hur de själva skulle ha handlat i en liknande 
situation som den föräldrarna befann sig i.

I de judiska familjerna har familjesamtalen olika prägel beroende på 
om de hör till den grupp som överlevde Förintelsen eller om de hör till 
den grupp som tvångsemigrerade. I den förra är det ”död” och ”rädsla 
för förintelse” som anger grundtonen, i den senare är det emigrations-
erfarenheten som står i förgrunden.

Följderna av det förflutna för familjelivet bottnar alltså i far/mor-
föräldragenerationens upplevelser och de handlingsmönster som är en 
följd av detta. Det betyder att varje särskild familjebakgrund har sina 
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speciella konsekvenser för barn- och barnbarnsgenerationen. I praktiken 
innebär det att de som överlevt Förintelsen aldrig förnekar att de förföljts 
och att de suttit i koncentrationsläger. Däremot bestrider de som varit 
gärningsmän så gott som alltid att de skulle ha deltagit i förbrytelser 
och säger sig inte heller före 1945 ha haft kännedom om de brott som 
begåtts. konsekvensen av detta är att barn och barnbarn till dem som 
överlevt Förintelsen vet att deras föräldrar blivit utsatta för nazistisk för-
följelse, medan de flesta barn och barnbarn till gärningsmän bara har en 
diffus uppfattning om sina familjemedlemmars roll i sammanhanget.

Som rosenthal framhållit innebär detta dock inte att man i de tyska 
familjerna tigit om det nazistiska förflutna. Man har nog talat om det 
som skett, men avvisat varje anklagelse om medverkan och i stället fram-
hållit de egna lidandena: fångenskap, fördrivning och bombnätter. Om 
de ”andras” lidanden har man däremot tigit. Både Welzer och rosenthal 
kommer alltså fram till liknande resultat i sina undersökningar av de 
tyska familjerna.

Men även i överlevarfamiljerna har man tigit eller berättat endast 
fragmentariskt om vissa saker som helt enkelt varit outhärdliga. För de 
efterkommande barnen och barnbarnen i både överlevar- och gärnings-
mannafamiljer har detta lett till att de utvecklat fantasier kring det som 
inte utsagts, och dessa fantasier uppvisar påfallande överensstämmelser 
med det som verkligen hänt i den förtigna familjehistorien. undermed-
vetet lever alltså det som inte berättats vidare hos barn och barnbarn. 
Ju mindre de vet om sin familjs förhistoria, desto mer tycks det påver-
ka deras egen livshistoria, psykiska tillstånd, deras val av yrke, partner 
och land att bo i. kort sagt fortsätter det förflutna att påverka och som 
rosenthal visat blir denna påverkan inte svagare utan snarare starkare i 
den tredje generationen.

I både överlevar- och gärningsmannafamiljer ger undersökningarna 
vid handen att mellangenerationen är den som undviker att komma för 
nära familjens förflutna, den som sluter sig känslomässigt och den som 
främst söker framgång på ett yttre karriärplan. Den tredje generationen 
däremot tar på ett helt annat sätt än den andra till sig lidandet i det för-
flutna, fantasierna och rädslorna kring förföljelsen och Förintelsen. Just 
genom öppenheten i denna generation verkar det – åtminstone i en del 
familjer – också finnas en möjlighet till ett fördjupat samtal kring det 
slutna familjeförflutna.

I motsats till överlevare från Förintelsen som dagligen konfronteras 
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med sina minnesbilder från det förflutna, som plågas och ständigt dröm-
mer om det de varit med om, kan de som aldrig utsatts för förföljelse 
helt enkelt bestämma sig för att inte vilja komma ihåg vad som skedde 
under nazisttiden. Just ett sådant förhållningssätt var det ju också som 
Martin Walser pläderade för i sitt uppmärksammade tal i Paulskyrkan 
i Frankfurt 1998. Men som rosenthal visat, gäller detta inte för barn 
och barnbarn till nazister som begått brott och givetvis inte heller för 
barn och barnbarn till judiska överlevare. I båda lägren känner man sig 
förföljd av det förflutna i sina fantasier. Medan den ena sidan plågas av 
de svåra brott som begåtts, ansätts den andra sidan av de lidanden när-
stående fått utstå. Hur detta avtecknar sig i litteraturen kommer vi att få 
se exempel på nedan.

Minnet av minnet – ”Postmemory”

Det kommunikativa minnets stora betydelse för familjernas inställning 
till det nazistiska förflutna kan man på ett mera teoretiskt plan hitta 
en förklaring till i det av Marianne Hirsch lanserade begreppet ”post-
memory”. I sin studie Family Frames pekar hon på vilken betydelse olika 
familjestrukturer har för det kollektiva minnet i ett samhälle. Särskilt 
gäller detta just företeelsen ”postmemory”, som hon definierar på föl-
jande sätt:

Postmemory is distinguished from memory by generational distance and from 
history by deep personal connection. Postmemory is a powerful and very par-
ticular form of memory precisely because its connection to its object or source 
is mediated not through recollection but through an imaginative investment 
and creation.5

Hirschs definition av vad man skulle kunna kalla ”minnet av minnet”, har 
klar bäring på den tredje minnesgemenskapen i den tyska litteraturen efter 
1945. I det hon säger finns inte bara en hänvisning till avståndet mellan 
generationerna som utgångspunkt för det man minns, här finns även 
de starka känslomässiga bindningarna mellan familjemedlemmarna som 
gör att betydelsen av historiska fakta försvagas. Just det sistnämnda gäller 
särskilt för de hågkomster som traderas i gärningsmanna- och medlöpar-
familjer. Sammantaget resulterar denna form av ihågkommande hos 
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barn och barnbarn till gärningsmän i ett slags privat minnes album som 
är skapat mindre efter faktiska minnesbilder än genom undermedveten 
påverkan, fantasi och medveten kreativ omgestaltning. ur offerperspek-
tivet, som judarna representerar, ser det helt annorlunda ut eftersom his-
toriska fakta i deras fall ofta sammanfaller med de egna minnena.

Hur kommer då fiktionen och litteraturen in i sammanhanget? lit-
teraturen kan ses som en duk där problemen, konflikterna, retuschering-
arna och tomställena i det tyska familjeminnet projiceras, avhandlas och 
omformas. allt detta sker under påverkan från den i samhället rådande 
synen på minnet av det nazistiska förflutna som är aktuell just när boken 
kommer till. Privat och offentligt påverkar varandra i en sökande rörelse 
som kommer till uttryck i texter om det förflutna, texter som i sin tur 
påverkar den rådande kommunikativa – till skillnad från den officiella – 
synen på Förintelsen, på det nazistiska förflutna och på den egna rollen 
i detta sammanhang.

Minnet av det förflutna i Tyskland är som tidigare konstaterats aldrig 
statiskt och likriktat, utan del av och uttryck för det politiska och sociala 
klimatets skiftningar. Det kan man se inte minst i de verk som skrivits 
av författarna i den tredje minnesgemenskapen. Det som utmärker denna 
minnesgemenskap är framförallt generationstillhörigheten, att antingen 
ha varit barn under kriget, alternativt ha fötts som andra generation i 
krigets slutskede/direkt efter kriget, eller också att tillhöra den tredje 
generationen, dvs. vara barnbarn till dem som var vuxna medborgare 
under Hitlertiden.

Ingen av de författare som i mitt urval ingår i den tredje minnes-
gemenskapen har själv upplevt förföljelse och heller inte varit gärnings-
man eller medlöpare under nazisttiden.6 alla har fått sina kunskaper om 
Förintelsen i andra hand och genom olika former av rekonstruktioner: 
genom berättelser i familjen, genom tidsvittnen, historiskt källmaterial, 
tevedokumentärer eller skönlitterära berättelser. Direkta ögonvittneskild-
ringar finns inte i denna minnesgemenskap, utan samtliga verk är fiktio-
naliseringar, om än i många fall med självbiografiska inslag.

I den tredje minnesgemenskapen kan man urskilja tre huvudlinjer:

a) ”faderslitteraturen”, b) uppgörelse- och familjeromanerna efter 1989 
och c) den unga judiska litteraturen.
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”Faderslitteraturen”

när det sena sextiotalets revolutionära förhoppningar hade gått upp i 
rök, studentrörelsen splittrats och terrorismen börjat sticka fram sitt fula 
tryne, började man också ta avstånd från det politiska i den tyska lit-
teraturen. Tillnyktringen förde snabbt med sig en vändning inåt mot 
det privata. Det talades om den ”nya subjektivismen”. litteraturen blev 
ett instrument för introspektion. utmärkande för denna nya personligt 
färgade litteratursyn var bland annat ett stort intresse för familjens olika 
problem och konstellationer. Helt i linje med det framträdde den s.k. 
”faderslitteraturen” (”Väterliteratur”) på sjuttiotalet som sedan fortsatte 
långt in på åttiotalet.7 Faderslitteraturen är huvudsakligen skriven av för-
fattare ur den andra generationen, men det som förenar företrädarna för 
denna litteratur är ändå inte så mycket födelseåret som de gemensamma 
erfarenheterna. Jochen Vogt talar om en ”generationsdiskurs”, men frå-
gar sig samtidigt om det inte gäller en ”diskurs mellan generationerna”, 
en fåfäng önskan om att kunna komma till tals i ett befriande samtal.8 
ett samtal som emellertid aldrig kan komma till stånd på grund av det 
– politiskt betingade – djupt störda förhållandet mellan fadersgeneratio-
nen och sönerna och döttrarna i 68-generationen.

Faderslitteraturen är starkt påverkad av de socialhistoriska betraktelse-
sätt som var aktuella i slutet av sjuttiotalet. Man använder sig av en 
blandning av psykoanalytiskt inspirerad kulturkritik, teoribildningen 
kring oral history och filtrerar det hela genom den ”nya subjektivismen”.9 
resultatet blir ett slags motbild till de romantiska föreställningarna om 
barndomen som ett oförstört paradis. Här undersöker en son eller en 
dotter sin fars liv och använder sig då ofta av privata dokument, dag-
böcker och anteckningar för att teckna porträttet av fadern. Det som sät-
ter igång den ofta öppet självbiografiska skrivprocessen i denna litteratur 
är viljan att göra upp med en far som varit medlöpare eller aktiv nazist.

Ofta tycks den egna glädjelösa barndomen och de repressiva förhål-
landena i hemmet ha ett samband med faderns politiska deformering. 
avståndstagandet till fadersgestalten är genomgående och kommunika-
tionslösheten stor, men här finns också försök och vilja till inkännande 
och förståelse. Huvudintrycket är att det finns en ambivalens i förhål-
landet till fadern. känslan av skam är påtaglig liksom känslan av att ha 
pådyvlats ett obearbetat arv från nazisttiden. Förintelsen tas visserligen 
endast upp i marginalen i dessa verk, men ändå finns här en vilja att 
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inte se bort, utan att axla och bearbeta de negativa påverkningarna från 
nazismen. Fadersböckerna är enligt cornelia Blasberg den andra genera-
tionens sätt att se på historien som ett ”skuldsammanhang”,10 vilket hos 
barnen till offren och förövarna förvandlats till traumatiska störningar, 
möjliga att lösa upp endast genom aktivt minnesarbete både på ett privat 
och på ett mera övergripande socialt plan.

av de författare som kan räknas till faderslitteraturen har jag valt fem 
som exempel: elisabeth Plessen, Bernward Vesper, christoph Meckel, 
Günter Seuren och Sigfrid Gauch.

anklagelser och sorgearbete – elisabeth Plessen

under de dagar som förlöper mellan faderns död och dennes begravning 
utspelar sig Plessens roman Mitteilung an den Adel (1976; ”Meddelande 
till adeln”). romanen är en självbiografisk, fiktiviserande återgivning av 
de minnen flickan augusta har av sin auktoritäre och traditionsbundet 
tänkande far. Till saken hör att flickan i protest mot allt fadern står för 
– och sin adliga bakgrund – gått med i studentrörelsen kring 1968. när 
hon får meddelandet om faderns död är hon etablerad journalist med 
en radikalism som börjat förlora en del av sin skärpa. Hennes reaktion 
på dödsbudet är ”som på en rapport om vattenståndet”, för fadern hade 
med åren blivit henne tämligen likgiltig. Men det hon inte kan skaka av 
sig är sin systers förebråelser om att hon var den som hade fadern ”på sitt 
samvete”.11 Bilresan hem till begravningen ger huvudpersonen god tid 
att tänka över sin relation till fadern.

Vad Plessen skildrar är en minnesprocess där samtal, minnen, dröm-
mar och dagboksanteckningar bildar en monolog. Bilden av en sträng 
och glädjelös barndom på ett lantgods växer fram. Fadern upplevs som en 
frånvarande person med distans både mot de egna barnen och de under-
lydande. I de sena tonåren slår augusta bakut mot fadern som rakt ige-
nom personifierar ett ärkekonservativt och elitistiskt ståndsmedvetande: 
”Plikt, ordning, princip, ideal, värdighet, äran i osjälviskt mod. – Han 
sträckte sig efter begreppen som i en frysbox. De fynd han drog fram var 
icke upptinbara smulor, skapnader i urgammalt grått.”12 Det nedärvda 
ärebegreppet förblir tomt och intetsägande. Omskrivningar som ”hjälte-
död” och ”värdighet” ekar ihåligt för augusta och faderns krigsdagböcker 
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lämnar inget svar på frågan varför det måste finnas krig. Huvudpersonens 
önskan om en far som inte hela tiden dresserade och utsatte henne för 
själslig tvångsmatning likt den som gässen på godset fick utstå,13 utan 
som tillät närhet och värme, stupar på den roll fadern tillskrivit sig själv 
som adelsman och godsherre. Han är fången i gamla stelnande etiketts-
former och floskulöst prat om ära. augustas önskan om att verkligen få 
samtala med fadern går aldrig i uppfyllelse. Själva det monologiska arbe-
tet med romantexten blir därför det synligaste beviset på avsaknaden av 
en uppriktig dialog mellan den första och den andra generationen.

Plessens återgivning av faderns försök att reflektera kring sina krigs-
upplevelser och sin roll i Wehrmacht stannar vid ansatser. Hon tar hel-
ler inte in andra dokument från nazisttiden för att den vägen disku-
tera Förintelsen. I stället blir de nazistiska övergreppen synliga endast i 
antydningar och ifrågasättanden, inte som explicit skildring av förföljel-
ser, deportationer och avrättningar. Häri skiljer sig Meddelande till adeln 
inte nämnvärt från den litteratur som skrevs av författarna i den första 
minnesgemenskapen.

Plessens bok är både ett slags privat sorgearbete och ett exempel på 
hur 68-generationen, som anklagade sina föräldrar för att inte ta itu med 
det förflutna, inte heller själv, annat än indirekt, förmådde ställa de av -
görande frågorna kring det förflutna och Förintelsen.

uppror mot den auktoritära principen  
– Bernward Vesper

Sjuttiotalets kultbok nr 1 i Tyskland var Bernward Vespers Die Reise 
(1977; ’resan’). Orsakerna till det var flera. Å ena sidan såg man den 
som något av den utomparlamentariska generationens testamente, å 
andra sidan var själva omständigheterna kring publicerandet speciella. 
Författaren var nämligen son till nazistpoeten Will Vesper och boken 
gavs ut postumt 1977 efter att Bernward sex år tidigare begått självmord 
på en psykiatrisk klinik. Till saken hör också att boken kom ut just då 
flera av medlemmarna i terroristgruppen raF begick självmord, bland 
dem Gudrun ensslin som Bernward Vesper var gift med. På ett mycket 
individuellt plan är Die Reise ett slags testamente som ger avslöjande 
inblickar i den västtyska efterkrigshistorien och hur denna påverkats av 
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nazisttiden. Det var även många som i boken väntade sig finna svar på 
frågor kring 68-generationens syn på livet, det förflutna och politiken.

Vespers mål var att gestalta innehållet i sin bok på tre plan: en verklig 
resa från Dubrovnik till Tübingen, en självbiografisk resa med fadern, 
modern, hustrun (ensslin) och sonen, och slutligen en tredje resa med 
iakttagelser av samtiden och det liv som omgav honom. Vesper miss-
lyckades i stort sett med sina föresatser och hans verk är närmast att se 
som ett gigantiskt fragment där han ser sig själv som ett offer, som ett 
objekt utsatt för påverkan från det förflutna.

Barndomen och ungdomen är det som dominerar Vespers minnen 
och när den antiauktoritära revolten ”mot systemet” vid sextiotalets slut 
hade gått i stöpet, uppfattade Vesper sig själv som en av dem som hade 
blivit bedragna på ”drömmar, kärlek, intellekt, glädje, knull, hasch och 
tripp”. Det är därför inte förvånande att han ser sitt skrivande som ett 
minnesarbete och som en revolt ”mot de tjugo åren i föräldrahemmet, 
mot fadern, mot manipulerandet, förförandet, förslösandet av ungdo-
men, entusiasmen, hänförelsen och hoppet – eftersom jag nu förstått att 
allt detta är unikt och inte går att upprepa”.14

upproret mot faderns förtryck och auktoritära hållning står i centrum 
hos Vesper. Men han kan ändå inte frigöra sig från beroendet till honom. 
under Tredje riket tillhörde fadern den ”hårda kärnan av beprövade lit-
terära nazistaktivister som ärades av ’Führern’”.15 Han var också en av 
dem som aktivt förberedde bokbränningarna och var huvudtalare vid 
bålet i Dresden. Som uppburen bard under Tredje riket förgyllde fadern 
den nazistiska politiken och världsåskådningen med dikter till Hitler, 
chauvinistiska oden och högstämda naturlyriska strofer. efter kriget fort-
satte han att styra och ställa på sitt lantgods utan att egentligen ha revi-
derat sin uppfattning om nationalsocialismen. Här dresserades den unge 
Bernward i en atmosfär av ”ångest, kyla, ordergivning och lydnad”.16 Det 
svåra för honom är att han inte kan värja sig emot denna påverkan. Die 
Reise blir på så sätt en berättelse om ett slags vardagsfascism efter nazis-
men. Det som utger sig för att vara personlighetsstärkande uppfostran på 
det patriarkalt styrda godset är inget annat än integritetskränkande och 
grova övergrepp i familjens hägn. På liknande sätt är undervisningen i 
ortens skola med alla sina reglementen närmast en utlöpare av den stuk-
ning som sker på hemmaplan.

att man kan se Vespers bok som en uppgörelse med nazisttiden häng-
er givetvis ihop med att den nazistiske fadern spelar en skrämmande stor 
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roll i berättelsen. Det avgörande är emellertid att måltavlan för Vespers 
kritiska minnesarbete inte bara är faderns nedbrytande auktoritära bete-
ende, utan att han siktar in sig på den auktoritära principen som sådan. 
Det var ju i grunden den som var förutsättningen för hela nazistväldet 
och i dess förlängning även för Förintelsen.

Trots att Vesper med hela sitt väsen vänder sig emot de auktoritära och 
rent fysiska övergreppen, får de på ett undermedvetet plan fäste i hans 
inre. under en lSD-tripp upplever han på ett skrämmande sätt hur den 
tyska historien är en del av hans egen kropp: ”Ja, jag visste precis att jag 
var Hitler, ända ner till midjan, att jag inte skulle komma ut ur det, att 
det är en kamp på liv och död … men det är inte alls Hitler, det är min 
far, min barndom.”17 Die Reise är som tidigt försök till uppgörelse med 
det nazistiska förflutna också Vespers försök att själv befria sig från den 
last som detta förflutna innebär för honom. Men han misslyckas. I stället 
söker han befrielsen i den inre resa som knarktrippen innebär. Men med 
drogen som medium och vision för en befriad och befriande verklighet 
lämnar han också verkligheten bakom sig.

Die Reise är inte som de andra fadersromanerna ett försök till dialog 
med fadern utan snarare en total brytning, ett fadersmord. Dialogförsö-
ket riktar sig därför inte bakåt utan framåt, mot den tredje generatio-
nen. Som den ideale läsaren av boken ser Vesper nämligen sin son Felix. 
Honom är boken tillägnad och till honom står hoppet om en förändrad 
framtid.

en trefaldig fadersbild – christoph Meckel

Visserligen inte kultbok som Die Reise, men en av de mest lästa faders-
romanerna är christoph Meckels Suchbild. Über mein Vater (1980; ’Spa-
ningsbild. Om min far’). Det rör sig om författarens barndomsminnen, 
möten med människor, samtal och iakttagelser som tillsammans med 
faderns dagboksanteckningar fogas ihop till en helhet. ett livspussel som 
av kritikerna setts som ett lyckat försök att skildra hur fadersgeneratio-
nen märkts av nationalsocialismen. I bokens centrum står författarens 
far eberhard Meckel, född 1907 som son till en tyrannisk och nationalis-
tiskt sinnad arkitekt i Freiburg. Vid trettiotalets början skriver eberhard 
dikter och hänger sig åt litteraturen, naturen, hembygden och familjen. 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   205 10-03-27   17.53.14



206

Denna självvalda verklighet är också ett gömställe inför den påträngande 
smutsiga politiska realitet han inte vill befatta sig med. Däremot bekän-
ner han sig till den nationalistiskt färgade ”tyska andan” som innefattar 
det sköna, det ädla och det eviga, hembygden och fäderneslandet, natu-
ren och själen. I sin aningslösa och opolitiska hållning är fadern typisk 
för de många borgerliga intellektuella som vid denna tid anpassade sig 
efter de rådande förhållandena i Tyskland. Först i och med kriget sker det 
en total förändring i hans sinnelag.

när christoph Meckel skriver sin bok är fadern död sedan nio år. 
Genom gamla krigsdagböcker får sonen inblick i den kusliga transfor-
mation fadern genomgår. Från att ha varit världsfrånvänd poet, blir han 
soldat och officer, en inställsam och lydig medlöpare som får smak på 
att kommendera och även njuter av den maktposition det auktoritära 
systemet ger sina trogna. kriget förråar honom. Hans mänsklighet börjar 
anta allt skevare proportioner. när han i Polen 1944 får höra talas om 
brutala tyska härjningar och även får kännedom om auschwitz, reagerar 
han avvärjande: ”Som soldat är man ändå så långt borta från allt detta 
som i grund och botten inte heller intresserar en; man står för ett helt 
annat Tyskland …” Tre dagar senare blir han åskådare till avrättningen 
av tjugoåtta polacker och skriver i sina anteckningar: ”en kaotisk hög 
med lik, som i all sin ryslighet och oskönhet ändå lämnar mig ytterst 
oberörd.”18 Fadern stänger ute det som stör honom och reagerar inte 
längre som medmänniska, utan enbart som kallt registrerande estet. Hur 
en sådan till synes obegriplig psykologisk förändring från det ”norma-
la” till det fullständigt ”onormala” kunde ske på kort tid, är något som 
Harald Welzer försöker ge en plausibel förklaring till i boken Hur helt 
vanliga människor blir massmördare.19

när fadern återvänder från krigsfångenskapen är han en bruten man, 
både till kropp och själ. Men med sig hem har han de snedvridna makt-
föreställningar och auktoritära förhållningssätt till andra människor som 
kriget och det nazistiska systemet ympat i honom. Meckel beskriver hur 
fadern i hemmet applicerar detta mönster även på sina närmaste och hur 
detta under hela efterkrigstiden leder till ett förkrympt, förljuget och 
glädjelöst familjeliv där själva livsnerven blivit bedövad. Fadern drabbas 
av depressioner som hänger ihop med det systematiska förtigandet av det 
förflutna. Genom det som avslöjas i krigsdagböckerna förstår sonen att 
fadern lider av ett svårt trauma. Därför är han inte ute efter att offentligt 
”göra upp” med sin far eller att skuldbelägga honom.
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Syftet är snarare att försöka visa – vilket bland annat sker genom kri-
tiska reflektioner kring den egna skrivprocessen – hur faderns handlingar 
och karaktärsegenskaper inte är unika, utan hur de tvärtom utgör en 
provkarta på beteenden som kan ses som symptomatiska för en hel tysk 
fadersgeneration efter andra världskriget. På så sätt försöker Meckel ge 
svar på frågan varför denna generation valde att tiga om förbrytelserna i 
Tredje riket. Men han vill också visa hur den just på så sätt blev medskyl-
dig till dessa förbrytelser och drog på sig det som Giordano kallar den 
”andra skulden” – att inte vilja befatta sig med det som varit.

Man kan se hur berättaren i Suchbild försöker förena två bilder av 
fadern, dels förkrigsbilden som präglas av glädje, trygghet och förtroen-
de, dels efterkrigsbilden som består av tomhet, depressivitet och existen-
tiell ångest.20 Orsaken till denna motsägelsefulla fadersbild och till den 
depressivitet han själv lider av tycker sig författaren Meckel finna i den 
tredje och systematiskt förtigna bilden av fadern – den som nazist.

Meckels bok är ett litterärt minnes- och sorgearbete som talar för 
en hel generations erfarenhet av det förflutna. Just genom det har den 
fortfarande efter nästan trettio år lyckats behålla sin aktualitet som ett 
levande tidsdokument.

en medlöpare gör karriär inom SS  
– Günter Seuren

när sonen i Günter Seurens Abschied von einem Mörder (1981; ’avsked 
från en mördare’) påbörjar sin uppgörelse med fadern, har denne varit 
död i trettiofem år, stupad på västfronten under någon av krigets sista 
dagar. I boken fogar Seuren samman autentiskt material med fiktiva, 
berättande avsnitt. Det hela ses dels ur ett samtidsperspektiv genom en 
berättare som är verksam som fotograf i Düsseldorf på sjuttiotalet, dels 
förflyttas vi på ett annat berättarplan till Tredje rikets verklighet. Seuren 
lyckas mindre väl med att foga samman dessa båda perspektiv, men själva 
minnesbilden av fadern och vilken betydelse denne har för sonen, är 
skarp i konturerna.

Det Seuren målar upp, är hur både fadern och sonen är utsatta för en 
påverkan som snart får dem att flyta med i den breda nazistiska ström-
fåran. Sedd ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv är fadern ett 
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skolexempel på hur rekryteringen till nationalsocialismen ur de breda 
skikten i befolkningen gick till på trettiotalet. Som arbetslös svarvare 
lockas fadern i likhet med många andra i hans belägenhet av nazisternas 
välagnade beten: arbete, försörjning, bostad och folklig gemenskap.

Den far som sonen/berättaren målar upp motsvarar i allt föreställ-
ningen om en nazistisk medlöpare. I Führern, auktoritetstron och den 
hierarkiska organisationen och ordergivningen finner han den struktur 
som befriar honom både från eget ansvar och egna beslut. Med allt detta 
följer också den politiska skyddskappa som nazisterna erbjuder i stället 
för det sociala kaos som var en realitet under det sena tjugotalet. För de 
små i samhället är de nya ordnade förhållandena mer än de flesta vågat 
eller kunnat hoppas på. Fadern gör en liten, men ändå karriär inom 
SS och njuter av den ”krypande välvilja”21 han känner ute bland folk 
när han kommer gående i välsittande uniform, svarta stövlar och pistol. 
Vad han egentligen sysslar med, döljer sig bakom beteckningarna ”gräns-
polis” och ”kriminalassistent”, men i själva verket är han SS-bödel vid 
massavrättningar i Östeuropa.

För att rättfärdiga sina uppgifter i avrättningsskvadronen, tar fadern 
fasta på sin roll som mottagare av order och det enda som är viktigt för 
honom är att utföra ordern korrekt. att stå i en ”högre makts” tjänst 
befriar från eget ansvar. Samtidigt legitimerar fadern sitt handlande med 
tanken på det nya liv i nazismens hägn som judeförintelsen sägs vara 
förutsättningen för.22 På så sätt blir dessa mord ett slags offer som utförs 
i Hitlers namn. Med denna omvända logik kan mördarna se sig som 
hjältar i kampen för en stor sak.

Förutsättningen för detta resonemang ligger dock i att Tyskland vin-
ner kriget och på så sätt även fortsättningsvis legitimerar det mördande 
av judar och andra som redan skett. ett nederlag skulle för fadern betyda 
ett ifrågasättande av om de ”andra” verkligen var skyldiga: ”Om de andra 
vore oskyldiga, skulle vi ju inte längre kunna se oss själva i ögonen när 
vi rakar oss”, skriver fadern till sonen från en av sina ”specialkommen-
deringar” någonstans i Östeuropa.23 ur denna aspekt blir rädslan för att 
förlora kriget, att allt ska sluta med en förskräckelse, större än till och 
med rädslan för döden.

Seuren viker inte undan för något i sin osminkade bild av fadern. Det 
han skildrar är en högst ordinär och förmodligen just därför så obehaglig 
medlöpargestalt. Men författaren är inte ute efter att enbart fördöma, 
utan lika mycket att utifrån sitt samtidsperspektiv förstå och nyansera 
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bilden av fadern. I jämförelse med många av de nazister i hög tjänste-
ställning som efter kriget genomgick en kameleontlik förvandling och 
anpassning till de nya demokratiska förhållandena, är fadern enligt Seu-
ren förvisso en mördare, men som sådan i grunden en lydig proletär som 
upprepade gånger förts bakom ljuset av de politiska makthavarna.

Seuren visar emellertid också hur berättargestaltens/sonens liv och 
förhållningssätt har en nära koppling till faderns öde. Sonen gjorde allt 
för att efterlikna sin far. Som ledare i Hitler-Jugend både befallde och 
hotade han jämnåriga inom ramen för sina begränsade befogenheter. 
Vägen mot att bli mördare var egentligen utstakad också för honom 
och han inser att det var Tysklands nederlag som blev räddningen för 
honom: ”Som hans oskuldsfulla ögonvittne vande jag mig vid dödandet. 
Senare förstod jag att han var en av de maktens figurer som dresserade 
och förstörde mig, så att det även av mig skulle ha blivit en maktens vil-
liga hantlangare, om min far hade bestämt så. Han gjorde något för mig. 
Han förlorade. Det var det bästa han kunde göra för mig.”24

Speglad i detta citat får titeln Abschied von einem Mörder en dubbel 
betydelse. I ett närmast terapeutiskt skrivande gör författaren upp med 
fadern, men tar också genom berättaren avstånd ifrån sig själv som pre-
sumtiv mördare. Sina nya föresatser och brytningen med det som varit 
vill Seurens berättare ge prov på genom sitt reflekterande och annor-
lunda förhållningssätt gentemot den uppväxande generationen, vilken i 
boken representeras av den egna sonen.

Politisk förstockelse in i det sista – Sigfrid Gauch

I motsats till Seurens far var Hermann Gauch en av dem som under 
eichmann-processen 1960 gick under beteckningen ”skrivbordsmör-
dare”. Om honom handlar sonen Sigfrid Gauchs berättelse Vaterspuren 
(1979; ’Spår av fadern’). Fadern, Hermann Gauch, var läkare och gick 
med i nazistpartiet redan 1922. Han innehade en hög administrativ post 
i SS och var Himmlers kulturpolitiska adjutant i det ökända Gestapo-
högkvarteret vid Prinz-albrecht-Strasse i Berlin. efter kriget blev han 
föremål för de allierades ”avnazifiering”, en procedur som emellertid 
rann mer eller mindre direkt av honom. Även den grundliga rättsliga 
undersökning man vidtog mot Gauch och andra nazister av samma kali-
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ber blev verkningslös, eftersom de gamla partikamraterna genomgående 
höll varandra om ryggen och vittnade till varandras förmån.

av Vaterspuren framgår klart att Hermann Gauch aldrig lämnade 
den nazistiska rötan bakom sig utan förblev övertygad nazist ända till 
sin död. Inte minst visade sig denna förhärdelse genom att han hörde 
till dem som förfäktade att auschwitz och koncentrationslägren var en 
propagandalögn, spridd av de allierade. Det är för övrigt uteslutande 
i detta sammanhang som massmorden nämns, i övrigt intar Förintel-
sen en mycket marginaliserad plats i Vaterspuren, precis som i de andra 
fadersböckerna. när judarna nämns är det bara en passant och då inte i 
direkt samband med Förintelsen, utan ofta i ett sammanhang som låter 
tyskarna framstå i mera fördelaktig dager.

Även i denna roman spelar olika slags texter som fadern lämnat efter 
sig en väsentlig roll. De blir en form av surrogat för de samtal och reflek-
tioner som aldrig kommit till stånd mellan far och son. Medan det 
hos Meckel var fråga om privata anteckningar i krigsdagböcker är det i  
Gauchs fars fall bland annat fråga om officiellt publicerade kvasiveten-
skapliga, rasteoretiska texter, såsom Neue Grundlagen der Rassenforschung 
(1933; ’nya grundvalar för rasforskningen’).25 enligt denna skrift klas-
sificeras representanter för den ”icke-nordiska rasen” som ”untermen-
schen” och ses som nära besläktade med människoaporna. Bland annat 
just denna bok tjänade som standardlektyr för partifolk som skulle sko-
las in i den nazistiska rasläran.26

liksom elisabeth Plessen återger Gauch de dagar som ligger mel-
lan faderns död och begravningen. Faderns död är början till en verklig 
befrielse för sonen. I en ström av minnen rekapitulerar författaren vad 
han kommer ihåg av fadern och vad han kan dokumentera om hans för-
historia. Det är mera fråga om berättarjagets upplevelser än om en saklig 
återgivning av det förflutna. I minnena framstår fadern som en rigid och 
politiskt halsstarrig person, men han har också sidor som tyder på viss 
mänsklighet, åtminstone inom de för honom politiskt givna ramarna. 
Just det medför att berättaren trots allt ibland har en något försonligare 
attityd till fadern än vad han egentligen ”förtjänar”. I slutändan kan man 
konstatera att Gauchs hållning gentemot fadern markeras av kluvenhet, 
ja till och med av ett slags hjälplöshet inför de nazistiska förbrytelserna 
och uppgivenhet inför faderns totala politiska förstockelse.

Vaterspuren är inte bara författarens privata försök att med starkt kri-
tiska ögon gå i faderns halvt igensopade spår, utan även ett försök att 
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peka på att spåren från den nazistiska tiden ännu är synliga i Tyskland 
och att det finns de som fortfarande – och på nytt – trampar fram på 
de gamla politiska stigarna. att boken ännu är aktuell tyder också det 
faktum på att den så sent som 2005 kom ut i en reviderad och betydligt 
utökad utgåva med ytterligare av fadern nedtecknade ”minnen” samt 
nya arkivdokument kring hans nazistiska förflutna.

uppgörelse- och familjeromanerna efter 1989

enligt Jan assmann är fyrtio år den ungefärliga naturliga gränsen för de 
direkt muntligt överförda minnena i ett samhälle. när den tyska återföre-
ningen inföll 1989, innebar det följaktligen att traderingen av nazisttiden 
och Förintelsen genom ögonvittnen befann sig i sin slutfas. De som med 
egna ögon sett koncentrationslägren inifrån började falla ifrån av ålders-
skäl. efterkrigstidens kommunikativa minne kring det förflutna hade 
kom mit till en vändpunkt. 1989–90 innebar en ny fas i det kommunika-
tiva minnet. Tyskland var nu enat och hade att ta ett enat ansvar för det 
förflutna. I och med det kastades också nytt ljus över de mekanismer och 
hågkomstritualer som utgjorde grunden för det kulturella minnet.

Med alla förändringar följde även en önskan om en ny definition av 
den nationella identiteten. nyckelordet för minneskulturen efter den 
tyska återföreningen var därför ”normalisering”, både vad gäller synen 
på Förintelsen, nazisttiden, förhållandet mellan de båda tidigare tyska 
staterna och den tyska terrorismen. Just ”normaliseringen” som följde på 
murfallet 1989 avspeglade sig naturligt nog också i litteraturen.

känslan av nyväckt nationell suveränitet gick hand i hand med en 
önskan om att få tala fritt om det som varit. Många ville äntligen dra ett 
streck över det som hände under nazisttiden. Dessa tankegångar förde 
med sig ett helt nytt perspektiv på det förflutna. Man kan se hur den 
sammanflätning av enskilda livsöden, familjehistoria och nationell his-
toria som i faderslitteraturen på sjuttio- och åttiotalet ledde till kritiska 
uppgörelser och brytning med släktband, efter den tyska återföreningen 
1989 ersattes med en ny litterär trend, de s.k. ”familjeromanerna”. I dem 
är det inte fråga om klassiskt återberättande av en familjehistoria som till 
exempel i Thomas Manns Buddenbrooks, utan snarare om utforskandet av 
allt det som legat fördolt och som man tidigare inte vetat om en familj.
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Här är föräldrarna inte längre – som i faderslitteraturen – måltavlor för 
barnens och barnbarnens kritik, anklagelser och skuldbelägganden. De 
blir i stället alltmer betraktade som offer för omständigheter de varken 
kunnat rå för eller rå på. Det är alltså inte fråga om konfrontation, utan 
snarast om kontinuitet och inlemmande av jaget/författaren i ett längre 
generationssammanhang, en naturlig process i det sociala och politiska 
arvtagandet. Det som står i förgrunden är en hållning som bygger på 
tillbakablickar och vilja till förståelse, men inte nödvändigtvis förlåtelse. 
Däremot finns det i familjeromanerna ett slags beredskap att ta över, att 
avlösa tidigare generationer vad gäller det nazistiska förflutna.

Intresset och förståelsen för vad som ägt rum i det förgångna gäller i 
denna privata romansfär emellertid inte de verkliga offren för nazismen, 
judarna, eftersom de – underförstått – redan anses ha fått sin plats i den 
offentliga minnesdiskursen. Man kan därför konstatera att klyftan mel-
lan det offentligt sanktionerade ihågkommandet – tydligast manifesterat 
i Peter eisenmans minnesmärke för europas mördade judar i Berlin – och 
de privata minnena, efter 1989 blivit allt mer påtaglig, även i littera-
turen.

Genren ”uppgörelse- och familjeromaner” är bred och produktiv. Här 
framträder förändringen av det kommunikativa minnet i samband med 
den tyska återföreningen både i form av en ökad fiktionalisering och i 
en uttalad tendens att utan skamkänslor och förbehåll blotta sådant som 
hittills dolts i familjekällarens mörker. I familjeromanerna visas också 
hur man talar eller tiger i en familj och vilka återverkningar detta har på 
de efterföljande generationerna.

Här kan man notera en tydlig skillnad mellan de tyska och de tysk-
judiska familjerna. I de judiska familjerna har det aldrig funnits en direkt 
motsättning mellan det historiska vetandet om Förintelsen och det pri-
vata, emotionella förhållandet till massmorden. Problemen och konflik-
terna ligger därför oftast på ett annat plan än i de tyska familjerna. Man 
kan även, både på offersidan och på gärningsmannasidan, se att det finns 
en öppenhet inför det förflutna, men där finns likaså tigandet av rädsla 
för konsekvenserna: att belasta sina barn och barnbarn med traumatise-
rande upplevelser eller rädslan att bli fördömd och bortstött.

exempel på författare som skrivit uppgörelse- och familjeromaner 
är här följande sex: Bernhard Schlink, ulla Hahn, Marcel Beyer, uwe 
Timm, Stefan Wackwitz och Tanja Dückers.
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kan en utsträckt hand vara alltför försonlig?  
– Bernhard Schlink

I sin bestseller Der Vorleser (1995; ”Högläsaren”), som väl närmast får 
ses som en uppgörelse- och generationsroman och mindre som familje-
roman, väver Schlink samman två människors levnadslopp och låter 
känslor och samtidshistoria gripa in i varandra. Den femtioårige huvud-
personen Michael Berg som har en del biografiska drag gemensamma 
med författaren Schlink, blickar tillbaka på sitt liv, ett normalt, till det 
yttre framgångsrikt liv som inte verkar kunna ge många uppslag till en 
roman. Men ynglingen Michaels passionerade dagliga kärleksmöten 
med den tjugo år äldre Hanna är just det som skiljer hans liv från andras. 
Hanna vill att Michael ska läsa högt för henne: dikter, romaner och 
gärna Odyssén. ritualen för deras träffar efter att Hanna kommit hem 
från jobbet som spårvagnskonduktör består i ”att läsa högt, duscha, älska 
och vila en stund hos varandra”.27

Plötsligt en dag är Hanna försvunnen. Borta utan ett ord till avsked. 
kärleksmötena visar sig endast ha varit ett förspel till det som sedan 
följer. Michael börjar studera juridik och vid en auskultation i en rätts-
process möter han Hanna igen, nu anklagad för att som SS-kvinna ha 
hundratals liv på sitt samvete. Michael kommer snart underfund med att 
Hanna är analfabet och att hon hela sitt liv skämts för det och gjort allt 
för att dölja detta faktum. För att inte heller i rätten avslöja sin oförmåga 
att läsa och skriva, erkänner hon sig skyldig till att ha avfattat en rapport 
från ett koncentrationsläger och döms till livstids fängelse. Hon tar alltså 
på sig mera skuld än hon ”behöver” och avlastar på så sätt läsarens sam-
vete på ett liknande sätt som carl Zuckmayers pjäs Des Teufels General 
gjorde på femtiotalet.28

Det man frågar sig är: Hur kan en människa som deltagit i massmord, 
egentligen känna skam för något annat än just detta? att Hanna förstått, 
men ändå inte förstått vad hon varit inblandad i under nazisttiden är 
svårbegripligt. Hennes analfabetism har tolkats som ett slags skuldav-
sägelse på samma sätt som många tyskar efter kriget menade sig inte ha 
sett eller deltagit i något kriminellt under nazisttiden. Jämförelser på ett 
nationellt plan kan man också se i att Hanna visar sig ha haft ett flertal 
böcker om Förintelsen i sin cell i fängelset och på så sätt försökt göra upp 
med sitt förflutna. Övertydlig blir dock jämförelsen när det sägs att de 
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pengar hon tjänat i fängelset gått till ”Jewish league against Illiteracy”, 
som ett slags gottgörelse.

Genom att Schlink binder samman två personer ur två olika gene-
rationer i en kärlekshistoria, skapar han inte bara en länk till den tyska 
diskursen kring Förintelsen utan visar genom det även fram den emo-
tionella bindning som finns hos en senare generation till dem som var 
gärningsmän. Den huvudfråga som Schlinks romanjag ställer sig är:

Vad nyttar det till för min generation av överlevande att få vetskap om jude-
förintelsens ohyggligheter? Vi ska inte ge oss ut för att kunna fatta det ofatt-
liga, får inte dra paralleller där inga paralleller är möjliga, får inte spörja därför 
att den spörjande, även om han inte ifrågasätter ohyggligheterna, ändå sätter 
dem under debatt och inte ser dem som något som endast kan bringa förstum-
ning i förfäran, skam och skuld. Ska vi då bara förstummas i förfäran, skam 
och skuld? Vad blir bättre av det?29

romanen innehåller många frågeställningar som speglar diskussionerna 
kring Förintelsen alltsedan sextiotalet: det ondas banalitet, kollektivskul-
den, den yngre generationens försök att ta sig an det förflutna, deras 
hjälplöshet och skamkänslor. Schlink visar också att sanningen som så 
småningom kryper fram inte lämnar huvudpersonen någon ro. Frågorna 
han vill ställa förblir obesvarade för att han inte kan, inte vågar, inte vet 
hur han ska ställa dem till den enda person som skulle kunna besvara 
dem: Hanna. Hans försök att terapeutiskt ”skriva sig fri” från det nazis-
tiska förflutna som han blivit emotionellt delaktig i genom förälskelsen, 
visar sig inte vara en gångbar väg. Huvudpersonen Berg tillstår därför att 
han ”inte blivit klar” med det förflutna.30 Hans känslomässiga konflikt 
förblir olöst. Samtidigt pekar den mot ett erkännande av det som många 
andra inte vill tala om – att det faktiskt finns skeenden som kanske inte 
tillåter frikännande och försoning.

Med sin i grunden milt förstående ton mot föräldragenerationens för-
sök att komma till rätta med det förflutna, är Schlinks bok att se som en 
försoning och brytning med den anklagande hållning som var utmärkan-
de för 68-generationens ”faderslitteratur”. Förmodligen berodde bokens 
stora försäljningsframgångar just på att man tyckte sig finna en rimlig 
och acceptabel version av minnena kring Förintelsen. ralf Schnell menar 
dock att Schlink med sin bok förskjuter probleminnehållet i förintelse-
litteraturen mot en ”konstruerad ’tragik’, som samtidigt bidrar till en rela-
tivisering av skuldfrågan”. Det är inte mera förståelse för den ”mänskliga 
sidan av det omänskliga” som behövs menar Schnell vidare, utan snarare 
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upplysning och analys av orsakssamband.31 Schnells avvisande uppfatt-
ning är representativ för de flesta litteraturvetenskapliga kritiker, men 
den bortser från att den efterlysta ”analysen av orsakssamband” faktiskt 
kan utgå ifrån en diskussion av Högläsaren och att tolkningen av det 
förflutna inte nödvändigtvis behöver vara överslätande. att så antagligen 
också kan ha varit fallet, talar det faktum att Schlinks bok ligger etta 
bland de skönlitterära böcker som väljs av lärarna när de behandlar Förin-
telsen och nazisttiden i de tyska gymnasieskolorna.32

Verkliga och lånade minnen av kriget – ulla Hahn

Även om också ulla Hahns roman Unscharfe Bilder (2003; ’Oskarpa bil-
der’) är ett slags uppgörelse med den egna fadern skiljer den sig mycket 
från faderslitteraturen. Framförallt är förhållandet till fadern i grunden 
kärleksfullt och samtalet med fadern en dialog med en förälder som fak-
tiskt ännu är i livet.

Huvudpersonen i romanen är katja Wild, femtioårig adjunkt från 
Hamburg som aldrig frågat sin far om vad han egentligen gjorde under 
kriget. nu är fadern, f.d. lektorn i klassiska språk Hans Musbach, fyllda 
åttiotvå och bor på ålderdomshem, så det är hög tid. anledningen till att 
hon vill konfrontera fadern med det förflutna är ett besök hon gjort på 
fotoutställningen ”Förbrytelser i öst”33 där hon på en av avrättningsbilder-
na tycker sig känna igen sin egen far. Hon får en chock av vad hon ser. Det 
ger plötsligt ett helt annat perspektiv på den blide, klassiskt bildade fadern 
som efter kriget och under hela sin tid som lärare verkat för att upplysa om 
nazismen och övergreppen i dess namn. katja tar med sig utställnings-
katalogen till ålderdomshemmet för att provocera fadern. Hon vill ta igen 
det hon försummade när hon som student på det radikala sextiotalet inte 
insisterade på att få ”klara svar”34 på vad fadern gjort under kriget.

Högst på frågelistan står frågan om faderns skuld och hans person-
liga skuldkänslor. Mycket motsträvigt låter sig den gamle dras in i ett 
samtal: ”Varför skulle han ut ur denna inre frid han fått med sin tid, en 
frid som han tyckte han hade arbetat sig fram till och även förtjänat?”35 
Men när fadern väl kommer igång med att berätta, besparar han inte 
dottern något, varken söndertrasade människor, lukten av slakt och blod 
eller nedpissade uniformsbyxor. Men här finns också minnena av vän-
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skap, till och med kärlek som motbild och överlevnadsmöjlighet. Fadern 
ger sin version av de bilder utställningen visar och försöker utifrån då -
tidens horisont och erfarenheter försvara sina personliga hågkomster 
mot dagens officiella minnesbild. För katja däremot utgör fotografierna 
ett ”lånat minne”36, ett ”postmemory” som gör det möjligt för henne att 
ur vår tids perspektiv aktualisera händelser som hon själv aldrig upplevt 
annat än just genom andras minnen.

Scenerna som utspelar sig på ålderdomshemmet är närmast att likna 
vid ett kammarspel med fadern och dottern i rollerna. en senkommen 
dialog mellan två generationer, ja, ett försök till terapeutisk befrielse 
genom att komma ihåg i stället för att glömma. Båda blir starkt berörda 
och perspektivet växlar från far till dotter. Men även om dottern ställer 
fadern till svars är det som om alla händelser ur det förflutna både förstås 
och ifrågasätts enligt det från ludwig Wittgenstein hämtade mottot för 
romanen: ”kan man alltid med fördel ersätta en oskarp bild med en 
skarp? Är inte just det oskarpa precis det som vi behöver?”

romanen Unscharfe Bilder är i själva verket ett bra exempel på hur 
man i det kommunikativa minnet framhåller andra saker än man gör i 
det officiella ihågkommandet. när Hahn med sitt motto till synes plä-
derar för det fragmenterade, vaga och konturlösa faller hon – kanske 
utan att egentligen vilja det – tillbaka på det i tyska familjer vanliga min-
nesmönstret: att hämta minnena från nazisttiden ur det privata familje-
albumet. Just de oskarpa bilderna ger ju en möjlighet för de efterkom-
mande att tolka det förflutna enligt deras speciella synsätt. Precis det är 
ett exempel på hur sextioåttorna gick till väga när det begav sig och hur 
de idag förhåller sig till synen på det förflutna: efter att på sextiotalet 
ensidigt ha anklagat föräldrarna för att inte ha tagit itu med nazisttiden 
utifrån en då politiskt korrekt bild av historien, är de nu i en helt annan 
tidsanda i färd med att ”sluta en mild fred med föräldragenerationen”.37

Precis som i Schlinks Högläsaren handlar det i Unscharfe Bilder inte 
längre om att ensidigt skuldbelägga föräldrarna, utan om att överväga 
att lämna dem i fred och att i stället fundera över den egna oförmågan 
till empati. enligt en spridd tysk uppfattning hade föräldrarna nämligen 
endast under tvång gjort sig skyldiga till förbrytelser under Tredje riket. 
Därför ansåg de sig heller inte behöva bära skulden för det som sked-
de. För efterföljande generationer inställer sig då frågan hur var och en 
själv skulle ha handlat i en liknande situation. Svaret är inte givet, men 
genom att rikta blicken mot enskilda livsöden i stället för mot det histo-
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riska sammanhanget träder ”albumet” in som förklaring till hur det som 
hände kunde hända, medan fakta ur ”lexikonet” hamnar i bakgrunden. 
Detta innebär både i Schlinks och Hahns böcker att huvudpersonerna 
förvisso kan ses som moraliskt ”obesmittade”, men att de är ”snärjda i ett 
abstrakt moraliskt dilemma som gör att deras handlande, hur moraliskt 
tvivelaktigt det än må vara, ändå på något sätt väcker samtycke – just av 
den anledningen att detta handlande förblir så allmänt oskarpt”.38

Det anmärkningsvärda med Hahns och även Schlinks bok är hur de 
”besvärande” delarna av nazisttiden mer eller mindre zoomas bort. Var-
ken hos Schlink eller Hahn nämns Förintelsen eller omständigheterna 
kring massmorden närmare. De förutsätts redan vara allmänt kända. 
Därför behöver man heller inte uppehålla sig vid brott som begåtts utan 
man kan i stället – som Harald Welzer säger – i ett ”moraliskt ångerfullt 
samförstånd”39 mellan generationerna, tala om tyskarna som offer för 
avskyvärda omständigheter. Frågan som inställer sig är om Welzer ändå 
inte är alltför rigorös i sitt fördömande av den ”oskarpa” sikten bakåt. att 
inte fokusera på massmorden i första hand, betyder ju inte att man inte 
skulle ha förmågan att ta ställning till det som varit eller att överhuvud-
taget försöka se det förflutna med klara ögon – ”lexikonet” finns ju trots 
allt tillgängligt för den som så vill.

Inte dokumentering utan fiktionalisering  
av det förflutna – Marcel Beyer

Oklarheten kring sikten bakåt artikuleras även av Marcel Beyer som 
säger om Tredje riket: ”Jag vet inte hur det påverkar mig – jag skulle först 
vilja ta till mig, att det påverkar mig.”40 Vilken form denna påverkan haft 
för Beyer kan man se i romanen Flughunde (1995; ”Flyghundar”). Här 
finns inget av det direkta skuldbeläggande och den förebråelse man kan 
se i faderslitteraturen och även i familjeromanerna. För Beyer kan natio-
nalsocialismen inte stöpas om till att enbart vara en generationskonflikt 
utan består lika mycket av tankemönster som fortplantar sig genom språ-
ket och av de attityder som lever kvar i dagens Tyskland. Hans roman 
baserar sig på historiskt material och litteratur som redan finns, men den 
berättelse han gestaltar har sina rötter i samtiden och försöker inte vara 
historiskt-realistiskt inkännande.
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Flyghundar är en berättelse med två röster som växlar i långa inre 
monologer. Den ena rösten tillhör ljudsamlaren och akustikspecialisten  
Hermann karnau, Goebbels tekniska medarbetare vid nazisternas mass-
propagandatillställningar. karnau är en monomanisk samlare av alla slag 
av mänskliga ljudyttringar. Hans plan är att kartlägga och spåra skillna-
derna i människors röster och att ställa sina rön i nationalsocialismens 
tjänst. Genom kontakten med Goebbels får karnau möjlighet att utveck-
la sitt fanatiska intresse för röster under en förtyskningskampanj i elsass 
och senare genom människoovärdiga experiment i koncentrationslägren. 
Men även i biktstolar, förhörsrum, under razzior och ute vid fronten stäl-
ler han upp sina mikrofoner för att fånga upp alla tänkbara ljudspektra. 
Helt i tidens anda utnämns karnau till chef för ett specialkommando som 
ägnar sig åt språkhygien och utrotandet av utländskt ”språkblod”.41

I Führerbunkern är karnau den som tar upp Hitlers sista ord på band 
och när Tredje rikets sammanbrott bokstavligt talat står för dörren, för-
svinner han bland ruinerna i Berlin. I ett slags röstmimikry lägger han 
sig sedan till med en röst som får omgivningen att tro att han är ett offer 
som klarat sig levande ur ett koncentrationsläger. Skrämmande både i 
sin okänslighet och i sin förmåga att anta offerrollen lever karnau sedan 
vidare som museivakt i Dresden. Hans identitetsbyte påminner om den 
förvandling från massmördare till frisör som Max Schulz genomgår i 
Hilsenraths bok Nazisten & frisören.

karnau representerar den typiska medlöparen som inser att han varit 
alltför invecklad i det nazistiska terrorsystemet för att ens kunna erkän-
na det för sig själv. Men han är egentligen inte en person som låter sig 
manipuleras, utan likt den osmaklige doftsamlaren Grenouille i Patrick 
Süskinds roman Parfymen drivs han av ett slags mani: att beskriva och 
varsebli världen omkring sig genom det han hör. egentligen avskyr han 
nazisterna för att de är så påträngande genom sina kommandorop och 
skrik. För honom representerar i stället flyghundarna en eftersträvans-
värd existens. De lever i en avskärmad och skuggig nattvärld och hör 
ljud som är förborgade för människan. Precis som Grenouille intresserar 
sig för alla lukter, inte enbart vällukter utan även odörer, samlar karnau 
på ljud som kan vara obehagliga både att lyssna till och plågsamma att 
frambringa. alla ljud ska rymmas i hans kartografi över den mänskliga 
rösten, utan hänsyn tagna till att de kan vara frambringade under tortyr. 
För karnau finns ingen etisk dimension, den mänskliga kroppen är helt 
dehumaniserad, en fysikalisk klanglåda som ”för lyssnaren får lov att vara 
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just detta enda, en ljudkälla, alltså inte en människa i smärta som det 
gäller att skyndsamt undsätta”.42 att ljuden enbart tillmäts fonetisk, men 
inte semantisk relevans är en akustisk mardröm som får nazisternas för-
tingligade människosyn att framträda i all sin perverterade konsekvens.

romanens andra röst tillhör Joseph Goebbels äldsta dotter, Helga. 
Hon och hennes syskon väcks till nytt liv av Beyer. ur hennes perspek-
tiv får vi följa vad som händer hemma hos familjen Goebbels, hur hon 
uppfattar vuxenvärlden och vad hon ser och hör i Hitlers bunker de sista 
dagarna innan hon själv och hennes fem syskon blir mördade. Helgas 
barnavärld är det enda ställe i den totalt avhumaniserade värld karnau 
befinner sig i som ännu bevarar ett levande, oskuldsfullt samband mellan 
kropp och själ och röst. I skarp kontrast till detta ”refugium av intuitiv 
förståelighet” står inspelningarna på karnaus ljudband. Fulla av sam-
manhangslösa stavelser, ordsplitter, stamningar, oartikulerade skrik och 
rosslingar representerar de inget levande, utan är endast spöklika röster 
som inträtt i ett tillstånd av ”akustisk mumifiering”.43

Beyer har gjort ett grundligt förarbete till sin bok. Han använder sig 
bland annat av Goebbels s.k. ”sportpalatstal” från februari 1943 i vil-
ket propagandaministern förberedde tyskarna på det ”totala kriget”. när 
Goebbels dotter Helga lyssnar till utsändningen av detta tal avslöjar hon 
i sin oskuldsfullhet faderns propagandafraser som lögner. Barnet som ser 
och hör klart, är för Beyer ett symboliskt sätt att angripa myten om den 
kollektiva tyska okunskapen om vad som försiggick under nazisttiden. 
Parallellt med Helgas monolog löper karnaus monolog om de grymma 
röstexperiment han genomfört på människor. På så sätt binder Beyer 
samman karnaus experiment, Helgas upplevelse av talet och alla de fasor 
kriget innebär till en skrämmande helhet.

Med hjälp av de inre monologerna som avlöser varandra återkallar 
Beyer nazisttidens lögner och propaganda i vårt minne. Han ställer också 
dödandet av de oskyldiga barnen Goebbels i fokus så att mordet på dem 
blir en central metafor i texten. Barnen representerar på detta sätt både 
sig själva och alla de mördade som nazistsystemet gjort röstlösa inför 
eftervärlden. Till denna senkomna insikt kommer karnau långt efter 
krigsslutet. Den gör att han trots allt tvekar inför att radera de ljud hans 
hemliga mikrofoner registrerat i barnens dödsögonblick 1945 och att 
”överlämna dem åt tystnaden”.44 Det faktum att karnau som gammal 
medlöpare kan välja mellan att förinta eller inte förinta de inspelade rös-
terna, är för Beyer ett sätt att framhålla vilken makt de överlevande för-
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brytarna haft och ännu har över dem som redan är döda – flera  årtionden 
efter nazistdömets fall.

Till skillnad från andra uppgörelseromaner gestaltar Beyer nazismen 
som en samhällsform där modern teknik används för att totalt kontrolle-
ra människor och att förvandla dem till objekt inte bara för denna teknik 
utan också för pseudovetenskap. Skickligt binder han ihop medie historia 
med politisk historia och nazistisk förintelsepolitik. Med uppdiktningen 
av den nazistiska bestialiteten i figuren karnau skildrar Beyer inte bara en 
kugge i det nazistiska maskineriet, utan lyckas samtidigt med att avauto-
matisera en allt mer musealiserad bild av Tredje riket. Just genom fiktio-
naliseringen och det postmoderna greppet att använda sig av inspelade 
röster och ”medialt lagrade” erfarenheter,45 stakar Beyer i Flyghundar ut 
den tredje efterkrigsgenerationens villkor för mötet med det nazistiska 
förflutna. Inte längre autenticitet, dokumentationer och faktamontage 
utan en ”ständig prövning av materialet, språket”46 är det enligt Beyer 
som gäller för framtidens syn på det förflutna.

att levandegöra och demontera en familjelegend  
– uwe Timm

Medan det hos ulla Hahn var faderns krigsförflutna som stod i fokus, är 
det hos uwe Timm den äldre broderns liv och upplevelser under krigs-
tiden som blir belysta i romanen Am Beispiel meines Bruders (2003; ’Med 
min bror som exempel’). Ända sedan tidigaste barndom har Timms sex-
ton år äldre bror varit hans ständiga, men frånvarande följeslagare. Först 
är brodern borta därför att han är ute vid fronten och sedan är han det 
genom sin död. I föräldrarnas minne och berättelser lever han vidare 
som en ögonsten. Men han lever också vidare i det som inte sägs, i en 
tystnad som är mer talande än om den brutits. I Timms egna drömmar 
finns han ständigt närvarande som en nära nog mytisk figur, en lydig och 
modig gosse som aldrig gråter.

För att i skrivandet återkalla minnet av brodern använder sig Timm 
av en fragmentartad och lätt distanserande berättarteknik som motsvarar 
hans minnesbilder och förmodanden. I denna metod är det frågorna, 
inte vetskapen om hur det egentligen förhöll sig som framträder starkast. 
Betecknande är hur Timm i sina reflektioner över sin familj och sig själv 
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hela tiden återkommer till konstaterandet att man egentligen vill skjuta 
ifrån sig vad som hände under nazisttiden: ”De visste inte, eftersom de 
inte ville se, eftersom de såg bort.”47

Föräldrarnas ovilja och oförmåga att ta till sig det förflutna är anled-
ningen till att Timm skriver sin bok först efter föräldrarnas och systerns 
död. Hans efterforskningar leder honom osvikligt till den realitet som 
inte senare generationer kan bortse från. Timms avsikt är inte att rättfär-
diga det som varit, utan att försöka visa fram och förstå det tomrum som 
den aldrig förda dialogen med brodern och föräldrarna fört med sig.

när brodern stupar i ukraina tillhör han dödskalledivisionen, en av 
de tre stamdivisionerna inom Waffen-SS. Han lämnar inte mycket efter 
sig, några småsaker och en krigsdagbok som Timm läser om och om 
igen för att finna svar på sina frågor. ett par fältpostbrev finns också 
som inte ger författaren någon ro. Han läser mellan raderna för att för-
söka komma underfund med hur brodern tänker och känner. Breven 
speglar de värderingar och den anda brodern fostrats i. De stora led-
orden är ”vilja”, ”lydnad”, ”offervillighet” och ”trohet”. Det är många 
frågor som inställer sig: Varför gick brodern med i Hitler-Jugend och 
varför anmälde han sig som krigsfrivillig? Vad var anledningen till att 
han gick med i Waffen-SS? Vad skulle ha hänt om han kommenderats 
till ett koncentrationsläger? Frågorna kring brodern leder vidare till de 
vita fläckarna i familjehistorien. De väcker också frågor kring den egna 
personen: Vem hade han själv blivit under de omständigheter som rådde 
under nazisttiden?

I sina efterforskningar plågas berättaren av det outsagda i krigsdag-
boken. Vad som döljer sig bakom notisen ”Trakten kammas igenom. 
Mycket byte!” kan han bara ana och fantisera kring.48 Timm visar också 
fram sin egen rädsla för att snubbla över outsagda hänvisningar på mass-
mord och judeförföljelse. Visserligen hittar han inga direkta utsagor, 
däremot en anteckning som ger en fingervisning om vad brodern deltar 
i: ”Det här är ju inget krig, det är ju mord på kvinnor och barn – och 
det är inte humant.”49 att brodern som gått frivilligt ut i kriget trots allt 
slagits av dess totala absurditet och grymhet vittnar den allra sista dag-
boksanteckningen om: ”Härmed avslutar jag min dagbok då jag tycker 
det är meningslöst att föra bok över så grymma saker som många gånger 
händer.”50

Timm säger inte rent ut att brodern bär på en skuld, inte heller att 
fadern, modern och systern skulle göra det, men han tillstår att det kan 
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ha varit så och han skonar inte heller sig själv i det reflekterande skriv-
arbete han pålagt sig genom avfattandet av romanen. Am Beispiel meines 
Bruders är på så sätt både en demontering av en familjelegend och en 
ovanligt öppenhjärtig skildring av den egna familjens decennielånga för-
trängningsmekanismer visavi det förflutna.

Stephan Wackwitz framkallar bilder ur  
familjearkivet

Även Stephan Wackwitz bok Ein unsichtbares Land (2003; ’ett osynligt 
land’) följer halvt igenvuxna stigar bakåt i tiden. Boken har undertiteln  
”familjeroman” men egentligen är det fråga om en tregenerationers mans-
roman där kvinnorna mest är staffagefigurer. Boken är uppbyggd som ett 
slags berättarmosaik utan egentlig kronologi, personerna är ofullständigt 
beskrivna, associationer och utvikningar sker åt skilda håll. Bitar av far-
faderns dagbok och faderns anteckningar monteras in i texten liksom 
många foton ur familjearkivet. Den som läst W.G. Sebald känner genast 
igen sig, tonfallet är också det samma: sökande, trevande och inkän-
nande.

Wackwitz undersöker sin farfars liv och följer honom i spåren. utgångs-
punkt för undersökningarna är den no.1a Pocket kodak-kamera som 
berättarens far får sig tillsänd 1993 från ”Byrån för underrättande av 
anhöriga till f.d. soldater i Wehrmacht”. kameran som också innehåller 
en film, beslagtogs 1939 av engelska soldater när fadern per båt var på 
väg hem från Tyska Sydvästafrika, där farfadern var präst. Fadern och 
sonen fantiserar kring den gamla filmen och är spända på vad som kan 
uppenbara sig i mörkrummet. Men filmrutorna förblir svarta, den gamla 
tiden låter sig inte frambesvärjas ur framkallningsvätskorna. Mycket på -
tagligt får denna filmsvärta symbolisera just familjehistoriens tomrum 
och det utrymme som nu ges för att generera nya bilder och perspektiv 
på det förflutna.

när farfadern efter kriget skriver ner sina minnen och ger dem por-
tionsvis till barnbarnen, sker det sannolikt som ett försök att överbryg-
ga den distans och det tigande han själv inte förmår bryta sig ut ur. 
Men barnbarnen vill inte ta till sig detta dialogförsök utan reagerar med 
avståndstagande. Först långt efter farfaderns död infinner sig insikten 
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om att ”fädernas, sönernas och barnbarnens minnen och drömmar är 
inskjutna i varandra som rören i en utdragbar kikare”.51

när Wackwitz börjar gå igenom farfaderns anteckningar för att se vad 
som i verkligheten dolt sig bakom hans tigande kring det förflutna, upp-
täcker han i hur hög grad farfadern – utan att han själv varit medveten 
om det – satt sin prägel på hans eget liv och den tid han själv levde i 
på sjuttiotalet. Som Welzer framhåller är farfadern en ”idealfigur” för 
att gestalta de ”osynliga följdverkningarna” av det föregående århundra-
dets tyska händelser. Han är en ”livslevande kristallisationspunkt för det 
tyska förflutna och dess efterhistoria. under hans liv, eller ännu bättre: 
bakom ryggen på denna biografi utspelar sig alla viktiga händelser under 
de sista hundra åren”.52

Författaren blickar tillbaka på vad som hände under farfaderns tid 
och ser samtidigt kritiskt på sitt eget starka vänsterpolitiska engagemang 
under sjuttiotalet. Han skildrar farfaderns politiska förblindelse under 
nazisttiden och ser nu sitt eget samröre med vänstertotalitära falanger 
som en protest mot honom. Han frågar sig hur farfadern kunde bli nazist 
på trettiotalet och hur han själv kunde bli stalinist på sjuttiotalet. Han 
upptäcker också att en viss rudi Dutschke växte upp i en församling 
som farfadern varit kyrkoherde i. Wackwitz jämför, tolkar och försöker 
förstå sin farfar, sig själv och förbindelserna mellan sig, den egna gene-
rationen och farfaderns. Han försöker se vad som hände och hur det 
kunde hända.

resultatet av undersökningarna blir vad man närmast kan beteckna 
som en essä om Tyskland där utgångspunkten är familjehistorien och de 
platser som är förbundna med den. Berättarjaget upptäcker till exempel 
att församlingen där farfadern var präst på tjugotalet låg i det dåvarande 
tyska Oberschlesien, bara fem kilometer från auschwitz. Förintelselägret 
blir på så sätt med ens en mycket personlig och oavvislig del av den 
”trattformiga avsmalningen av den tyska historien mot chiffret ausch-
witz”.53 Ja, Förintelsen är något av ett ”svart hål” som med stor kraft drar 
till sig alla minnen, berättelser och talande tystnader. Men de försvinner 
inte, utan bearbetas och kommer hos Wackwitz tillbaka i en form som 
visar hur släktminnen och knappt längre skönjbara förbindelselinjer till 
det förflutna framstår som en levande illustration av raul Hilbergs for-
mulering, att ”Holocaust hör till familjehistorien i Tyskland.54
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litteraturen som medium för en ny syn på det förflutna  
– Tanja Dückers

Till den ständigt återberättade tyska familjehistorien hör också fördriv-
ningen från de gamla områdena i öst, ett tema som Tanja Dückers tar 
upp i sin roman Himmelskörper (2003; ’Himlakropp’). nästan trettio 
år tidigare hade christa Wolf i Barndomsmönster varit inne på liknande 
spår. liksom Wolf är Dückers medveten om att det förflutna aldrig är 
helt förflutet när hon tecknar ett familjeporträtt med tre kvinnor ur tre 
generationer som huvudaktörer. Berättaren är en ung meteorolog från 
Berlin, Freia, som väntar barn. Själva generationsupplägget liksom valet 
av plats känner man som läsare igen ifrån Günter Grass Krabbans gång. 
Men hos Dückers utspelar sig det mesta 2003 och hennes berättelse går 
ut på att konfrontera de tabun inför nazisttiden som ännu finns i många 
tyska familjer.

Händelserna ur det förflutna strålar samman en frostkall morgon 1945. 
På flykt från königsberg undan den ryska frammarschen lyckas Freias 
mor och hennes föräldrar komma ombord på ett eskorterande fartyg för 
särskilt partitrogna i stället för på det mera riskutsatta fartyget ”Wilhelm 
Gustloff”. Med närmare 9 000 tyska flyktingar sänks ”Wilhelm Gustloff” 
bara någon dag senare av en rysk torped. att familjen klarar sig beror på 
att Freias mor, som då bara är fem år gammal, gör hitlerhälsning i ett 
avgörande ögonblick på kajen i Gotenhafen (dagens Gdynia). Därmed 
räddar hon familjen från en säker död, men förvisar samtidigt den familj 
som står bredvid till dödsskeppet ”Wilhelm Gustloff”. Modern kan inte 
frigöra sig från denna händelse. Hon plågas av skuldkänslor och börjar 
neurotiskt samla på allt som är skrivet om fartygskatastrofen. Samlandet 
gör att hon aldrig bearbetar minnena av det förflutna. Till slut står hon 
inte ut, utan begår självmord.

I långa tillbakablickar minns Freia sin barn- och ungdomstid. Föräld-
rarna, brodern och släktingar blir på skilda tidsplan föremål för hennes 
reflektioner. Hon anar allt eftersom att det finns mer än en hemlighet i 
hennes familj som gör att man tisslar och tasslar, inte låtsas om saker och 
ting, ljuger och förtränger.

Händelserna kring flykten från königsberg står i romanens centrum, 
men mycket mer uppdagas när barnbarnen Freia och Paul bokstavligen 
får ta sig an arvet efter far- och morföräldrarna i deras efterlämnade hem. 
Minnena och dofterna leder dem tillbaka till en solig barndom, men 
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också till dammiga vindar och mörka källarutrymmen. Här hittar tvil-
lingparet sedan länge undanställda lådor och kartonger fulla av foton, 
brev, tidningsurklipp, krigsdagböcker och dokument av skilda slag. när 
det visar sig att morfar varit högt uppsatt partimedlem och därtill att 
den egna vänsterinriktade mamman på ett foto framträder som stram 
medlem av BDM55, börjar frågetecknen hopa sig. kanske var den bild 
av de äldre generationerna som präglat deras barndom egentligen en helt 
annan än den syntes vara?

Ju närmare Freia kommer sina morföräldrars bakgrundshistoria, desto 
större distans får hon också till den, samtidigt som hon kämpar med att 
hålla den känslomässiga bilden av dem intakt. I just denna balansgång 
mellan ”lexikonvetande” och ”albumkänsla” ligger mycket av det spe-
ciella i Dückers roman, ja den är själva navet kring vilket berättelsen 
snurrar. Som en symbol för denna förvandling i barnbarnens syn på det 
förflutna kan man se morfaderns amputerade ben. under de tidiga barn-
domsåren smörjer tvillingarna kärleksfullt och självklart in benstumpen 
med ringblommesalva, morfar var ju morfar, men när de så småningom 
börjar ställa frågor kring vart resten av benet tagit vägen, börjar också 
deras historiska medvetande ta form.

Ännu sextio år efter krigsslutet är barnbarnen känslomässigt berörda av 
familjens historia och öde såsom ”fördrivna” från de gamla tyska område-
na i öst. romanens fokus ligger också nästan helt på den egna familjen. De 
nazistiska massmorden och andra förbrytelser tas upp, men liksom i förbi-
gående. Det kan man se exempelvis i den passus där morfadern, som har 
biodling som hobby, berättar om ”gökbina”: ”Det är parasitarter. De lever 
ensamma, bildar inga egna kupor, samlar inga egna matförråd och tar inte 
heller hand om sin avkomma.” när barnbarnet ställer frågor, lägger han 
ut texten ytterligare: ”För mig är gökbina bifolkets judar. De berikar sig 
på den bas som andra folk har skapat för dem. Profiterande. Beräknande. 
Men en stark bidrottning ser förstås till att jaga bort gökbina.”56

Till skillnad från den tredje generationen som i Grass Krabbans gång 
berättar om sitt familjeförflutna för att legitimera och förklara sig, för -
fattar tvillingarna här sin egen berättelse, just den som bär titeln Himmels-
körper. Det gör de mycket medvetet med syftet att befria sig själva och 
alla efterkommande generationer från morföräldrarnas ofärdshistoria. 
Genom att inte förtränga, men genom viljan att bokstavligen ”sopa rent” 
det förflutna, låter Dückers oss se ett nytt sätt att ta sig an den tyska 
historien.
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I hennes roman kan man se en tydlig förskjutning i det kommunika-
tiva minnet. Det betyder att de erfarenheter och lidanden som ständigt 
plågade tidsvittnena, i och med deras död inte längre förs vidare av den 
”tredje generationen”. Denna generation använder i stället litteraturen 
som ett medium för att uttrycka sin syn på det tyska förflutna. cornelia 
Blasberg menar att Dückers huvudpersoner visar en ”berättigad och i 
den tyska efterkrigshistorien unik reservoar av empati – med offren för 
Förintelsen och med de före detta tyska gärningsmännen som offer för 
bombkrig, flykt och fördrivning”.57 Denna empati kan, menar Blasberg 
vidare, utgöra grunden för en ”vändning av historiediskursen i riktning 
mot ’nyskapande’, ett imaginerande som självklart inbegriper både pre-
cist historiskt vetande och historiskt ansvarstagande”.58

I denna fruktbara kombination av nyskapande och ansvarstagande 
kan man – liksom tidigare – se hur litteraturen fortsätter att spela en 
viktig roll för utformningen av den tyska självförståelsen i samtiden.

Den unga judiska litteraturen

Som Dieter lamping framhållit är den judiska litteraturen i Tyskland 
på åttio- och nittiotalet ”mindre litteratur om Holocaust än efter Holo-
caust”.59 Det som står i centrum är inte längre själva Förintelsen, likväl 
utgör massmordet på de europeiska judarna den underliggande referens-
punkten i de judiska familjeromaner som ges ut under nittiotalet. Själv-
förståelse, identitetssökande och den av Förintelsen förorsakade trauma-
tiseringen är ofta temat i dessa romaner. I berättelsernas många röster 
och roller iscensätts ”det samtal mellan de judiska generationerna som 
inte kunde äga rum i förintelsetraumats verklighet”.60

I motsats till den huvudsakliga relativisering av de nazistiska förbry-
telserna som man kan se generationerna emellan i tyska familjer och i 
romanerna om dem, är offeridentiteten tydlig i den andra judiska gene-
rationen. Ja, till den grad att det först i den tredje generationen tycks 
vara möjligt att se tydliga tecken på en övervinnelse av de psykologiska 
följderna av Förintelsen.61

Sökandet efter en judisk identitet är därför ett av huvudinslagen i 
denna nya judiska litteratur ”på förövarnas språk”.62 De flesta författarna 
kan man se som judar som skriver på tyska, snarare än tyskar och öster-
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rikare som råkar vara judar. Till saken hör också att dessa judiska förfat-
tare inte längre vill bli assimilerade som tyska författare. Det betyder att 
problemet med den dubbla identiteten som ”tysk” och som ”jude”, så 
som till exempel kafka upplevde den, i denna nya judiska litteratur får 
en annan gestaltning än tidigare. nu är det inte längre konflikten mellan 
två kulturer, den tyska och den judiska, det gäller, utan ”konflikten med 
den tyska och den judiska identiteten”.63

av betydelse är dessutom att det inte bara i de tyska familjerna – med 
”faderslitteraturen” som exempel – utan även i de judiska familjerna 
förekommer uppgörelser kring det förflutna och föräldrarnas roll under 
efterkrigstiden. I de judiska familjerna kan anklagelserna mot föräldrar-
na gälla att de överlevt, att de stannat i Tyskland eller att de återvänt dit. 
Förebråelserna kan också handla om att de dolt sin judiska bakgrund och 
att de inte vill berätta om vilka fasor de genomlevt under terrorns år.

Detta har i många fall lett till att generationen som föddes efter kriget 
sett sitt judiska påbrå som ett ”kainsmärke från födseln”.64 De känner 
sig helt enkelt utsatta genom att de tvingats ta på sig de ”latent antisemi-
tiska uppfattningarna” som riktas mot dem i det tyska och österrikiska 
samhället.65 Det i sin tur för med sig att författarna känt sig provocerade 
att i ett slags protest framhäva just det judiska i sina böcker. Så t.ex. 
rafael Seligmann som redan i titeln till sin första roman Rubinsteins Ver-
steigerung (1989; ’rubinsteins auktion’) har ett judiskt namn och som 
mycket medvetet avslutar sin bok med orden: ”Jag är en tysk jude! ”.66

Just det komplexa tysk-judiska förhållandet utgör huvudtemat i ett 
stort antal verk av judiska författare från och med slutet av åttiotalet.67 
Det som tas upp är bland annat den latenta antisemitismen, men också 
den minst lika besvärande, överdrivet politiskt korrekta inställningen 
mot judarna, filosemitismen. Båda synsätten är en del av den tyska var-
dagsverkligheten. De judiska författarna tar också ofta upp den irrita-
tion, parad med en tilltagande självmedvetenhet, som icke-judiska tys-
kars tanklöshet och avsaknad av historisk kunskap väcker hos judarna. 
Som vapen mot denna avsaknad av förståelse för det judiska används 
både cynism och ironi, så till exempel i Matthias Hermanns diktrad:

Sedan 1945 är
Åtminstone
Gasade judar
Goda judar.68
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Påfallande är också hur de yngre judiska författarna vänder sig mot att 
bli ”definierade genom Shoah”.69 De vill inte att det förflutna ska prägla 
även deras liv och framtid. Just det avspeglas mycket tydligt i deras texter. 
Det är också lätt att konstatera att Förintelsen i autentisk gestalt förlorat 
sin centrala roll för de judiska författarna i den tredje minnesgemen-
skapen. Särskilt tydligt märks det i jämförelse med texter som skrivits 
av författarna i den andra minnesgemenskapen, t.ex. Peter Weiss, Jurek 
Becker och edgar Hilsenrath.

Det förflutna har alltså förlorat sin roll som riktmärke för de unga, 
men ändå inte helt, menar Hartmut Steinecke. Han slår fast att Förin-
telsen förvisso ”inte längre står i centrum som historisk händelse”, men 
den unga generationen märker snart att minnena inte heller låter sig 
förträngas. Bekännelsen till den egna judiskheten leder nämligen också 
till ett ”inneslutande av traditionen och därmed också av Shoah”.70 För-
intelsen och alla de dödade förblir alltså trots allt en realitet i samtiden 
och förhållandet mellan förövar- och offersidan i Tyskland kan, som Dan 
Diner framhållit, inte annat än resultera i en ”negativ symbios”:

Sedan auschwitz – vilken tragisk list – kan man faktiskt tala om en ’tysk-
judisk symbios’, om än en negativ sådan. För båda, för tyskar som för judar, 
har resultatet av massförintelsen blivit utgångspunkten för deras självförstå-
else; ett slags oförenlig gemensamhet vare sig de vill det eller inte. Tyskar och 
judar har nämligen genom denna historiska händelse fått en relation till var-
andra på ett nytt sätt. en sådan negativ symbios, konstituerad av nazisterna, 
kommer generationer framöver att prägla bådas förhållande till sig själva, men 
framförallt till varandra.71

Ja, närvaron av det förflutna kommer sannolikt att för alltid påverka den 
yngre generationen – både den judiska och den tyska – och dess sätt att 
känna och tänka, vare sig den vill det eller inte. enligt Maxim Billers 
judiska klarspråksperspektiv går det att sammanfatta situationen ungefär 
så här:

Vi som bara känner till Holocaust genom vad vi hört, har våra egenheter i vårt 
förhållande till den: en del bröstar sig med att tillhöra det folk som uthärdat 
allt detta. andra sätter sin judiskhet i relation till förföljelsetraumat och deras 
statussymbol är Shoah. Många bara hånar tyskarna med Holocaust. Ytterligare 
andra skulle hellre sjunka genom jorden än att göra något sådant. Och jag gör 
allt det på samma gång och lite därtill: De berättelser jag försöker berätta, är 
otänkbara utan Shoah. För det allvar och den vishet som utmärker varje figur, 
som själv eller genom en närståendes hågkomster genomgått något sådant, ja 
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detta absurda allvar och denna livsförnekande vishet, först detta ger litteratu-
ren det djup, som jag själv skulle vilja behärska och som jag kräver av andra.

Som den provokatör Biller är, förnekar han sig inte när han lite längre 
ner på samma sida bryter med det högstämda i sin egen utläggning: 
”Men kanske är allt helt annorlunda och jag en lika stor hycklare som 
alla andra.”72 Just detta självironiska iakttagande är något man inte fin-
ner enbart hos Biller utan också hos de andra ”unga” judiska författarna 
(helt unga är de ju inte längre). De tillhör en orädd generation som 
torgför sådant som tyska författare varken vågar säga eller anses kunna 
få berätta om. Däremot kan man lägga märke till att intresset för judisk 
litteratur är mycket stort från tyskt håll och att denna litteratur säljer 
bra. Självförståelsen i den unga judiska litteraturen hänger också ihop 
med den sociala och kulturella förändring som under det senaste decen-
niet skett genom den stora invandringen av ryska judar till Tyskland. På 
sikt kommer den enligt Willi Jasper att innebära ”en stor vinst för den 
tyskspråkiga samtidslitteraturen”.73

Som exempel på den unga judiska litteraturen tjänar här följande sex 
författare: lea Fleischmann, Barbara Honigmann, esther Dischereit, 
Maxim Biller, robert Schindel och rafael Seligmann.

Tyskland är inte mitt land – lea Fleischmann

en av de första i den judiska författargeneration som publicerat sig sedan 
åttiotalet är lea Fleischmann. Hennes självbiografiska bok Dies ist nicht 
mein Land. Eine Jüdin verlässt die Bundesrepublik (’Detta är inte mitt 
land. en judinna lämnar Förbundsrepubliken’) kom ut redan 1980. 
Mottagandet blev mycket positivt trots att boken är en svidande upp-
görelse med det tyska samhället. redan i titeln tar Fleischmann avstånd 
från det land hon fötts i. Författarinnan som var barn till polska förin-
telseöverlevare tillbringade sina första tio år i ett läger för s.k. displaced 
persons i Bayern. Men berättelsen om hennes liv börjar inte med upp-
levelser från detta läger, utan med en beskrivning av traditionellt östeuro-
peiskt judeliv i den lilla polska stad där hennes föräldrar levde före kriget. 
Inledningen avslutas med tyskarnas överfall på Polen, deportationen av 
de judiska invånarna och slutligen med att berättarjaget står inne i gas-
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kammaren medan dörren stängs utifrån – lufttätt. Detta offerperspektiv 
är sedan utgångspunkten för den livsbeskrivning som följer med emigra-
tionen till Israel som mål. Samtidigt sker hela tiden tillbakablickar mot 
det nazistiska förflutna ur den samtid berättarjaget befinner sig i. På så 
sätt drar Fleischmann ut ”kontinuitetslinjer”74 både på det individuella 
författarplanet och på det kollektiva tyska folkplanet.

I sitt sökande efter en judisk identitet hamnar berättaren i ständig 
konfrontation med det okritiska förhållningssätt till det förflutna som 
hon i sitt arbete som lärare möter i klassrum och bland kolleger. Hon 
känner att hon i sitt inre står i direkt opposition till det tyska. Till slut 
fattar hon beslutet att lämna både sin ordnade tillvaro som lärare och 
Tyskland. Hon emigrerar till Israel. Tillbakablickande frågar hon sig ”Var 
jag en tyska med judisk tro?” Svaret kommer utan tvekan: ”nej, avgjort 
inte. Mellan det tyska folk som jublade åt Hitler och mig fanns det ingen 
förbindelse.”75

Hennes biografi gav den tyska publiken för första gången en inblick i 
vad det innebär att leva som jude i efterkrigstyskland och det facit hen-
nes bok utmynnar i är ett kallt konstaterande: för att kunna leva som 
jude finns det ingen annan möjlighet än att lämna Tyskland.

Sökandet efter en judisk identitet – Barbara Honigmann

I ett liknande tonläge som hos Fleischmann låter Honigmann både i sin 
första berättelsesamling Roman eines Kindes (1986; ”roman om ett barn 
och andra berättelser”) och i flera senare texter, t.ex. Eine Liebe aus nichts 
(1993; ’en kärlek av intet’) huvudpersonerna reflektera över hur de ska 
kunna definiera sig som judar i ett icke-judiskt samhälle. Födda efter 
Förintelsen försöker figurerna berätta om föräldrarnas tigande, deras 
ansträngningar att assimilera sig och de egna försöken att för sig själva 
medvetandegöra det tysk-judiska arvet.

Roman om ett barn innehåller sex berättelser som man kan se som delar 
i ett sökande efter en judisk identitet.76 I titelberättelsen talas det bland 
annat om en kvinna som blir mor till ett barn, men fadern är frånvaran-
de. kvinnan berättar också om sin hunger och längtan efter ”främmande 
vänliga människor, efter främmande lukter, efter främmande smaker” 
och om sin längtan till Jerusalem.77 Men i stället för denna ouppnåeliga 
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exil får modern ty sig till den lilla östberlinska judiska församlingen där 
de som blivit kvar, de socialt marginaliserade träffas, ”de mest försking-
rade bland de förskingrade, judarna bland judar”.78

I just den lilla skara som samlats till pesachfirande i synagogan på 
 Oranienburgerstrasse i Östberlin, finner den unga vilsna judiska huvud-
personen sin plats i livet och kan för en stund komma ut ur sin person-
liga isolering. Här bland det fåtal som överlevt Förintelsen finner hon 
den levande gemenskap som hon tidigare endast haft i en märklig dröm: 
”en gång att jag var tillsammans med alla de andra i auschwitz, och i 
drömmen tänkte jag: äntligen har jag hittat min plats i livet.”79

Om just minnet av Förintelsen sett ur en senare generations perspek-
tiv handlar berättelsen ”Dubbelgrav”, även den ur Roman om ett barn. 
Den judiska kyrkogården är här – som ju så ofta i litterära texter – plat-
sen för ihågkommandet av de döda, men samtidigt inte en plats där 
man kan minnas alla dem som mördats, eftersom de ju aldrig begravts 
där. I ”Dubbelgrav” följer berättarjaget med religionsfilosofen Gershom 
 Scholem och hans fru till den judiska kyrkogården i Berlin-Weissensee 
för att besöka dennes föräldrars grav.80 när de letat sig fram till graven 
möts de av total vanskötsel och gravstenar som är till den grad överlupna 
av växtlighet att inte bara de dödas kroppar utan även ”hela detta min-
nesverk” försvunnit under det gröna täcket. Scholems kommentar till 
vad han ser är: ”Man behöver ju en yxa för att hugga sig väg genom den 
rotade tiden när man vill besöka en förfaders grav.”81

Bilden av den igenvuxna kyrkogården symboliserar nästan övertydligt 
DDr-statens minnespolitik visavi judarna, men också den ännu pyrande 
antisemitismen och föräldrarnas tigande ovilja att berätta för sina barn 
om det förflutna. Denna bild förstärks ytterligare av att berättaren efter 
Scholems död på nytt söker upp kyrkogården där nu också filosofen själv 
ligger. Men det går inte att utan vidare komma fram till graven nu heller, 
utan hon måste ta sig fram på en väg som spärrats av med skylten ”Obs! 
Byggplats”. avspärrningen framhäver att kyrkogården inte bara förlorat 
sin sakrala betydelse och blivit en profan arbetsplats, utan att den också 
är spärrad för hågkomst av de östtyska myndigheterna. Men genom att 
trotsa förbudsskylten ägnar berättaren Scholem en ”minnesgärd”.82 Hon 
upprepar hans sökande efter det förflutna i allt det igenväxta, ett sökande 
som för henne både blir en ”matrix för den egna minneshandlingen” och 
en liknelse över det omöjliga i att förmedla judisk tradition i efterkrigs-
tidens Tyskland.83

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   231 10-03-27   17.53.16



232

Här liksom i samlingens andra texter får man först intrycket att det rör 
sig om privata minnen och vardagliga händelser, men i själva verket flätar 
Honigmann in historiska skeenden i sina texter och visar vilken konkret 
inverkan dessa har på den enskilda människans liv. Honigmann växte upp 
i DDr som i stort sett lade locket på när det gällde allt det judiska. Judarna 
själva – bland dem Honigmanns far – tillät sig inte eller vägrade att kän-
nas vid sin judiska identitet. Inte heller Förintelsen sågs i DDr som en 
avgörande del i den tyska historien. Snarare betraktade man folkmordet 
som en tragedi där många människor från olika länder mördats och man 
ville därför inte lyfta fram någon enskild grupp som särskilt lidande. Mot 
bakgrund av det framstår Honigmanns självbiografiskt färgade skrivande 
som hennes personliga sätt att bearbeta det egna förflutna och som ett 
försök att hitta en helt egen judisk identitet utanför Tyskland.

karen remmler ser Honigmanns texter som ett ”friläggande av skikten 
i en skadad livslinje” där familjeberättelser vävs samman med skildringar 
av kriget, Förintelsen och den tyska återföreningen. I hennes berättelser 
handlar det inte om att försöka återupprätta en kontinuitet, utan om att 
”komma det omöjliga i ett ’normalt’ förhållande till denna historia på 
spåren”.84 Särskilt gäller detta i en tid som längtar efter ”slutstreck” och 
”normalisering” i synen på det förflutna, till exempel genom jämförelsen 
av mördade judar med stupade Wehrmacht-soldater.

när Honigmann 1984 lämnade DDr för att bosätta sig i Strasbourg 
följde hon det råd berättaren fått av Gershom Scholem i just berättelsen 
”Dubbelgrav”: ”Tyskland är inte längre bra för judar. Här kan man inte 
längre lära sig något, alltså tjänar det inget till att stanna här, det är all-
deles för svårt.”85

att leva med de döda i sitt medvetande  
– esther Dischereit

Även för Dischereit står identitetssökandet i förgrunden. alltsedan sin 
första roman Joëmis Tisch: Eine jüdische Geschichte (1988; ’Joëmis bord: 
en judisk historia’) har hon, som dotter till en överlevare från Förintel-
sen, arbetat på att försöka återupptäcka sin egen judiska identitet bland 
förövarna och deras barn i det tyska samhället. Hon försöker hitta svar på 
hur det skulle kunna gå att på nytt ta fasta på den judiska kulturen och 
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de judiska traditionerna. Med sina dikter, berättelser, hörspel och impro-
visationer kring ljud, klanger och ord har hon ett mycket personligt sätt 
att närma sig nationalsocialismen och dess efterverkningar.

redan i början av Joëmis Tisch finns det en mening som både beskriver 
detta närmande och samtidigt anger en mycket medveten ståndpunkt 
för det egna livet: ”efter att i tjugo år ha varit icke-jude vill jag igen bli 
jude.”86 Boken gjorde kritikerna konfunderade för att inte säga rådlösa 
när den kom ut. Dischereit skildrar på ett fragmenterat och till synes 
sammanhangslöst sätt ett försök att finna en inre position i en värld utan 
fäste och utan större anledning till hopp. Hennes berättelse är likafullt 
inte någon konstruerad lek med ord och strukturer, utan snarare är det 
fråga om ”en sammanhängande helhet uppbruten i många delar, likt en 
sprucken spegel”.87

Dischereit berättar om en kvinna som tillhör den andra generationen 
judar efter kriget. efter att hela sitt liv ha förnekat sitt judiska ursprung, 
inser hon så småningom hur nödvändigt det är för henne att ta till sig 
sin judiska identitet. Men att hitta en fast identitet är inte möjligt, det 
sägs redan på den första sidan. lika lite som det är möjligt att utplåna 
”födelsens kains-märke” eller att under studentupproren 1968 vara en 
”normal vänstersinnad”,88 kommer ett uppbrott in i det judiska att vara 
helt möjligt. Förklaringen till det ligger enligt Dischereit främst i det 
konstlade förhållandet gentemot judarna som efter 1945 anses vara ’nor-
malt’ i det tyska samhället.

Dischereit berättar också om den förföljelse hennes mor blivit utsatt 
för under nazisttiden. Hennes mors berättelse och hennes egna är flätade 
in i varandra, men vem denna Joëmi, som apostroferas i berättelsens titel 
egentligen är och om det rör sig om en man eller kvinna, blir aldrig rik-
tigt klarlagt. Bordet som i titeln är kopplat till hennes namn är dock på 
ett vagt sätt förbundet med dottern, om vilken det sägs att hon ”målar 
cirklar i dammet på ett glänsande bord”.89 kanske är det just där som 
bokens olika fragment, de fyrtiosex cirklarna med minnen, målas upp?

I ett av dessa minnesfragment återges hur två familjemedlemmar går 
sin död till mötes:

ruths far stupade inte. Han brändes och gjordes sedan till aska. Brodern har 
inte heller någon värdig soldatgrav – bara ovanpå varandra –, han fick ställa sig 
på döda, naken, eftersom kläder är lättare att ta av när man lever. när kulorna 
till slut träffade honom, daskade hans kropp mot de andra kropparna. Hans 
händer grep tag i det redan kalla köttet.90
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nakna mordscener som denna är mycket otypiska för den unga judiska 
litteraturen och förekommer heller knappast. För det mesta går man 
inte som Dischereit här, närmare in på under vilka omständigheter en 
familje medlem bragts om livet. autenticiteten som sådan tycks mindre 
viktig, vetskapen finns där ändå. Därför är det i dessa sammanhang oftast 
endast fråga om neutrala beskrivningar med uttryck som ”bortförd”, 
”omkommen” eller ”mördad”. resten får läsaren själv fylla i.

För Dischereit verkar Joëmi representera både det gamla och det nya, 
en som med sina bilder berättar om det judiska folkets trångmål under 
vår samtid. Årtalen 1942, 1960 och 1968 ger läsaren uppslag till en 
historisk bakgrund, men det viktiga för författaren är inte att slå fast 
platser, tider eller personer utan att se det splittrade historiska skeendet 
ur ett samtidsperspektiv. Joëmis Tisch handlar därför inte om judarna 
som ett utvalt folk, utan om en enskild människa som försöker leva 
med alla de döda i sitt medvetande. Hon gör det med bävan, men ändå 
inte utan hopp om att det ska gå att ”leva vidare”, så som ruth klüger 
säger.

Provokatör, sanningssägare och giftsprutare  
– Maxim Biller

Medan det för Fleischmann, Honigmann och Dischereit är identitetsfrå-
gor som står i förgrunden, ägnar sig Maxim Biller bland annat åt kritik av 
det judiska från judiskt håll och åt angrepp på den tyska filosemitismen. 
Biller är en kontroversiell person. Till den grad att han nog kan ses som 
det tyska kulturlivets oöverträffade enfant terrible. exempelvis kallade 
han vid en konferens år 2000 hundra författarkolleger – som han själv 
bjudit in – för ”hängpittar”. Vidare har han inte bara gjort avslöjanden 
om hyckleri bland judarna utan också krävt av de tyska författarna att de 
ska ”berätta sanningen och inget annat än sanningen, sanningen om de 
goda och de dåliga, om de egna och de främmande – och därmed också 
om den personliga rollen i hela det skitspel” som det andra världskriget 
var.91 Just sanningssägandet och maningen till uppriktighet bortom all 
politisk korrekthet är nog Billers särmärke i det tyska kulturlandskapet. 
På frågan om han trivdes i Tyskland, var hans svar år 2005: ”Jag hör helt 
enkelt inte hit och det retar tyskarna. Mig retar det också, men trots 
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det kommer vi alltid att höra ihop. Jag förväntar mig ingen kärlek av 
tyskarna.”92

alltid i rörelse, alltid på jakt efter det nya, men utan att glömma det 
gamla, har han i kompromisslösa, för att inte säga giftdrypande artiklar i 
tidskriften Tempo, men även i Der Spiegel och de stora dagstidningarna, 
skoningslöst tagit itu med de tysk-judiska relationerna, ritualiserandet av 
sorgearbetet under efterkrigstiden och den svajiga synen på Förintelsen 
i det kollektiva minnet. Sedan den första berättelsesamlingen Wenn ich 
einmal reich und tot bin (1990; ’när jag en gång är rik och död’) – i vilken 
han hämtat inspiration från den judisk-amerikanska samtidsromanens 
Philip roth, Saul Bellow och Issay B. Singer – har Biller publicerat flera 
berättelsesamlingar, romaner och teaterstycken. Genom orienteringen 
mot det internationella litterära fältet är han ett exempel på hur den nya 
judiska litteraturen i Tyskland inte i första hand söker sina förebilder 
inom det tyskspråkiga området, utan utanför det.

I sina verk ger Biller uttryck för erfarenheter han haft som ung jude 
i Tyskland. Helt annorlunda än det försiktiga och distanserade utifrån-
perspektiv som är legio bland de tyska författarna i den första minnesge-
menskapen är hans perspektiv på det judiska rent ut sagt uppkäftigt:

Vad vill du av mitt liv, pappa? Vad vill du? Ska jag hela tiden lyssna på er 
nazistsmörja och memorera er tusenåriga lidandehistoria? Ska jag varje dag 
läsa en kaddisch (sorgebön) för mitt folk? Ska jag sluta leva för att de andra 
dör?93

när Biller bryter med den vanliga uppdelningen i offer och förövare 
provocerar han både judar och tyskar. Han ”lägger sprängsatser vid 
de inkörda föreställningarna och de normerade synsätten”.94 Det sker 
genom satir och karikatyrer som slår hål på det ofta klichéartade tänkan-
det och bemötandet i det tysk-judiska samspelet. Just det kan man se ett 
exempel på i berättelsen ”Harlem Holocaust” ur debutsamlingen Wenn 
ich einmal reich und tot bin från 1990. Här möter vi Gary Warszawski 
som är amerikan, son till tyska emigranter, språkprofessor och författare 
till skickligt ihopkomna romaner om Förintelsen. Själv har Warszawski 
inga erfarenheter från koncentrationslägren, utan känner till Förintel-
sen endast genom en överlevares berättelse och genom sin farbror, vars 
upplevelser av judeförföljelse han profiterar på för sitt författarskap. Sitt 
tidigare engagemang för de svarta i Harlem för han över på Förintelsen 
och dess offer.
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Genom att sudda ut gränserna mellan det han hört och sin egen 
bio grafi, skapar Warszawski en ny genre som han kallar ”surfiction”.95 
Slutligen uppträder han som offer för nazistiska förbrytelser och ser sig 
själv alltmer som en som med nöd och näppe undgått deportation. Men 
i amerika är man inte så intresserad av hans berättelser. Det är man 
däremot i Tyskland. Warszawski turnerar där med sin ”shoahlitteratur” 
inför en begeistrad publik, blir gäst i tevesoffor och skrämmer mer eller 
mindre slag på publiken genom att spela upp rollen som cynisk judisk 
intellektuell, en karikatyr helt i enlighet med de antisemitiska klichéer 
som fortfarande florerar.

Warszawskis motspelare är berättarjaget, en ung tysk översättare med 
det judiskt klingande namnet efraim rosenhain, vars föräldrar har ett 
förflutet som nazister. efraim tillhör typen ”lidande tysk son till gär-
ningsman”96 och är full av skuldkänslor, vilket i ett försök till botgöring 
gör honom till filosemit. Men Warszawski utnyttjar helt kallt den unge 
tyskens dåliga samvete, förolämpar honom, stjäl till och med flickvän-
nen från honom och framkallar till slut öppet hat hos efraim. I skild-
ringen av de båda kontrahenterna excellerar Biller i såväl antisemitiska 
som antityska klichéer och visar hur levande dessa fortfarande är under 
den polerade ytan av samförstånd.

I sin berättelse lyckas Biller genom det för honom typiska provoce-
rande sättet beröra frågor kring identitet och självförståelse, frågor som 
fortfarande har aktualitet både för tyskar och judar. Han tar också upp 
antisemitismen och filosemitismen, profiteringen på Förintelsen och det 
dåliga tyska samvetet. Genom sin satiriskt överdrivna skildring ger han 
läsaren möjlighet att avstå från ”tvånget att göra en moralisk bedöm-
ning”. Men han överdriver inte för att läsaren ska komma ifrån skuld-
frågan, utan för att rikta blicken på texten som sådan och på de olika 
”funktionaliseringarna av Förintelsen”,97 för som en av Billers figurer 
säger: ”There’s no business like shoah-business.”98
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robert Schindels motmodell – fiktion  
i stället för förment autenticitet

robert Schindel är inte fullt lika provocerande som Biller, men i den 
omfångsrika romanen Gebürtig (1992; ’Bördig’) vet han att klämma på 
en av Österrikes allra ömmaste punkter: det förflutna. romanen är ett 
paradexempel ur den speciella österrikiska ”självhatsgenren” inom lit-
teraturen, men framförallt en litterär framställning av de problem och 
svårigheter som utmärker samspelet mellan judar och tyskar respektive 
österrikare i vår egen samtid. Det är också en roman om att inte förstå 
varandra, mindre av existentiella, generationella eller sociala skäl än av 
historiska, dvs. att man tillhört olika grupper, den judiska och den icke-
judiska. Just känslan av främlingskap i det egna landet har Schindel i 
en av sina dikter sammanfattat i den poetiska formeln: ”Du är i utan-
land”.99

Gebürtig handlar inte direkt om Förintelsen utan om vilka spår min-
net av Förintelsen har lämnat hos människor av idag och hur de förhåller 
sig till varandra mot bakgrund av det förflutna. Schindel använder sig av 
flera olika röster och perspektiv för att försöka belysa frågan om hur en 
judisk identitet ser ut idag i ett socialt sammanhang där judarna i stort 
sett är assimilerade.

kärnan i romanen är berättelsen om den till uSa emigrerade Her-
mann Gebirtig som blivit framgångsrik komediförfattare i new York. 
Han har svurit på att aldrig återvända till sin gamla hemstad Wien. Först 
efter mycket övertalande kommer han efter fyrtio år motvilligt tillbaka 
dit för att vittna i en process mot ”skallknackaren” egger, en f.d. upp-
syningsman i koncentrationslägret ebensee där Gebirtig själv varit inter-
nerad i fem år. I Wien, ”antisemitismens världshuvudstad”100, konfron-
teras han mot sin vilja med det förflutna och det hela utvecklas till ett 
panorama över livet efter Förintelsen. Schindels skildring av hur Gebirtig 
blir mottagen i Wien är en satirisk vidräkning med österrikarnas ovilja 
och oförmåga att göra upp med sitt bruna förflutna. Detta visar sig bland 
annat i att lägervakten egger trots Gebirtigs vittnesmål till slut ändå går 
fri, ett upprörande faktum som får Gebirtig att, än en gång förödmju-
kad, lämna Österrike för alltid.

kronologin i Gebürtig är mer eller mindre upplöst och berättarper-
spektiven växlar hela tiden. Berättelsetråden – en av fyra – som spinns 
kring Gebirtig ingår inte i samtidshandlingen utan fogas in i helheten i 
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form av utdrag ur manuset till en roman skrivet av juden emanuel katz. 
Detta manus fogas sedan efterhand in i romanbygget. På så sätt uppstår 
det ett spänningsfält mellan vår samtid och nazisttiden, en spänning som 
finns inom alla romanfigurer oberoende av historisk ”sida”, dvs. om de 
varit förövare eller offer eller barn till någon av dessa. Det är också precis 
detta bokens titel anspelar på: att man antingen är född som barn till 
offer eller till förövare och att samtiden fortfarande är genomsyrad av en 
annan tid, den som förflutit.

Hela boken igenom kan man se hur motsättningen mellan judar och 
ickejudar präglas av ”naivitet, historieglömska och självmedvetande å 
ena sidan, av irritation och förfäran å andra sidan”.101 Schindel visar hur 
lögner, skam, förnekelse och insnärjelse i det som varit, så att säga skjuts 
in som en ”glasvägg”102 mellan de judar som överlevt och samtidens 
 tyskar/österrikare.

en annan problematik, som Schindel tar upp i romanens epilog, gäl-
ler vår syn på Förintelsen, bortom tidsvittnenas autenticitetsanspråk. att 
vi även här har att göra med ett slags ”filter” som det förflutna måste 
ses igenom framgår av den scen som skildras. ett amerikanskt tevebolag 
ska 1986 filma några sekvenser ifrån Theresienstadt och koncentrations-
lägret där, men eftersom det skulle bli för dyrt att filma på den auten-
tiska platsen byggs kulisser upp någonstans i det f.d. Jugoslavien och ett 
fyrtiotal statister med speciellt ”judiskt” utseende bussas till spelplatsen. 
när sedan själva inspelningsarbetet kommer igång med bland annat 
utmärglade plastdockor som rekvisita – eftersom statisterna skulle se för 
välnärda ut för att ha ”dött” i koncentrationsläger – ja då filmas även 
själva filmatiseringen av en dokumentärfilmare.

Tydligare än så kan det knappast sägas: Förintelsen kan inte göras 
autentisk eller ha anspråk på autenticitet i vår samtid. Det vi kan åstad-
komma är inget annat än ett slags horrorteater eller en dokumentation 
av denna horrorteater för människor på åskådarplats. Betecknande nog 
vill den ende statisten som själv suttit i koncentrationsläger inte spela 
jude, utan ”nu äntligen SS-man”.103 Det är som Thomas nolden påpe-
kat inte i första hand den flytande gränsen mellan kitsch och konst utan 
”övergångarna från spelad och genomliden, spelat genomliden och en 
spelande lidande identitet”, som intresserar Schindel.104

Ytterligare ett steg i denna postmoderna holocaustteater togs när 
Schindel bestämde sig för att göra en verklig film av Gebürtig (2002). 
Även i denna gick Schindel som regissör in för att desillusionera och 
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”av-autenticera” åskådaren. Direkt i inledningsscenen låter han en grupp 
fångar och en grupp SS-män halka fram på en isig väg. redan själva det 
omilitäriska halkandet sätter bilden av SS i gungning och när sedan en 
gammal man som ramlar hjälps upp av en SS-man och till och med blir 
bjuden på eld till sin cigarett är det givetvis ironi från början till slut. 
Genom sin ironiska distansering markerar Schindel också att det går 
att fiktionalisera Förintelsen utan att ifrågasätta den. Samtidigt framhål-
ler han sin samtida berättarposition som en tydlig ”motmodell mot allt 
’autentiskt’ berättande från en överlevare och framförallt mot ett berät-
tande som utger sig för att vara autentiskt”.105

ett grundskott mot judevänligheten – rafael Seligmann

liksom hos Schindler och Biller är det hos rafael Seligmann kontrover-
ser och provokationer kring den judisk-tysk/österrikiska relationen, pro-
blemen med att leva i ett Tyskland efter auschwitz, behovet av diskus-
sion om Förintelsen men också av ömsesidig förståelse, som är ständigt 
återkommande teman. Seligmanns historier är ofta tabubrytande både 
på det sexuella, det religiösa och på det politiska planet. Hans kritiska 
pilar riktar sig bland annat mot filosemitismens krypande vänlighet, mot 
den hycklade tysk-judiska ”normaliteten” och avsaknaden av en äkta dia-
log mellan tyskar och judar under efterkrigstiden. Hans synpunkter på 
dessa förhållanden har inte varit populära vare sig på den tyska sidan eller 
på den judiska.

efter publiceringen av debutromanen Rubinsteins Versteigerung (1989; 
’rubinsteins auktion’) beskylldes han föga förvånande från tongivande 
judiskt håll i Allgemeine jüdische Wochenzeitung för att vara ”bokackare”.106  
Denna kritik till trots, har Seligmann sedan dess blivit en av de viktigaste 
företrädarna för den nya judiska litteraturen i Tyskland.

Henryk M. Broder skriver i Die Zeit om Rubinsteins Versteigerung att 
det är den första boken av en tysk-judisk författare som ”helt enkelt 
ignorerar den förhärskande konsensusen […]. Den tar lika lite hänsyn 
till judarnas rädsla för att blottställa sig själva som till antisemiternas 
behov av absolution. Därför kommer den mycket närmare judiskt liv i 
Förbundsrepubliken än de många välmenande dokumentationerna på 
detta tema.”107
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Seligmanns bok är en familjeroman som kunde ges ut först efter många 
turer med manus som skickats till olika förlag, men kommit i retur. Som 
orsak till refuseringarna angav förläggarna å ena sidan att boken kunde 
underblåsa antisemitiska strömningar, å andra sidan att ingen jude nå -
gonsin skulle ha talat med sina föräldrar så som bokens huvudperson 
gör.108 Slutligen publicerades boken i alla fall, men förutsättningen var 
att Seligmann själv tog över en stor del av tryckkostnaderna. Förläggarna 
blev sannspådda beträffande mottagandet av boken: kritiken var massiv. 
Det diskussionen gällde, var om en sådan bok överhuvudtaget borde ges 
ut i Tyskland och om den inte ”levererade just den ammunition som 
landets antisemiter gått och väntat på”.109

Vad var det då som upprörde och retade folk så i Seligmanns bok? I 33 
korta berättelser som utspelar sig i München 1969, skildrar Seligmann 
judiskt familjeliv. romanen handlar om livet som det ser ut för judar-
na i efterkrigstyskland, om hur de klarar av de problem och inre kon-
flikter de konfronteras med. För den unge Jonathan rubinstein ter sig 
detta familjeliv allt annat än normalt, utan enbart judiskt och inskränkt. 
romanen har tydliga självbiografiska drag. när Seligmann var tio år åter-
vände familjen från Israel till Tyskland och boken kan ses som ett försök 
att komma till rätta med den egna historien. Den unge Jonathan är allt 
annat än en hjälte och förebild. Vad som skildras är hur han växer upp i 
ett slags schizofrent tillstånd, där han inte förväntas väcka uppmärksam-
het som jude, men inte heller blir accepterad som tysk. Han irriterar sig 
på tyskarnas oförmåga att förhålla sig till det förflutna, men lika mycket 
på den resignation och anpassning han ser i sin judiska omgivning:

Många tycker det är skit att man är jude, några perversa avundas en för det, 
en del kvittar det. Främmande förblir vi i alla fall. Vi hör inte hit! Vi vill inte 
göra det och kan det inte heller – efter allt det som de där typerna gjort mot 
vårt folk. […] Men allt det där tänker de gamla judarna inte på. De skulle bli 
tokiga om de skulle erkänna för sig själva att de har återvänt till sina mördares 
land och att de håller på att fördärva sina barn, sitt ’kött och blod’ just med de 
där SS-mördarnas blod. Men allt det där är tabu som samtalsämne!110

konflikten i romanen gäller inte bara förhållandet tyskt–judiskt, utan 
lika mycket konflikten mellan generationerna. Situationen är svår för 
 Jonathan. Men hans föräldrar ser inte detta och de kan heller inte förstå 
sig på sin son och hans vredesutbrott. De håller på de judiska traditio-
nerna och för dem räcker det, att man som Jonathan säger, ”går regel-
bundet i synagogan, äter koscher och lämnar våra flickor ’orörda’”.111 
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Men enligt judisk sedvänja går det heller inte an att man beblandar sig 
med icke-judiska flickor, framförallt inte med tyska flickor eftersom 
man ju inte kan veta om deras far eller farbror kanske varit involverade 
med SS.

I centrum för Seligmanns kritiska blickar står inte bara i denna roman 
utan också i hans andra publikationer inte i första hand de judar som 
överlevt, utan det efterkrigstida tyska samhället. enligt honom är det 
nämligen den filosemitiska särbehandlingen av judarna under denna tid 
som är orsaken till att judarna uppfattar sig som isolerade i Tyskland. 
Mycket medvetet insinuerar Seligmann att ”de som ’älskar’ judarna bara 
på grund av deras härkomst eller det lidande de gått igenom […] åtmins-
tone psykologiskt är besläktade med dem som hatar judarna på grund av 
deras härstamning och förmenta makt”.112

Ännu mera provocerande är Seligmann när han betvivlar att de som 
utger sig för att vara judevänliga, i själva verket inte alls intresserar sig sär-
skilt för hur de judar som är vid liv egentligen har det. Han menar i stäl-
let att dessa personer ”snarare liknar fjärilssamlare som visar ett liv aktigt 
intresse för sina objekt, vet en massa om dem och kan handskas med 
dem som allra bäst när de är konserverade, alltså döda”.113 Med uttalan-
den som dessa är det inte förvånande att Seligmann väckt både irritation 
och förstämning, men han är inte ensam om sin kritiska inställning. ett 
liknande desillusionerat synsätt på de tysk–judiska relationerna har till 
exempel Henryk M. Broder när han konstaterar en ”märklig korrelation 
mellan antalet judar som lever i Tyskland och intresset för judisk kultur. 
Ju färre judar, desto större intresse för deras kultur.”114

Den tredje minnesgemenskapen.  
Sammanfattning

Det som förenar de tyskspråkiga författarna i den tredje minnesgemen-
skapen är en uttalad generationstillhörighet. Det betyder inte att alla till-
hör samma generation eller samma gruppering, men att de under en viss 
tidsperiod gett röst åt just sina generationsspecifika upplevelser kring 
nazisttiden och Förintelsen. Det har vi kunnat se exempel på i faders-
litteraturen, i uppgörelse- och familjeromanerna efter 1989 och i den 
unga judiska litteraturen.
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att ingen av författarna i den tredje minnesgemenskapen själv upp-
levt förföljelse eller varit gärningsman under nazisttiden är av avgörande 
betydelse för det perspektiv som anläggs på det förflutna. en gemensam 
nämnare för alla texter i denna minnesgemenskap är att samtliga är fikti-
viserade, även om självbiografiska inslag är vanliga i alla tre gruppering-
arna. Gemensamt är också att det för författarna inte längre gäller att 
vittna om Förintelsen, utan om att försöka få igång en dialog kring det 
förflutna och den roll eller rättare sagt de olika roller Förintelsen spelat 
och fortfarande spelar i dagens tyska samhälle. Just dessa tankegångar 
är James e. Young inne på när han i Writing and Rewriting Holocaust 
argumenterar på följande sätt: Det man minns av Holocaust, är bero-
ende av på vilket sätt det blir ihågkommet, och hur man kommer ihåg 
dessa händelser, hänger i sin tur ihop med de texter som idag levande-
gör dessa händelser.115 Texterna i den tredje minnesgemenskapen kan 
alltså ses som delar i en pågående minnesprocess. De är å ena sidan ett 
slags seismografisk återgivning av försöken till nyorientering kring synen 
på det förflutna, å andra sidan ett tecken på de ihållande svårigheterna 
i umgänget med nationalsocialismen och Förintelsen i Tyskland, både 
bland judar och tyskar.

litteraturen fungerar således som ett medium för att diskutera det 
förflutna ur ett aktuellt perspektiv och i denna roll befinner den sig i 
skärningspunkten mellan det privata och det offentliga minnet.

Faderslitteraturen

De tidigaste exemplen på denna diskussion kan man se i faderslitte-
raturens ofta självbiografiskt färgade romaner och berättelser. utmär-
kande för denna litteratur är som Sigfrid Gauch skriver i Vaterspuren, 
”den schizofrena situationen att tycka om sin far som person men att 
rygga tillbaka för hans personlighet” och att avsky hans politiska ställ-
ningstagande för nazismen.116 Motsatsförhållandet mellan känsla och 
förnuft återkommer och medvetandegörs som ett irriterande moment i 
alla dessa texter. Sökandet efter kontakt med fadern blir samtidigt också 
ett slags självsökande. Porträttet av fadern flyter ihop med självporträt-
tet och gemensamma karaktärsdrag framträder under olika förtecken. 
närmande och avståndstagande är de poler som generationsväxlingen 
kretsar kring.
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Symptomatisk för hela genren faderslitteratur är kontaktlösheten mel-
lan far och son/dotter. Vogt talar till och med om ”pseudo-dialogiska 
utforskningar av en oläklig brytning mellan två generationer”.117 Faders-
generationens outtalade valspråk i relationen till det förflutna och bar-
nen tycks vara: ”tala är silver, tiga är guld” och just tigandet eller snarare 
förtigandet, är grunden till de konflikter som skildras.

I sönernas och döttrarnas ögon är det endast fäderna som bär skulden 
till denna kontaktlöshet. en sådan hållning har något självrättfärdigande 
över sig eftersom den bortser från det faktum att också barnen själva är 
medansvariga till störningen i förhållandet till fadern.118 Barnens själv-
medlidande verkar stå i uppenbar disproportion till deras förmåga till 
medkänsla. Det i sin tur för med sig att att samtalen med fadern aldrig 
kan komma igång på riktigt medan han ännu lever.

Faderslitteraturen är på så sätt ett försenat försök att få igång ett sam-
tal med fadern och att finna ett svar på frågor som aldrig blev ställda. 
Men det är inte fråga om att kartlägga den första generationens illdåd, 
utan den andra generationens behov av att försöka artikulera tiden efter 
1945 i all sin historiska och psykiska komplexitet – liksom sin förljugen-
het. Precis som i den första minnesgemenskapens berättelser slås man av 
att Förintelsen i fadersromanerna intar en mycket marginaliserad plats. 
Fortfarande är det gärningsmannaperspektivet som gäller, medan det 
”andra minnet”, den judiska erfarenheten, lyser med sin frånvaro. Detta 
faktum är i sig inte förvånande. Vilken tysk skulle ha kunnat ikläda sig 
rollen av jude och vem hade väl såsom tysk kunnat leva sig in i gärnings-
mannarollen på det sätt som Jonathan littell gjort i De välvilliga?

elisabeth Plessens, Bernward Vespers, christoph Meckels, Günter 
Seurens och Sigfrid Gauchs texter har alla det gemensamt, att de visar 
fram litteraturens möjligheter att fungera som medium för att kommu-
nicera svåra erfarenheter kring det förflutna. De skildrar upproret mot 
fadersauktoriteten och försöker få klarhet i en motsägelsefull fadersbild. 
Det är i deras romaner och berättelser också fråga om ett sorgearbete och 
ett försök att i ett slags terapeutiskt skrivande göra upp med den egna 
kluvenheten i förhållandet till fadern. Samtidigt reflekterar författarna 
kritiskt kring den pågående skrivprocessen och själva ihågkommandet 
av det förflutna. Hos Vesper och Gauch ser man också en uttalad hjälp-
löshet inför den egna faderns politiska förstockelse och inför det faktum 
att de gamla politiska spåren ännu inte kunnat suddas ut i våra dagars 
Tyskland.
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Med nästan tre decenniers perspektiv kan man konstatera att för-
fattarna av faderslitteraturen lyckades med att ge både frågan om den 
yngre generationens traumatisering och föräldragenerationens skuld en 
ny belysning. Mycket talar också för att just denna litteratur – liksom 
teveserien Holocaust som visades 1979 – var ett väsentligt bidrag till att 
minnesblockeringen kring det förflutna lättade. I förening med de poli-
tiska och socialpsykologiska förändringarna efter 1989 ledde detta till 
en större öppenhet mot det förflutna, vilket sedan också kom att kän-
neteckna det sena nittiotalets uppgörelse- och det nya årtusendets gene-
rations- och familjeromaner.

Uppgörelse- och familjeromanerna

Hur ska man då förklara den boom uppgörelse- och familjeromanerna 
får kring sekelskiftet 2000? Hur kommer det sig att unga tyska författare, 
kanske födda på sextio- eller sjuttiotalet, fortfarande ägnar sig åt nazist-
tiden nästan sextio år efter krigsslutet?

Förmodligen är det så enkelt som att andra världskriget var en – själv-
förvållad – katastrof som på alla plan vände upp och ner på Tyskland. 
De unga människor som växte upp efter kriget kunde inte undgå att 
bli präglade av den. I många tyska städer fanns det fortfarande på sex-
tio- och sjuttiotalet skotthål i husväggarna och i nästan varje familj var 
kriget ständigt närvarande: genom dem som stupat, suttit i fångenskap 
eller kanske aldrig kommit tillbaka hem. Många av dem som överlevde 
kriget var också psykiskt starkt påverkade av det de varit med om, som 
gärningsmän eller som offer. Till det kom familjehemligheter som pyrde 
i det undermedvetna. I Sverige har ingen person född inom landet varit 
med om något liknande och ordet stupa har en gammaldags klang utan 
egentlig personlig innebörd. I Tyskland liksom i andra europeiska länder 
finns det knappt en familj som inte drabbats på det ena eller andra sät-
tet. Hur dessa tyska öden både på den tyska och den judiska sidan fått 
sin fortsatta gestaltning även på svensk botten kan man se till exempel 
i Dieter Strands Hitler och vi (2001) och i kaj Schuelers Flykten från 
Berlin 1942 (2008).

För de unga tyska författarna, men även för flera av dem som fötts 
kring krigsslutet, är detta deras historia. På så vis är familjeromanerna å 
ena sidan ett uttryck för deras försök att orientera sig i den tid som varit, 
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å andra sidan är romanerna deras reflektioner kring den egna tiden mot 
bakgrund av det förflutna.

Tydligt är att den förflutenhetsbild som lever vidare i det kommunika-
tiva minnet mellan generationerna har en utpräglat privat karaktär. Men 
man kan också lägga märke till att den nationalsocialistiska tiden som 
sådan framträder mera uttalat än tidigare i de familjesammanhang som 
skildras i romanerna. Perspektivet på nazistherraväldet verkar få klarare 
konturer med det växande avståndet till åren 1933–1945. uppmärk-
samheten och sysslandet med det förgångna tycks inte avta, utan snarast 
tillta. Som en följd av det har det höjts kritiska röster mot etablerandet 
av en minneskultur som betraktar tyskar huvudsakligen som offer för 
nazistisk politik. Det vore inte bara en olycklig ”kollektiv fixering”119 vid 
det förflutna utan sannolikt också en illa vald väg mot framtiden.

Just en sådan offerroll är det emellertid som Bernhard Schlink till-
skriver tyskarna när han relativiserar gärningsmannarollen och därmed 
själva skuldfrågan. På så sätt bryter han också med de anklagelser och 
utfall som var legio i faderslitteraturen. ett liknande mönster kan man 
se hos ulla Hahn som inte heller hon skuldbelägger den äldre generatio-
nen för handlingar under nazisttiden, utan ser den som offer för dåtida 
omständigheter.

Men Marcel Beyer, som tillhör den tredje generationen, vänder sig 
i sin roman mot det tämligen okritiska synsätt som Schlink och Hahn 
ur den andra generationen representerar. Han varnar för att ta offer-
rollen i anspråk utan eftertanke. Det skulle nämligen kunna uppfattas 
som ett försök till maskering av den egna tyska rollen som gärningsman 
och medlöpare.

I uwe Timms fragmentartade litterära sökande efter brodern som 
stupat och i frågorna han ställer sig finns en likhet med Stephan Wack-
witz symboliska försök att framkalla det förflutnas bilder ur den gamla 
kodak-kameran. Här finns inga anklagelser, utan en vilja att skildra stör-
ningarna i familjekommunikationen, att komma underfund med vad 
som gömmer sig bakom tigandet. Men här finns också insikten om den 
yngre generationens försummelse: att inte ställa frågor när möjlighet till 
dialog fortfarande fanns.

liksom hos Timm och Wackwitz är det hos Tanja Dückers fråga 
om efterforskningar kring familjebakgrunden och vad som egentligen 
hände med familjen under nazisttiden. Fokusen på det egna lidandet 
som flyktingar från de gamla tyska områdena i öst, traumatiseringen som 
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förorsakas av att ha överlevt där andra inte gjort det, leder till olika för-
hållningssätt: undanglidanden och förtäckta berättelser hos den första 
generationen, psykiska lidanden hos den andra, chock och sökande efter 
sanningen hos den tredje. Det som utmärker Dückers i förhållande till 
de andra författarna av uppgörelse- och familjeromaner är att hon genom 
sin roman visar en möjlig väg för den tredje generationen att slå in på 
i förhållande till det förflutna – efter tidsvittnenas död. Genom att fik-
tionalisera och genom att anlägga ett empatiskt perspektiv på både offer 
och gärningsmän, blundar Dückers inte för den historiska sanningen 
utan kombinerar litterärt nyskapande med en stark ansvarskänsla inför 
det förflutna. en nog så god modell för att hålla det förgångna levande 
även i framtiden.

Den unga judiska litteraturen

Jämför man de judiska texter som skrivits under åttio- och nittiotalet 
med dem som kom till under årtiondena efter kriget, ser man en tydlig 
skillnad. Direkt efter kriget var det egna erfarenheter av diskriminering, 
förföljelse och förintelse som stod i förgrunden i den stora mängd ögon-
vittnesskildringar, berättande minnesdokumentationer och dikter som 
återgav upplevelserna i koncentrationslägren. Mycket av det som skrevs 
av judiska författare publicerades aldrig, och om det blev publicerat var 
intresset från den tyska publiken praktiskt taget obefintligt. Ingen ville 
på den tiden läsa om förbrytare och gärningsmän i de egna leden. Man 
tyckte att det räckte med vad man själv fått utstå ute vid fronten, i fång-
läger och under bombnätter.

I motsats till den judiska efterkrigslitteraturen i den andra minnes-
gemenskapen som hade sin direkta utgångspunkt i Förintelsen, väljer 
den unga judiska litteraturen vid årtusendets slut en annan väg. Å ena 
sidan söker man och återupptäcker den judiska identiteten, å andra 
sidan betonas skillnaden mellan det tyska och det judiska, särskilt i synen 
på det förflutna. Tydligt är också att de judiska författarna inte känner 
sig hemma i det tyska respektive det österrikiska samhället, fastän de 
lever mitt i det. Påtaglig är dessutom misstron mot det officiella judiska 
etablissemanget i Tyskland eftersom de unga ser det som omöjligt att 
återuppliva judiskt liv till vad det en gång var.

Den nyupptäckta judiska identiteten legitimeras ofta självbiografiskt 
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och genom en koppling till Förintelsen, snarare än genom anknytning 
till den traditionella judendomen. Men de judiska författarna skriver 
inte verk av det slag som man brukar beteckna med termen ”Holocaust-
litteratur”. De tar alltså inte direkt fasta på fasorna och lidandet under 
Förintelsen. Många av dem visar tvärtom att de är trötta på att ständigt 
behöva syssla med det förflutna. Förebilderna kommer därför heller inte 
från kafka eller Döblin, utan från amerikaner som Saul Bellow, Joseph 
Heller, Bernard Malamud och Philip roth. Maxim Biller uttrycker skill-
naden mellan amerika och europa på följande sätt: ”Där finns det en 
extrem sorts judisk litteratur, som skulle vara otänkbar hos oss efter-
som bördan av Holocaust och av att vara direkt berörd, här väger alltför 
tungt.” Förutsättningarna att skildra judiskt liv efter Förintelsen skulle 
alltså enligt detta synsätt vara bättre för de amerikanska än för de judiska 
författarna i Tyskland och Österrike. Helt enkelt därför att det i amerika 
finns mycket större möjligheter att bygga upp en egen judisk identitet än 
i europa, där Förintelsen fortfarande är närvarande på olika sätt.120

Huvudpersonerna hos lea Fleischmann, Barbara Honigmann och 
esther Dischereit reflekterar över hur de ska kunna definiera sig som 
judar i ett icke-judiskt samhälle. De ger en inblick i vad det innebär 
att leva som jude i Tyskland och de svårigheter som finns med att där 
försöka förmedla judisk tradition. I sitt sökande efter en judisk identitet 
hamnar de i ständig konfrontation med det i vardagssituationer mer eller 
mindre oreflekterade tyska förhållningssättet kring det judiska och det 
förflutna. Som en följd av de svårigheter och det motsägelsefulla bemö-
tande de upplevt i Tyskland, har Fleischmann och Honigmann – liksom 
flera andra judiska författare – valt att bosätta sig utomlands även om de 
fortsätter att skriva på tyska.

att inte lämna Tyskland utan tvärtom offensivt ta sig an det judis-
ka och det förflutna är en annan väg. Den vägen slår sanningssägaren 
Maxim Biller in på när han bryter med den vanliga uppdelningen i offer 
och förövare. Han provocerar både judar och tyskar genom att excellera 
i antisemitiska och antityska klichéer, men också genom att visa hur för-
domar på båda håll frodas under fasaden av förment tysk-judiskt sam-
förstånd. en avgörande beståndsdel i allt detta är dessutom den alltjämt 
pyrande antisemitismen, men också filosemitismen, den politiskt kor-
rekta särbehandlingen av judar i efterkrigstidens Tyskland.

De gestalter Biller beskriver är ofta neurotiska och helt otypiska för 
den tidigare tysk-judiska litteraturen. Skillnaden framträder särskilt när 

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   247 10-03-27   17.53.16



248

han beskriver konflikten mellan offergenerationen och dess barn. Men 
Biller är inte den ende som formulerar friktionen mellan generationerna 
på ett ostentativt sätt, det kan man se till exempel i de generations typiska 
frågor till föräldrarna som man finner hos ruth Beckermann redan 1989: 
”Varför blev ni kvar här? Varför kom ni tillbaka hit? Just det frågar de 
överlevandes barn sina föräldrar om. Varför lever ni, efter allt det fruk-
tansvärda som dessa människor gjort mot er, just bland dem?”121

liksom Biller hör också robert Schindel och rafael Seligmann till de 
författare vars huvudfigurer provocerar läsaren att se på det judiska och 
det tyska ur nya och ovana synvinklar. Med groteskeri, ironi och cynism 
som medel använder de sig mycket medvetet av antisemitiska och filo-
semitiska stereotyper, fördomar och generaliseringar. I deras oftast tabu-
brytande texter diskuteras bristande samspel, problem och förhållanden 
som lägger hinder i vägen för en normalisering av förhållandet mellan 
tyskar och judar. Träffande är här Schindels bild av hur förnekelsen av 
det som varit, så att säga skjuts in som en ”glasvägg” mellan tyskar/öster-
rikare och judar – ”stum, osynlig, hermetisk”.122

Den nya judiska litteraturen står mellan den traditionellt judiska kul-
turen och den tyska, mellan Förintelsens trauma och samtidens icke-
assimilation. Författarna av denna litteratur befinner sig i ett slags hybrid 
situation av tillhörighet och icke-tillhörighet, en belägenhet som både 
kan ses som utgångspunkt och riktmärke för en ny judisk identitet i det 
återförenade Tyskland.
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7.
Slutord

Vi har kunnat konstatera att den tyska minneshistorien efter 1945 grovt 
sett går att dela in i fyra faser: den politiska rensningsfasen direkt efter 
krigsslutet, förflutenhetens politik under femtiotalet, bemästrandet av 
det förflutna fr.o.m. sextiotalet och slutligen bevarandet av det förflutna 
från åttiotalet och framåt. under varje fas har det skett en viss förskjut-
ning i synen på det förflutna och det är en utveckling som fortsätter. 
Intresset för Hitlertiden är stort i alla åldersgrupper och varje tysk gene-
ration vill säga sitt. Det kan man se inte minst på de senaste årens långa 
rad av personliga bekännelse- och uppgörelseböcker, tevedokumen tärer, 
reportage, Hitlerfilmer, radioprogram, faktaböcker om nazisttiden, om 
bombkriget, om fördrivningen från de gamla områdena i öst etc.

allt detta visar att historien och det förflutna både haft och ännu har 
ett oväntat starkt grepp om tyskarna. Men den ständiga blicken bakåt 
gäller inte bara tyskarna, utan i lika hög grad även de judar – och för-
fattarna bland dem – som idag bor i Tyskland. Perspektiven skiljer sig 
dock mycket från varandra och kommer sannolikt att göra så även i 
framtiden.  Det framgår bland annat genom den bild med vilken elena 
lappin åskådliggjort situationen för de unga judarna i dagens Tyskland:

Föreställ dig ett gammalt hus som bränts ner medan de ursprungliga invå-
narna fortfarande var därinne, och tänk sedan på en glänsande ny byggnad 
som uppförts i dess ställe. Du kanske flyttar in i den nya byggnaden utan att 
känna någonting överhuvudtaget. Men om du råkar vara släkt med dem som 
förintats för att ge plats åt det som du nu kallar ditt hem, då är chansen stor 
att du tänker mycket på just det. Sådan är situationen för de unga judarna i 
Tyskland och Österrike. Fastän de på inget vis är en homogen grupp, försöker 
särskilt författarna bland dem finna sig till rätta i sin tvetydiga status som eviga 
utbölingar i ett land och i ett språk som fortfarande är fientligt territorium.1
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Huset som bränts ner med sina invånare och den glänsande byggnaden 
som kommit i dess ställe kunde tjäna som tänkvärd illustration till Mau-
rice Halbwachs teorier om ”det kollektiva minnet” och hur vi inom en 
grupp oftast minns och känner utifrån en gemensam kontext. Genom 
lappins målande bild blir det också mer än tydligt hur tolkningen av det 
förflutna kan skilja sig diametralt beroende på om perspektivet är judiskt 
eller tyskt.

Som vi sett ovan differentierades Halbwachs tankegångar kring min-
net och det sociala sammanhanget ytterligare av aleida och Jan assmann 
genom begreppen ”kommunikativt” och ”kulturellt” minne. Med dessa 
beteckningar skilde de på det vardagsnära respektive det vardagsfjärmade 
ihågkommandet av det förflutna.

assmans begrepp har på ett klargörande sätt bidragit till den tyska 
minnesdiskursen och även till förståelsen av synen på nazisttiden i Tysk-
land. Samtidigt har assmanns teorier på senare tid kritiserats för att de 
utgår från det underförstådda antagandet att Tyskland är ett homogent 
samhälle med en befolkning som har en liknande bildningsbakgrund och 
en tämligen enhetlig förståelsehorisont.2 Men så förhåller det sig ju inte. 
Tvärtom är dagens Tyskland ett socialt heterogent och multikulturellt 
samhälle. Genom att, som Jan assmann gjort, utgå från ett normerande 
tyskt ”kulturellt minne” utesluts stora grupper i det tyska samhället som 
inte har en tysk bakgrund. I deras självbild ingår heller inte nazisttiden 
och Förintelsen. Det är därför mycket möjligt att just det tyska förflutna 
för invandrargrupper kan fungera som en motbild för deras identitet, 
något att ta spjärn mot i situationer när de känner sig marginaliserade i 
majoritetssamhället.

Även Harald Welzers antagande om att erfarenheterna från ”famil-
jealbumet” är motståndskraftiga mot påverkan från ”lexikonet” och 
att de förs vidare från den ena generationen till den andra på ett mer 
eller mindre omedvetet sätt, har ifrågasatts. nina leonhard menar till 
exempel att ”den egna familjehistorians betydelse för sysslandet med den 
national socialistiska tiden kommer att avta allt mer”.3 Det som enligt 
henne i stället kommer att betyda mest för familjemedlemmarnas åsik-
ter, inte bara om de nazistiska massmorden utan också om det egna, 
tyska lidandet under bombnätter och fördrivning, är den kunskap som 
de fått utanför familjen, t.ex. genom museibesök, böcker, tevedokumen-
tärer och spelfilmer. Men som vi vet är och förblir familjen ändå oftast 
det ställe där unga människors information utifrån anrikas, filtreras och 
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omvandlas till åsikter och värderingar. På så sätt kommer ”albumet” 
– trots påverkan från globaliseringen och det alltmer multikulturella 
samhället – sannolikt även i fortsättningen att ha en stor betydelse för 
att formera minnesgemenskaper.

Hur denna överföring av kunskaper sker och vad som faktiskt traderas 
från den ena generationen till den andra är inte alldeles enkelt att fastslå. 
Men litteraturen som ju till sin form på många sätt motsvarar det munt-
liga berättandet kan – som vi sett – ge uppslag kring just detta. littera-
turen kan illustrera vad som under en viss tidsperiod rör sig i huvudet på 
människor. Ja, man kan kanske till och med se litteraturen som ett slags 
simulationsmedium som fångar upp, registrerar, redigerar och tolkar sig-
nalkluster ur befolkningens kommunikativa minne.

Ser man på den tyska litteraturen på det sättet, visar just uppdelning-
en i minnesgemenskaper hur utvecklingen i synen på det förflutna under 
efterkrigstiden i stort sett fortgått i separata läger utan större kontakt 
med varandra förrän på nittiotalet. Den stora skiljelinjen går här i de 
synsätt som anlagts i den första respektive den andra minnesgemenska-
pen, det vill säga grovt sett mellan det tyska och det judiska perspektivet 
på det förflutna.

Den avgörande förändringen i synen på Förintelsen och det förflutna 
kom först i och med den tyska återföreningen 1989–90. nu var det inte 
längre möjligt att skyffla problemen mellan Västtyskland och Östtysk-
land, utan plötsligt ställdes det krav på en gemensam minnesdiskurs. 
Och det var just i litteraturen som denna historiska förändring blev sär-
skilt synlig.

Om man nu med eric Hobsbawm skulle mena, att det är varje histo-
rikers privilegium att få skriva den egna livstidens historia, så kunde man 
väl även om varje författare säga, att han/hon har ”sin egen livstid, en 
privat utsiktsplats varifrån det går att överblicka världen”.4

utmärkande för panoramat från denna ”privata utsiktsplats” är för de 
tyska författarna i den första minnesgemenskapen nazismen, soldaterfa-
renheterna, krigets avskyvärdhet, hemkomsten, ruinerna, det växande 
välståndet, det kalla kriget, de tillrättalagda minnena och – med några få 
undantag – oviljan att ta sig an det förflutna.

I den andra minnesgemenskapen riktas blicken åt ett helt annat håll. 
Här är det i stället avhumaniseringen, den nazistiska förföljelsen, emigra-
tionen, deportationerna, koncentrationslägren, Förintelsen, dödsmar-
scherna, överlevandet, misstron mot det tyska samhället, filosemitismen 
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och antisemitismen, ja framförallt skillnaden i varseblivningen av det 
förflutna som dominerar.

Den tredje minnesgemenskapens författare slutligen har själva inte 
varit med om eller med egna ögon sett något av det som skedde under 
Hitlertiden. Deras utsikt är därför riktad mot kvarvarande tidsvittnens 
berättelser, teaterpjäser, romaner, noveller, filmer, tevedokumentärer, 
minnesmärken, museer, utställningar och tecknade serier. I denna min-
nesgemenskap är oscillerandet mellan det privat-kommunikativa och 
det offentligt sanktionerade, kulturella minnet av det förflutna mycket 
påtagligt. utmärkande för denna minnesgemenskap är öppenheten och 
försöken att föra en dialog kring det förflutna och den roll Förintelsen 
fortfarande spelar i det tyska samhället.

Till de minnesbegrepp och samhörigheter som i den här boken använts 
för att försöka förtydliga de tyska författarnas perspektiv bakåt, skulle jag 
vilja foga en något omformulerad, antikinspirerad liknelse över den för-
sta, den andra och den tredje minnesgemenskapens förhållningssätt till 
det förflutna.

Vi känner alla till myten om Perseus som med hjälp av en osynlig-
hetshjälm, ett vasst svärd, bevingade sandaler och en spegelblank sköld 
gav sig i kast med den skräckinjagande gorgonen Medusa. Denna varelse 
ägde förmågan att förstena den som tittade rakt på henne. För att undgå 
den förstenande blicken hade Perseus av athena fått rådet att i stället 
för att se direkt på Medusa, betrakta den bild av henne som avspeglade 
sig i hans blanka sköld. Det gjorde han och kunde så hugga huvudet av 
gorgonen utan att förstenas.

På liknande sätt fungerade efterkrigstidens betraktelse av det förflutna 
i den första minnesgemenskapen. eftersom man inte vågade se det för-
flutnas Medusa rätt in i ögonen av rädsla för att förstenas av det man 
såg, valde man i stället att se in i förträngningens och verklighetsförskö-
nandets sköld. På så sätt kunde man ta till sig den bild som avspeglade 
sig där i mindre förskräckliga proportioner, men klarade ändå inte av 
att hugga av Medusas huvud. Överfört på litteraturen i den första min-
nesgemenskapen innebär det att man skildrade kriget och följderna av 
det, men för att inte traumatisera och ”förstena” läsarna förmådde man 
till exempel inte berätta om verkligheten i koncentrationslägren. Det 
icke avhuggna Medusahuvudet kvarstod som symbol för att synen på 
Förintelsen ännu var ett ohanterat problem.

För den andra minnesgemenskapen fanns det ingen skyddande sköld 
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att ta till. Man hade egentligen inget annat val än att se Medusa rakt i 
ögonen. Författarna hade ofta själva redan stiftat bekantskap med an -
blicken av det monstruösa odjuret. De visste vad som gällde och att det 
inte kunde bli värre. De var redan förstenade av de fasor de hört om eller 
själva sett och upplevt i koncentrationslägren. Det var denna förstening 
de skildrade i sina verk.

Först i den tredje minnesgemenskapen började man klara av att han-
tera både skölden och gorgonens vidriga skepnad. Som efterkrigsgenera-
tion utan direkt skuld och ansvar för det som skedde under Hitlertiden, 
kunde man genom att ömsom rikta blicken mot skölden, ömsom direkt 
på Medusa, dvs. genom att acceptera det förflutna och öppet diskutera 
det, börja bilda sig en ny och egen uppfattning om det som varit. Det 
innebar att man som tysk kunde och vågade se på gorgonen utan att 
förstenas i förträngning och som jude att man genom att se in i skölden 
kunde träda ut ur försteningen.

Bilden av Perseus och Medusa kanske på sitt sätt kan åskådliggöra den 
tyska och judiska belägenheten inför det förflutna. Den visar också vil-
ken roll litteraturen fått spela och fortfarande spelar som katalysator för 
att hålla minnet av Förintelsen vid liv: Om Förintelsen och det nazistiska 
förflutna är något som i likhet med Medusas huvud vill förstena oss i lik-
giltighet, så är litteraturen den kreativa blicken i skölden som får oss att 
se det förflutna på ett ständigt nytt sätt utan att vi förhärdar oss inför det 
som varit. endast genom denna ständigt förnyade blick, förmåga till fan-
tasi och dialog med det förflutna kan vi hoppas på att även i framtiden 
kunna hugga av det fula och skrämmande Medusahuvudet av okunskap, 
intolerans, diskriminering och avhumanisering. Ja, allt det som slutligen 
ledde till och fortfarande kan leda till förföljelse och massmord. 

att vara öppen för en dialog med det förflutna, att inte se bort, att för-
söka förstå auschwitz som princip och den allmänmänskliga betydelsen 
av auschwitz, är som Göran rosenberg framhållit en fråga som sist och 
slutligen gäller oss alla:

Människan efter auschwitz vet något om sig själv som människan före ausch-
witz inte visste. Människan efter auschwitz vet att hon kan begå auschwitz, 
att auschwitz är en mänsklig möjlighet, att auschwitz för all framtid är en 
mänsklig möjlighet även när människan har förpassat auschwitz till historien 
eller degraderat den till musealt kitsch.5
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notiser om författarskapen

när en bok finns i svensk översättning markeras titeln med citationsteck-
en, t.ex. Sansibar oder der letzte Grund (1957; ”Drömmen om Sansibar”). 
Om ett verk inte är översatt anges titeln i svensk direkt översättning med 
enkla citationstecken, t.ex. Das dreissigste Jahr (1961; ’Det trettionde 
året’).

Ilse aichinger

föddes 1921 i Wien. Som barn bodde hon i linz och därefter i Wien. 
under nazisttiden blev hon förföljd, men lyckades överleva. efter kriget 
började hon studera medicin, avbröt emellertid studierna för att skri-
va romanen Die grössere Hoffnung (1948; ’Det större hoppet’). Fr.o.m. 
1950 arbetade hon som förlagslektör. 1952 fick aichinger Grupp 47:s 
pris för sin Spiegelgeschichte (’Spegelberättelse’), som genom sin tidlös-
het och  kafkainspirerade stil kändes främmande i det tidiga femtiotalets 
avskalade s.k. ”kalhyggeslitteratur”. Samtidigt markerade berättelsen en 
ny början i den österrikiska litteraturen. 1953 gifte sig aichinger med 
författarkollegan Günter eich. Samma år utkom berättelsesamlingen 
Der Gefesselte (’Den fjättrade’). liksom hennes tidigare verk handlar även 
berättelsesamlingen Eliza, Eliza (1965) om rädsla, smärta, vansinne, för-
följelse, fångenskap och död. Hos aichinger utspelas allt i en värld vars 
gränser i tid och rum inte anges närmare. Oftast tar en inre, alltmer 
oundviklig verklighet över och förtränger den reella världen. Hon har 
också blivit känd som hörspelsförfattare.
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Jean améry

föddes i Wien 1912 och dog 1978 i Salzburg. améry hette egentligen 
Hans Mayer, men i mitten på femtiotalet gjorde han ett anagram av sitt 
tyska efternamn och förfranskade förnamnet till ’Jean’. efter utbildning 
till bokhandlare, studerade han litteraturvetenskap och filosofi och kom 
i kontakt med Wiener Kreis, en grupp filosofer och vetenskapsteoretiker. 
Han skrev dikter och berättelser och var samtidigt medutgivare av den 
litterära tidskriften Die Brücke. 1938 flydde han undan nazisterna till 
antwerpen där han arresterades 1940 och deporterades sedan till södra 
Frankrike. efter en lyckad flykt därifrån 1941 till Bryssel gick améry med 
i en motståndgrupp, fabricerade flygblad och medarbetade i tidskriften 
Die Wahrheit (’Sanningen’) som spriddes till tyska soldater. 1943 greps 
améry av Gestapo och torterades. Året därpå deporterades han först till 
auschwitz, Buchenwald och sedan till Bergen-Belsen. Direkt efter befri-
elsen 1945 återvände han till Bryssel och arbetade där i tjugo års tid som 
korrespondent för tyskspråkiga schweiziska tidningar. känd för en större 
tysk publik blev han först 1965 då essän ”Tortur” (’Tortyr’) trycktes i tid-
skriften Merkur. Men redan 1961 hade han publicerat sin kulturhistoria 
över det kalla kriget Geburt der Gegenwart. Gestalten und Gestaltungen 
der westlichen Zivilisation seit Kriegsende (’Samtidens födelse. Gestalter 
och gestaltningar i den västliga civilisationen sedan krigsslutet’). amérys 
centrala verk är Schuld und Sühne (1966; ’Skuld och soning’) som inne-
håller reflexioner kring Förintelsen, synen på det förflutna och ausch-
witz-processen 1963–65. Hans uttryckliga livs pessimism avspeglar sig 
i essäsamlingen Über das Altern, Revolte und Resignation (1968; ’Om 
åldrandet, revolt och resignation’) och framförallt i boken Hand an sich 
legen. Diskurs über den Freitod (1976; ’lägga hand på sig själv. Diskurs 
över självmordet’). efter amérys död genom självmord utkom bl.a. essä-
samlingen Weiterleben – aber wie? (1982; ’leva vidare – men hur?’) och 
romanen Die Schiffbrüchigen (2007; ’De skeppsbrutna’, skriven redan 
1934–35) om en judisk bohem som vegeterar mer än han lever i en tid 
då den bruna ofärden breder ut sig i Österrike.
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alfred andersch

föddes 1914 i München och dog 1980 i Berzona. Han utbildade sig till 
bokhandlare. 1930–33 var han medlem i det tyska kommunistpartiets 
ungdomsförbund och hamnade på grund av detta 1933 i koncentra-
tionslägret Dachau. Följden blev att andersch sedan helt vände sig från 
politiken. Fr.o.m. 1940 var han soldat, men deserterade 1944. Han kom 
i amerikansk krigsfångenskap och blev där 1946–47 redaktör för krigs-
fångetidskriften Der Ruf (’ropet’). 1948 publicerade han essän Deutsche 
Literatur in der Entscheidung (’Tysk litteratur i avgörande’) där han fram-
håller litteraturens viktiga och förändrande roll för tysk mentalitet efter 
nazismen. 1952 kom den självbiografiska boken Die Kirschen der Frei-
heit (’Frihetens körsbär’) som handlar om anderschs desertering. ur ett 
existentialistiskt perspektiv ser han själva beslutet att desertera som det 
ögonblick i vilket den mänskliga friheten blir förverkligad. liknande val- 
och avgörandesituationer finner man också i romanerna Sansibar oder der 
letzte Grund (1957; ”Drömmen om Sansibar”), Die Rote (1960; ”Den 
rödhåriga”) och Efraim (1967). Hans mest anspråksfulla roman är Win-
terspelt (1974). Här spinner andersch vidare på tidigare berättelsetrådar: 
krig, desertering och frågor som har med frihet, ansvar och konstens roll 
att göra. 1977 publicerade han sina samlade dikter under titeln empört 
euch der himmel ist blau (’bli upprörda himlen är blå’). Sedan 1958 levde 
andersch i Schweiz. kort före sin död blev han klar med berättelsen Der 
Vater eines Mörders (1980; ”Far till en mördare: en skolberättelse”).

Bruno apitz

föddes 1900 i leipzig som tolfte barn i en fjortonhövdad arbetarfamilj 
och dog 1979 som uppburen författare och kulturpersonlighet i DDr. 
apitz gick i stämpeltryckarlära och engagerade sig tidigt för socialismen 
och kommunismen. Som sjuttonåring höll han tal inför strejkande arbe-
tare och fick för det sitt första fängelsestraff. efter första världskriget 
dömdes han vid upprepade tillfällen för socialistisk antikrigspropaganda 
och fr.o.m. 1933 sattes han flera gånger i fängelse. 1937 internerades 
apitz till slut på åtta år i koncentrationslägret Buchenwald. De auten-
tiska erfarenheterna därifrån är det som ligger till grund för den inter-
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nationella bestsellern Nackt unter Wölfen (1958; ”naken bland vargar”). 
Tillsammans med romanen Der Regenbogen (1976; ’regnbågen’) och 
romanfragmentet Schwelbrand (1983; ’Pyrande eld’) försökte apitz 
forma en romancykel som skildrar den tyska arbetarrörelsens historia 
från 1900 till 1945.

Ingeborg Bachmann

föddes 1926 i klagenfurt och omkom 1973 i rom genom en brand. Hon 
studerade litteraturvetenskap, filosofi och psykologi vid universiteten i 
Innsbruck, Graz och Wien. 1950 skrev hon en doktorsavhandling om 
Martin Heideggers existentialfilosofi. Sedan reste hon till london, Paris 
och rom och arbetade där som radio- och tidningskorrespondent 1953–
57. redan med sina tidiga dikter väckte Bachmann stor uppmärksam-
het, men också en viss rådvillhet. upptäckt blev hon 1953 på ett Grupp 
47-symposium. Med sina första diktsamlingar Die gestundete Zeit (1953; 
’Den timade tiden’) och Anrufung des Grossen Bären (1956; ’anropning 
av Stora björn’) tog Bachmann upp förhållandet mellan människa och 
natur. Sina poetiska, ofta varnande bilder hämtar hon från naturen, men 
också ur myter och sagovärldar. De speglar en inre belägenhet, men 
också yttre tillstånd. att naturbilderna även har en po  litisk bakgrund kan 
man se i den självbiografiska berättelsen Jugend in einer österreichischen 
Stadt (1961; ’ungdom i en österrikisk stad’). Berättelsesamlingen Das 
dreissigste  Jahr (1961; ”Det trettionde året”) om revolt och förändring 
som misslyckas, var uttryck för en kris i hennes skapande. Den tystnad 
som följde efter denna samling bröts först då hon höll ett engagerat tack-
tal vid mottagandet av Büchnerpriset 1964. när romanen Malina kom 
ut 1971 var den tänkt som första delen i en trilogi med titeln Todes arten 
(’Dödssätt’). I denna aldrig fullbordade roman cykel hade Bachmann 
planerat att skildra och dokumentera förtrycket av svaga och utnyttjade 
i samhället. Särskilt kvinnors situation och erfarenheter står i centrum 
för detta ställvis svårtydda verk. under femtiotalet blev Bachmann även 
känd genom hörspel som Der gute Gott von Manhattan (1958; ’Den 
goda guden från Manhattan’). I Johannes edfelts svenska tolkning finns 
samlingen Bröd och salt (1976).
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Jurek Becker

föddes 1937 i Łódź i Polen och dog 1997 i Berlin. Sin barndom tvinga-
des Becker tillbringa i ett ghetto och i koncentrationsläger. Tyska bör-
jade han lära sig först 1945 när han med sin far kom till Berlin. Här 
studerade han filosofi i tre år. Fr.o.m. 1960 ägnade sig Becker helt åt sitt 
författarskap och skrev förutom romaner och berättelser också manus för 
film och teveserier. Fram till 1977 levde han i Östtyskland och därefter i 
Västberlin. Huvudtemat i hans författarskap är den nationalsocialistiska 
tiden och livet så som det gestaltade sig i DDr, t.ex. i Schlaflose Tage 
(1978; ”Sömnlösa dagar”). Hans första roman Jakob der Lügner (1969; 
”Jakob lögnaren”) skildrar hur en man med en lögn håller hoppet uppe 
i ett helt ghetto. romanen Der Boxer (1976; ’Boxaren’) utspelar sig i 
Tyskland efter nazisttiden och visar på de oläkliga inre såren som blev 
följden av judeförföljelsen. ett liknande tema har romanen Bronsteins 
Kinder (1986; ’Bronsteins barn’) som visar de svårigheter en judisk familj 
i DDr har med att klara av det förflutna, när de måste konfronteras 
direkt med det. Becker blev känd för en stor publik framförallt genom 
den omtyckta teveserien Liebling Kreuzberg, som han skrev manus till. 
Populär blev han också med sin sista roman, bestsellern Amanda Herzlos 
(1992; ”amanda, den hjärtlösa”).

Marcel Beyer

föddes 1965 i Tailfingen. Beyers första roman Menschenfleisch (1991; 
’Människokött’) och diktsamlingen Walkmannin (1991; ’Walkman-ska’) 
har båda klart framträdande ”postmoderna” inslag. en blandning av 
dokumentära inslag och fiktion är utmärkande för romanen Flughunde 
(1995; ”Flyghundar”). Här rekonstruerar Beyer de sista krigsdagarna 
utifrån de sex barnen Goebbels öde. Han utgår från historiska fakta, 
men använder sig av nittiotalets medie- och diskursteoretiska grepp för 
sin framställning. 1997 debuterade han som lyriker med Falsches Futter 
(’Falskt foder’). I romanen Spione (2000; ”Spioner”) återvänder han till 
det förflutna och utgår från konkreta händelser när han ur fyra unga 
människors perspektiv ställer samman ett collage av ömma punkter och 
vita fläckar i en familjehistoria under Tredje riket. Huvudsakligen efter 
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kriget och i det östtyska Dresden (där Beyer själv bor) utspelar sig roma-
nen Kaltenburg (2008; ”kajor över elbe”). I dess centrum står zoologen 
kaltenburg som – modellerad efter konrad lorenz – forskar kring dju-
rens och särskilt fåglars beteenden. av sina rön drar han sedan slutsatser 
om människans handlingssätt och jämför dem med djurens. Samtidigt 
är romanen ett försök till kritisk iakttagelse av två politiska system – det 
nazistiska och det socialistiska – som bägge till stor del byggde på män-
niskors anpassning och rädsla.

Maxim Biller

föddes 1960 i Prag. Hans föräldrar var ryska judar. Familjen emigrerade 
1970 till Tyskland. Biller studerade litteraturvetenskap och journalistik i 
Hamburg och München. Han gjorde sig ett namn som provokativ med-
arbetare i tidskrifterna Tempo, Der Spiegel och även Die Zeit. Idag räknas 
han som en av de mest framträdande författarna inom den nya, ”unga” 
judiska litteraturen i Tyskland. utmärkande för hans stil som journalist 
är att han går till attack med både lust och frenesi. På ett mycket eget sätt 
förenar Biller skarp kritik, satir och hatfyllda tirader med frambrytande 
sjok av sentimentalitet, hjärta och smärta. 1991 gav han ut en samling 
reportage med titeln Tempojahre (’Tempoår’). Som sina litterära före-
bilder ser han Saul Bellow och Philip roth. Det märker man tydligt i 
berättelsesamlingarna Wenn ich einmal reich und tot bin (1990; ’när jag 
en gång är rik och död’) och Land der Väter und Verräter (1994; ’Fädrens 
och förrädarnas land’). I dessa böcker tar Biller med bitande sarkasmer 
upp judarnas situation och förhållandet mellan judar och tyskar i dagens 
Tyskland. Biller har även skrivit romanerna Harlem Holocaust (1998) 
och Die Tochter (2000; ’Dottern’). I den sistnämnda – internationellt 
uppmärksammade – romanen skildrar Biller den hopplösa kärleken mel-
lan en tysk kvinna och en israelisk soldat från libanonkriget.
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Wolfgang Borchert

föddes 1921 i Hamburg och dog 1947 under en sanatorievistelse i 
Schweiz till följd av en obotlig sjukdom han ådragit sig under krigsåren. 
Borchert praktiserade för att bli bokhandlare och ägnade sig även åt skå-
despeleri innan han blev inkallad 1941. Misstänkt för att ha skadat sig 
själv vid östfronten sattes han i fängelse, frikändes och skickades på nytt 
ut som soldat. Sedan hamnade han åter i fängelse p.g.a. politiska vitsar 
och oförsiktiga uttalanden ”mot staten och partiet”. Hans litterära verk 
består endast av ett drama, några dikter och kortare berättelser. Det han 
tar upp är barndomsminnen, krigsupplevelser, tillvaron i fängelserna och 
livsvillkoren i Tyskland direkt efter kriget. Borcherts kritiska inställning 
till kriget och hans skildring av människors förtvivlan och hopp bland 
ruinerna, ringade mycket precist in livskänslan hos hans samtida. Sina 
få verk till trots har Borchert blivit ett klassiskt namn i den tyska efter-
krigslitteraturen. Draussen vor der Tür (1947; ”utanför dörren”), dramat 
om den av alla övergivne krigsåtervändaren Beckmann, har satts upp på 
hundratals scener i Tyskland och finns även i ett flertal hörspelsversioner. 
kortberättelserna Das Brot (’Brödet’) och Nachts schlafen die Ratten doch 
(’På natten sover ju råttorna’), liksom hans pacifistiska upprop Dann gibt 
es nur eins (’Då är det bara en sak som gäller’) ingår ännu idag i många 
tyska skolantologier.

Bertolt Brecht

föddes 1898 i augsburg och dog 1956 i Berlin. Brecht var vid första 
världskrigets slut sjukvårdare, men hade redan 1917 skrivit in sig för 
medicinska och naturvetenskapliga studier vid universitetet i München. 
Han tog dock inte studierna på allvar och blev 1921 struken ur rullorna. 
I stället ägnade han sig åt teaterverksamhet i Berlin och München. 1922 
sattes hans pjäs Trommeln in der Nacht (”Trummor i natten”) upp för 
första gången. I Berlin blev han dramaturg vid Deutsches Theater. Här 
kom han också efter 1926 i kontakt med marxistisk teori, vilket skulle få 
en avgörande betydelse för hans fortsatta konstnärliga utveckling. Han 
experimenterade med olika dramatiska uttrycksformer och utvecklade 
den ”episka teatern” som involverade åskådaren i en insiktsprocess med 
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syftet att ändra dennes medvetande och förhållningssätt. 1928 blev Der 
Dreigroschenoper (”Tolvskillingsoperan”) en dundersuccé. Men spelrum-
met krympte alltmer för Brecht eftersom han var kommunist. Dagen 
efter riksdagsbranden 1933 lämnade han tillsammans med sin fru 
Helene Weigel Berlin. Slutstationen för hans flykt blev Santa Monica 
i kalifornien (1941) och vägen dit gick via Prag, Wien, Zürich, Paris, 
Danmark, Sverige, Finland och Sovjet. under exilen skrev Brecht – till-
sammans med sina kvinnliga medarbetare – en rad av sina mest kända 
verk: Das Leben des Galilei (1938; ”Galileis liv”), Mutter Courage und ihre 
Kinder (1939; ”Mor courage och hennes barn”), Der gute Mensch von 
Sezuan (1939/41; ”Den goda människan i Sezuan”) och Der kaukasische 
Kreidekreis (1945; ”Den kaukasiska kritcirkeln”). 1947 återvände han 
till europa, först till Schweiz och sedan till Östberlin. Där kunde han 
tillsammans med den av honom och Helene Weigel grundade ”Berli-
ner ensemble” fortsätta med sina teaterexperiment trots att den östtyska 
kulturbyråkratin ibland försökte sätta käppar i hjulet för honom. Brecht 
är mest känd som dramatiker, men har även en omfattande lyrisk pro-
duktion, alltifrån brukslyriken i Hauspostille (1927; ’Huspostilla’) till de 
symboliskt och politiskt laddade dikterna i Buckower Elegien (1953).

Heinrich Böll

föddes 1917 i köln och dog där 1985. Böll började utbilda sig till bok-
handlare, men sadlade sedan om till studier i litteraturvetenskap. Innan 
han hann avsluta sina studier blev han inkallad 1939. efter att ha släppts 
ur krigsfångenskapen 1945 började han skriva. 1947 kom hans första 
korta berättelser som två år senare följdes av hans första bok, krigsan-
klagelsen Der Zug war pünktlich (1949; ”Tåget var punktligt”). Böll var 
Västtysklands internationellt mest kända författare och de flesta av hans 
böcker – i motsats till Günter Grass – gavs också ut i hela det f.d. öst-
blocket. Han överhopades med priser och fick även nobelpriset 1972. 
Bölls död 1985 innebar enligt många det egentliga slutet på den tyska 
efterkrigslitteraturen. Hans tidiga verk är skrivna utifrån krigserfaren-
heterna och skildrar krigsårens lidande och den tyska efterkrigstidens 
vedermödor, t.ex. i Haus ohne Hüter (1954; ”Hus utan väktare”). under 
femtiotalet tar sig Böll, bl.a. i Billard um halb zehn (1959; ”Biljard klock-
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an halv tio”), kritiskt an de sociala och politiska förhållandena som växte 
fram i det tyska ”ekonomiska undrets” spår. Måltavla för hans skarpa 
ställningstaganden, som fortsatte under sextiotalet, är den katolska kyr-
kan, t.ex. i Ansichten eines Clowns (1963; ”en clowns åsikter”) och de 
politiska makthavarna, men han skjuter också in sig på det allmänna 
förnekandet av det nazistiska förflutna. Huvudpersonerna i hans böcker 
är ofta människor som är utstötta ur samhället eller som själva ställer sig 
utanför. allt detta samhällsengagemang knyts samman i Bölls viktigaste 
roman Gruppenbild mit Dame (1971; ”Grupporträtt med dam”). en 
direkt reaktion på den tyska terroristjakten under sjuttiotalet är berät-
telsen Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen 
und wohin sie führen kann (1974; ”katharina Blums förlorade heder eller 
Hur våld kan uppstå och vart det kan leda”) och romanen Fürsorgliche 
Belagerung (1979; ”Skyddande belägring”). I sin sista roman Frauen vor 
Flusslandschaft (1985; ”kvinnor i flodlandskap”) tar Böll upp politiska 
och personliga relationer i den dåvarande förbundshuvudstaden Bonn.

Paul celan

föddes 1920 i czernowitz och tog sitt liv i Paris 1970. Han hette egentli-
gen Paul ancel och hans föräldrar var tyskspråkiga judar i det dåvarande 
rumänien. 1938 hade han påbörjat medicinstudier i Tours i Frankrike, 
men återvände 1939 och började läsa romanska språk vid hemuniversi-
tetet. när tyskarna ockuperade czernowitz 1941 inrättade de ett ghetto 
varifrån celans föräldrar ett år senare deporterades till en säker död. Själv 
hamnade celan i arbetsläger fram till 1944. Han återupptog sina studier 
i Bukarest 1945 och arbetade sedan där som översättare och förlagslek-
tör. 1948 reste han till Paris, studerade litteraturvetenskap och blev 1959 
lärare i tyska vid école normale supérieure. 1960 fick han Büchnerpriset. 
celans poesi är helt präglad av det trauma det innebar att hans föräld-
rar mördades, medan han själv var en av dem som överlevde Förintel-
sen. Hans judiska bakgrund och hans egna erfarenheter av förföljelse 
ledde till att han å ena sidan ville framträda som diktare för en större 
publik, å andra sidan till att han famlade efter det språk som lämpade 
sig för att uttrycka de lidanden och fasor nazismens offer varit utsatta 
för. att celans dikter även internationellt tillmäts sådan tyngd, hänger 
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ihop med hans förmåga att synliggöra mord och förföljelse i ett poetiskt, 
oerhört förtätat, men samtidigt chiffrerat bildspråk som har sina rötter 
både i europeisk modernism och judisk tradition. Hans mest kända dikt-
samlingar är Mohn und Gedächtnis (1952; ’Vallmo och minne’) – med 
bl.a. dikten ”Dödsfuga” –, Die Niemandsrose (1963; ’Ingensrosen’) och 
Atemwende (1967; ’andvändning’).

esther Dischereit

föddes 1952 i Heppenheim. Hon studerade till lärare i Frankfurt och har 
skrivit ett flertal teaterstycken, hörspel och berättelser. I hennes litterära 
och publicistiska arbeten ligger tonvikten till stor del på hur hon själv och 
andra uppfattar tillvaron som jude i dagens Tyskland. Det kan man se 
t.ex. i berättelsen Joëmis Tisch (1988; ’Joëmis bord’). I talrika artiklar lik-
som i essäsamlingen Übungen, jüdisch zu sein (1998; ’Övningar i att vara 
judisk’) framstår Dischereit som en både stridbar och klartänkt publicist. 
Berättelsesamlingen Der Morgen an dem der Zeitungsträger  (2007; ’Mor-
gonen då tidningsbudet’) kretsar liksom hennes tidigare arbeten kring 
problemet att vara jude i Tyskland efter 1945.

Tanja Dückers

föddes 1968 i Västberlin, där hon som student ägnade sig åt litteratur-
vetenskap och nordamerika-studier vid Freie universität. likaså i Berlin 
engagerade hon sig aktivt i Poetry Slam-tävlingar och har även publi-
cerat flera diktsamlingar, t.ex. Luftpost (2001). 1995–98 arbetade hon 
som redaktionsassistent vid tevekanalen Deutsche Welle. Hon debuterade 
med romanen Spielzone (1999; ’Spelzon’) som utspelar sig bland män-
niskor i Berlins subkulturer. Stor uppmärksamhet väckte Dückers med 
romanen Himmelskörper (2003; ’Himlakropp’) om ett syskonpars försök 
att ta ställning till föräldra- och farföräldragenerationens tigande kring 
nazismen. Hennes senaste roman Der längste Tag des Jahres (2006; ’Årets 
längsta dag’) tar kritiskt upp efterkrigsgenerationens obekymrade syss-
lande med att skaffa sig materiella tillgångar, vilket hindrat den från att 
stanna upp och reflektera kring det nära förflutna.
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cordelia edvardson

föddes 1929 i München. Hennes mor var författaren elisabeth langäs-
ser. edvardson föddes utanför äktenskapet och som barn plågades hon 
av den stränga katolicismen hos styvfadern. att hennes biologiska far var 
jude framgick av hennes födelseattest. Detta faktum gjorde att edvard-
son som barn blev utsatt för nazistiska trakasserier. Hon deporterades, 
först till Theresienstadt och sedan vidare till auschwitz. Där fick hon 
i egenskap av kontorsbiträde för doktor Mengele som uppgift att föra 
protokoll över dem som skulle förintas respektive slussas vidare till slav-
arbete. 1945 kom edvardson genom röda korsets försorg till Sverige. 
Här arbetade hon som journalist. Först nästan fyrtio år efter krigsslu-
tet, 1984, kom hennes roman om förföljelsen och koncentrationslägren, 
Bränt barn söker sig till elden. Boken skrevs på svenska och översattes 
sedan till tyska 1986. 1974 flyttade hon till Israel och kom att bli en 
stridbar kritiker av den israeliska bosättningspolitiken. Prosaboken Viska 
det till vinden (1989) tar bl.a. upp förhållandet mellan tyskar och judar, 
men också Israels konflikt med de arabiska grannländerna. edvardson 
har också gett ut en diktsamling med titeln Jerusalems leende (1993).

lea Fleischmann

föddes 1947 i ett läger för ”displaced persons” där hennes judiska för-
äldrar hamnat efter att ha överlevt Förintelsen. Fleischmann studerade 
pedagogik och psykologi i Frankfurt am Main. Från 1973 arbetade hon 
som lärare tills hon 1979 bestämde sig för att utvandra till Israel. Sedan 
dess bor hon i Jerusalem. Det var känslor av utanförskap i det genom-
reglerade tyska samhället som ledde till emigrationen. Om det berättar 
hon i Dies ist nicht mein Land (1980; ’Detta är inte mitt land’). Och 
om erfarenheterna från det nya landet handlar det i Ich bin Israelin. 
 Erfahrungen in einem orientalischem Land (1982; ’Jag är israelit. erfaren-
heter i ett orientaliskt land’). Bland hennes övriga verk kan man nämna 
Gas – Tagebuch einer Bedrohung (1991; ’Gas – en hotets dagbok’) som 
skildrar Israels situation under Gulfkriget 1991 och Meine Sprache wohnt 
woanders (2006; ’Mitt språk bor någon annanstans’), en bok om tyskan 
som författarspråk, skriven tillsammans med författarkollegan chaim 
noll, även han utvandrad från Tyskland.
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anne Frank

föddes 1929 i Frankfurt am Main och dog av tyfus i mars 1945 i koncen-
trationslägret Bergen-Belsen. anne Frank växte upp tillsammans med 
sin syster Margot i Frankfurt am Main i en judisk familj med intresse 
för bildning och böcker. redan ett par veckor efter Hitlers makttillträde 
1933 anade fadern att familjen skulle kunna råka ut för stora problem 
och man emigrerade 1934 från Tyskland till Holland för att bygga upp 
en ny tillvaro där. Familjen fann sig väl till rätta och faderns verksamhet 
som företagare var framgångsrik, men i och med krigsutbrottet 1939 
förändrades situationen. efter att Holland ockuperats 1940 började även 
diskrimineringen av judarna som flytt dit. Med hotet om deportation 
över sig flyttade familjen i juli 1942 in i det gömställe, ett gårdshus i 
anslutning till faderns företag, som var förberett. Tillsammans med ytter-
ligare en familj bodde de här tills de – förrådda av någon – arresterades 
i augusti 1944. en månad senare transporterades de till auschwitz och 
därifrån vidare till Bergen-Belsen. Den ende som överlevde var fadern, 
Otto Frank. Han ägnade resten av sitt liv åt att administrera den omfat-
tande ideella och kommersiella verksamheten kring Anne Franks dagbok, 
som efter publiceringen 1947 kom att bli en av 1900-talets mest lästa, 
filmatiserade, iscensatta och kritiskt kommenterade självbiografiska 
böcker.

erich Fried

föddes 1921 i Wien och dog 1988 i Baden-Baden under en av sina ota-
liga uppläsningsresor. efter ”anschluss” 1938 emigrerade Frieds familj 
– som var judisk – till london. Fried livnärde sig under kriget på diverse 
påhugg och skrev samtidigt dikter. Från 1952 till 1968 arbetade han 
på BBc:s tyska avdelning. Samtidigt översatte han Shakespeare, annan 
engelsk dramatik och engelsk lyrik. Hans första egna diktsamlingar hette 
Deutschland (1944) och Österreich (1945). De var uppgörelser med 
nazismen och ett tidigt uttryck för det politiska engagemang som skulle 
utmärka hela hans författarskap. I sin första och enda roman Ein Soldat 
und ein Mädchen (1960; ’en soldat och en flicka’) problematiserade han 
synen på Tyskland och det förflutna. Genom sitt ständiga protesterande 
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och sina politiska ställningstaganden mot Vietnamkriget, bl.a. i diktsam-
lingen und Vietnam und (1966; ’och Vietnam och’), skaffade sig Fried 
många fiender. Detta gällde även hans uppfattning om Israels hållning i 
Palestinafrågan och den västtyska terroristjakten på sjuttiotalet. Man kan 
säga att den politiska lyriken genom Fried fick en ny ställning i Tyskland 
under sextiotalet. Tillvaron som emigrant, rotlöshet och sökande efter en 
fast punkt är centrala teman i diktsamlingen 100 Gedichte ohne Vaterland 
(1978; ’100 dikter utan fädernesland’). Även om Fried i första hand var 
en politisk författare, kom han att åtnjuta stor popularitet genom sin 
diktsamling Liebesgedichte (1979; ’kärleksdikter’).

Max Frisch

föddes 1911 i Zürich och dog där 1991. Frisch började studera littera-
turvetenskap och utbildade sig sedan 1936–40 till arkitekt. I fjorton års 
tid hade han en egen arkitektbyrå. Fr.o.m. 1955 ägnade han sig åt sitt 
författarskap på heltid. Frisch var en av de författare som efter 1945 på 
ett avgörande sätt bidrog till att återupprätta den på tyska skrivna lit-
teraturen i internationella ögon. Frischs förmåga att inkännande närma 
sig grundläggande existentiella frågor, såsom sökandet efter identitet och 
vårt förhållande till döden, gjorde honom till en internationellt uppskat-
tad författare. Sitt genombrott fick han med romanerna Stiller (1954) 
och Homo Faber (1956). Frischs politiska engagemang kommer bl.a. till 
uttryck i diskussionen kring antisemitism och moralfrågor som har med 
nazisttiden att göra. exempel på det kan man se i de ofta spelade styck-
ena Biedermann und die Brandstifter (1958; ”Biedermann och pyroma-
nerna”) och Andorra (1963). Frisch gjorde ständigt kritiska ställningsta-
ganden till internationella händelser som Prag 1968 och Vietnamkriget. 
I sina essäer, tal och dagböcker riktade han också sin vassa penna mot 
schweizarna och kulturfrågor i sitt eget land.
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Gerd Gaiser

föddes 1908 i Oberriexingen och dog 1976 i reutlingen. Gaiser gick 
först på ett prästseminarium och studerade sedan konstvetenskap. Han 
doktorerade på en avhandling om barockkonst i Tübingen 1934. under 
kriget var han flygare och blev krigsfånge i Italien. Han sympatiserade 
med Hitler och den tidiga diktsamlingen Reiter am Himmel (1941; 
’ryttare på himlen’) har klart regimvänliga drag. efter kriget hade Gai-
ser stor framgång med hemvändarromanen Eine Stimme hebt an (1950; 
’en röst höjer sig’), krigsflygarromanen Die sterbende Jagd (1953; ’Den 
döende skvadronen) och även internationellt med Schlussball (1958; 
”Slutbal”) som bygger på trettio romanfigurers monologer kring en 
skolbal i en liten västtysk industristad. Gaiser fortsatte att skriva, men 
publikens intresse sträckte sig egentligen inte utöver femtiotalsböck-
erna.

Sigfrid Gauch

föddes 1947 i Offenbach am Glan. Sina studier i litteraturvetenskap i 
Heidelberg och Mainz avslutade han med en doktorsavhandling om den 
litterära jakobinismen. Han har varit lärare i tyska, filosofi och etik. Sedan 
1988 är han verksam vid kulturministeriet i rheinland-Pfalz. Mera all-
mänt känd blev Gauch med romanen Vaterspuren (1979; ’Fadersspår’) 
om faderns involvering i nazismen och de egna skuldkänslorna inför 
detta faktum. Han har även skrivit berättelser, t.ex. Goethes Foto und 
andere Erzählungen (1992; ’Goethes foto och andra berättelser’), två 
andra romaner, Zweiter Hand (1987; ’I andra hand’) och Winterhafen 
(1999; ’Vinterhamn’) samt ett par diktsamlingar.
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ralph Giordano

föddes i Hamburg 1923. Hans far var son till en invandrad italiena-
re. Familjen utsattes för trakasserier under nazisttiden och när modern 
som var judinna blev utsatt för hot om deportering gömde sig familjen 
i en källare fram till krigsslutet. Giordano utbildade sig till journalist 
vid Deutsches literaturinstitut i leipzig. Från 1946 till 1957 var han 
medlem i det i Västtyskland förbjudna kommunistpartiet och bosatte 
sig under två år i DDr. Den socialistiska verklighet han mötte, gjorde 
att han ändrade politisk uppfattning och i boken Die Partei hat immer 
recht (1961; ’Partiet har alltid rätt’) gjorde han upp med stalinismen. 
Sin huvudsakliga yrkesgärning hade Giordano som tevejournalist mel-
lan 1961 och 1988. Stor uppmärksamhet väckte han med Die Berti-
nis, die Lebensgeschichte einer Familie (1982; ”Familjen Bertini”), en 
själv biografisk bok om den förföljelse som drabbade hans familj under 
nazisterna. Giordano är en stridbar och obekväm person och hans bok 
Die zweite Schuld oder Von der Last, Deutscher zu sein (1987; ’Den andra 
skulden eller Om bördan att vara tysk’) om oviljan hos en stor del av 
den tyska allmänheten att göra upp med det förflutna och att ge offren 
gottgörelse, väckte hatfyllda reaktioner på den yttersta högerkanten. På 
liknande trådar spann han också i Die Traditionslüge (2000; ’Traditions-
lögnen’) där han tog upp de odemokratiska rötterna inom den tyska 
försvarsmakten.

albrecht Goes

föddes 1908 i langenbeutingen och dog 2000 i Stuttgart. Goes gick på 
samma prästseminarium som Gerd Gaiser och blev präst efter teologi-
studier i Tübingen. 1940–45 var han först soldat och sedan sjukhuspräst 
på östfronten. Goes skrev dikter, berättelser, essäer och kyrkospel som 
alla genomsyrades av hans religiösa grundhållning och vilja till dialog i 
filosofen Martin Bubers anda. Unruhige Nacht (1950; ’Orolig natt’) om 
en sjukhuspräst i ukraina som konfronteras med kärlek och säker död, 
är tillsammans med Das Brandopfer (1954; ’Brännoffret’) som tar upp 
förföljelsen av judarna, två berättelser som gjort Goes känd för en större 
publik.
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Günter Grass

föddes 1927 i Danzig (Gdánsk). Som Grass själv offentligt bekänt i den 
självbiografiska boken Beim Häuten der Zwiebel (2006; ”när man ska-
lar lök”) var han under de sista krigsåren inte bara artillerihantlangare 
utan också medlem i Waffen-SS. när han efter kriget sluppit ur den 
amerikanska krigsfångenskapen blev han stenhuggarlärling. Från 1948 
till 1956 ägnade han sig åt studier i grafik och bildhuggeri. Samtidigt 
började han skriva och från 1955 var han medlem i Grupp 47 vars pris 
han fick för Die Blechtrommel (1959; ”Blecktrumman”) redan innan 
boken publicerats. nobelpriset 1999 hade nog varit otänkbart utan 
denna roman. Den väckte stor uppståndelse, framförallt för att somliga 
ansåg att det fanns pornografiska avsnitt i den. Boken var första delen i 
den s.k. Danziger-trilogin, med Katz und Maus (1961; ”katt och råtta”) 
som andra och Hundejahre (1963; ”Hundår”) som tredje del. Trilogin i 
sin helhet skildrar framväxten och etableringen av nationalsocialismen i 
Danzig. 1979, tjugo år efter dess publicering, fick Blecktrumman ytterli-
gare en internationell framgång genom Volker Schlöndorffs Oscarsbelö-
nade filmatisering. Stort genomslag fick också den självbiografiskt präg-
lade romanen Der Butt (1977; ”Flundran”) och berättelsen Das Treffen 
in Telgte (1979; ”Mötet i Telgte”), medan bemötandet var mera kluvet 
till Die Rättin (1986; ”råttinnan”). I romanen Ein weites Feld (1995; 
”en invecklad historia”) konstruerar Grass ett möte mellan 1800-tals-
författaren Theodor Fontane och det nya återförenade Tyskland. Mein 
Jahrhundert (1999; ”Mitt århundrade”) är en egenhändigt illustrerad 
tillbakablick på 1900-talet, och Im Krebsgang (2002; ”krabbans gång”) 
är ett försök att ta upp frågan om betydelsen av det nazistiska förflutna 
i dagens Tyskland. under hela sin karriär har Grass engagerat sig för 
social demokraterna och varit en skarp politisk iakttagare som ofta tagit 
upp obekväma frågor i det tyska samhället, bl.a. kring det förflutna, till 
en del kanske just p.g.a. hans egen ouppklarade bakgrund under nazist-
tiden.
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ulla Hahn

föddes 1946 i Brachthausen. Hon studerade historia, sociologi och lit-
teraturvetenskap. 1978 doktorerade hon i köln på en avhandling om 
ut vecklingstendenser i den västtyska litteraturen under sextiotalet. Hon 
har undervisat vid olika universitet och varit kulturredaktör vid radio 
Bremen. Med sin första diktsamling Herz über Kopf (1981; ’Hjärta över 
huvud’) blev hon upphaussad av en del kritiker och starkt ifrågasatt av 
andra. Publiken däremot tog helhjärtat till sig hennes dikter och sam-
lingen blev en bestseller. Hahn har sedan debuten skrivit ytterligare tio 
diktsamlingar. Hon har även författat romaner. Den första, Ein Mann im 
Haus (1991; ’en karl i huset’) är ett slags radikalfeministisk hämndeakt. 
Den andra, Das verborgene Wort (2001; ’Det förborgade ordet’), skildrar 
efterkrigstiden i det katolskt präglade rhenlandet ur ett barns perspek-
tiv. Den tredje romanen Unscharfe Bilder (2003; ’Oskarpa bilder’) är en 
dotters uppgörelse och försök att få klarhet i faderns roll som soldat 
under nazisttiden.

edgar Hilsenrath

föddes 1926 i leipzig. Tillsammans med modern och en bror flydde Hil-
senrath 1938 till mormodern i rumänien. 1941 deporterades familjen, 
som var judisk, till ett ghetto i ukraina. efter kriget utvandrade Hilsen-
rath till Palestina. 1947 kunde familjen återförenas oskadd i Frankrike, 
dit fadern lyckats fly tidigare. Från 1951 till 1975 levde Hilsenrath i new 
York. Här drog han sig fram som servitör, springpojke och biltvättare 
samtidigt som han skrev på sin första roman Nacht (1964; ”natt”) om 
livet i ett judiskt ghetto. av rädsla för att hans distanserade och allt annat 
än medlidsamma skildring skulle framkalla en negativ tysk publikreak-
tion hade Hilsenrath stora svårigheter med att få sin roman publicerad 
i Tyskland. Hans nästa roman Der Nazi & der Friseur (1977; ”nazisten 
& frisören”), en svart satir över nazisttiden, Israel och dagens Tyskland, 
stötte även den först på motstånd bland de tyska förläggarna, men kom 
att bli en stor internationell framgång. I romanen Das Märchen vom letz-
ten Gedanken (1989; ’Sagan om den sista tanken’) ägnar sig Hilsenrath 
åt minnet av det förflutna när han jämför turkarnas folkmord på arme-
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nierna 1915–16 med Förintelsen. Övergången mellan självupplevt och 
fiktion är ofta flytande hos Hilsenrath, men i romanen Die Abenteuer des 
Ruben Jablonski (1997; ’ruben Jablonskis äventyr’) överväger det själv-
biografiska.

rolf Hochhuth

föddes i eschwege i Hessen 1931. Han utbildade sig till bokhandlare och 
arbetade som sådan mellan 1950 och 1955. Genom historiska studier 
lade Hochhuth grunden till sin faktatrogna form av dokumenterande 
teater. 1963 fick han ett spektakulärt genombrott genom erwin Piscators 
uppsättning av hans pjäs Der Stellvertreter (1963; ”Ställföreträdaren”), 
som kritiserar påvens och den katolska kyrkans hållningslöshet inför 
nazisternas folkmord på judarna. 1967 publicerade han dramat Soldaten 
som handlar om churchills kamp mot Hitler, men som också är kritisk 
mot de engelska bombarderingarna av tyska städer. Inte bara i sina essäer 
utan också i flera av sina senare dramer tar Hochhuth upp sin samtid. 
I tragedin Guerillas (1970) gäller det den amerikanska imperialismen, 
och i pjäsen Juristen (1979) är temat en f.d. nazistisk domares inställning 
till moral och ordning. liksom tidigare är det även nu fråga om mora-
liskt motiverade uppgörelser med makt i olika skepnader. Hochhuth 
har också skrivit dikter, berättelser och komedier, t.ex. Lysistrate und 
die Nato (1973; ’lysistrate och nato’). Ända sedan sextiotalet har han 
haft en osviklig känsla för ”brännande” teman; så t.ex. diskuterar han 
surrogatmödraskapet i dramat Unbefleckte Empfängnis: Ein Kreidekreis 
(1988; ’Obefläckad avlelse: en kritcirkel’) och ställer sig entydigt på de 
biologiska mödrarnas sida. Också i sina berättande verk dokumenterar 
han och lyfter fram obekväma sanningar. I t.ex. berättelsen Eine Liebe in 
Deutschland (1978; ’en kärlek i Tyskland’) om en tysk kvinnas kärlek till 
en polsk krigsfånge tar han upp många tyskars vägran att befatta sig med 
sitt förflutna och de förbrytelser som begåtts. Dramat Wessis in Weimar 
(1993; ’Västisar i Weimar’) retade många genom att den tyska återföre-
ningen framställdes som ett slags kapitalistiskt maktövertagande av den 
forna DDr-staten. I sitt senaste scenstycke, McKinsey is coming (2004), 
ställer Hochhuth den industrialiserade världens dilemma, arbetslösheten 
och dess konsekvenser, i centrum.
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Barbara Honigmann

föddes 1949 i Berlin. Hennes föräldrar var judiska emigranter som 1947 
återvände till Östberlin från exilen i england. 1967–72 studerade Honig-
mann teatervetenskap i Berlin och under de år som följde arbetade hon 
som dramaturg och regissör i Brandenburg och Berlin. 1984 fick hon 
tillåtelse att lämna DDr och bosatte sig i Strasbourg. I sina böcker tar 
hon ofta upp sin egen judiska familjehistoria och ser den mot bakgrund 
av det tyska förflutna. känd för en större publik blev hon med den själv-
biografiska Roman von einem Kinde (1986; ”roman om ett barn”). Tolv 
år senare kom romanen Damals, dann und danach (1999; ’På den tiden, 
sedan och efter det’), där hon undersöker de igensopade spåren av den 
egna familjens historia i Tyskland och samtidigt betraktar sin egen, av 
det förflutna präglade, samtid. Familjehistoria av annat slag är det fråga 
om i Ein Kapitel aus meinem Leben (2004; ’ett kapitel ur mitt liv’) när 
Honigmann berättar om sin mors otroliga liv och äktenskap med mäs-
terspionen kim Philby.

uwe Johnson

föddes 1934 i kammin i dåvarande tyska Pommern och dog 1984 i sitt 
hem i Sheerness i england dit han hade flyttat tio år tidigare. under 
åren 1952 till 1956 studerade Johnson litteraturvetenskap i rostock 
och leipzig. De tre följande åren ägnade han åt att samla material till 
en roman med titeln Mutmassungen über Jakob (1959; ’Förmodanden 
om Jakob’). eftersom romanen både på grund av sin tematik – rekon-
struktion av ett mystiskt dödsfall – och sin komplicerade berättarstil inte 
motsvarade den socialistiska realismens krav, fick den inte publiceras i 
DDr. Boken utkom därför i Västtyskland, dit Johnson också flyttade 
utan myndigheternas tillstånd. Das dritte Buch über Achim (1961; ”Den 
tredje boken om achim”) behandlar den tyska delningens verklighet och 
dokumenterar hur en västtysk journalist misslyckas med att skriva en 
biografi om en känd östtysk tävlingscyklist vid namn achim. Även roma-
nen Zwei Ansichten (1965; ”Två sidor”) utspelar sig i DDr-verkligheten 
och i skuggan av Berlinmuren. 1970–83 utkom den historiskt tillbaka-
blickande och samtidsskildrande romantetralogin Jahrestage (’Årsdagar’). 
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Med detta mammutverk lägger Johnson en komplicerad berättarmosaik 
om en mors och en dotters liv under ett år: från augusti 1967 till augusti 
1968.

Walter kempowski

föddes 1929 i rostock och dog 2007 i rotenburg. kempowski var lär-
ling i ett tryckeri innan han 1948 p.g.a. grundlösa anklagelser för spio-
neri och illegal gränsöverträdelse dömdes till tjugofem års fängelse. Han 
internerades i tukthuset Bautzen. 1956 släpptes han i förtid och begav 
sig då till Västtyskland. kempowski studerade pedagogik i Göttingen 
och arbetade sedan som lärare. Han debuterade 1969 med romanen Im 
Block (’På kåken’) som är en skildring av hans fängelsetid. Sedan 1980 
ägnade han sig åt att bygga upp ett jättelikt privat arkiv kring tysk familje-
historia. I centrum för hans författarskap står en självbiografiskt förank-
rad – och mycket läst – romancykel om en borgerlig familj med titlar 
som Tadellöser & Wolff (1971; svensk övers. 1980), Uns geht’s ja noch gold 
(1972; ’För oss går det ju ännu bra’) och Ein Kapitel für sich (1975; ’ett 
kapitel för sig’). Som ett slags motvikt till den oftast politiskt harmlösa 
fasad som kempowski målar upp i sin familjekrönika kan man se hans 
s.k. frågeböcker Haben Sie Hitler gesehen? (1973; ’Har ni sett  Hitler?’), 
Immer so durchgemogelt (1974; ’Bara mygel och mygel’) och Haben Sie 
davon gewusst? (1979; ’Visste ni det?’), i vilka han ställer obekväma frå-
gor till ett par hundra personer, t.ex. om de nazistiska massmorden. ett 
kolossalt arbete har kempowski gjort med de fyra volymerna Echolot: 
ein kollektives Tagebuch (1993–2005; ’ekolod. en kollektiv dagbok’). 
Verket är en mångtusensidig sammanfogning av biografier, dagböcker, 
brev, fotografier, propaganda, frontberättelser, tidningsnotiser, depescher 
och andra dokument som autentiskt beskriver andra världskriget ur tyskt 
perspektiv och medvetande.
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Victor klemperer

föddes 1881 i landsberg (nuvarande Gorzów i Polen) och dog 1960 i 
Dresden. klemperer studerade filosofi, romanska språk och tysk språk- 
och litteraturvetenskap i München, Genève, Paris och Berlin. Han dok-
torerade i romanska språk 1912. Före första världskriget var han lektor 
vid universitetet i neapel, men anmälde sig 1915 som krigsfrivillig. 1920 
blev han professor i romanska språk i Dresden, men fick p.g.a. att han 
var jude lämna sin tjänst 1935. när han förvägrades tillgång till offent-
liga bibliotek kunde han inte fortsätta sitt vetenskapliga arbete. I stället 
ägnade han sig åt sina – från 1996 – postumt utgivna dagböcker Ich 
will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933–1945 (”Intill slutet 
vill jag vittna. Dagböcker 1933–1945”) som skildrar den dagliga och 
tilltagande diskrimineringen av judar under nazisttiden. Dagböckerna 
tjänade också som grund för boken LTI – Notizbuch eines Philologen 
(1947; ”lTI. Tredje rikets språk: en filologs anteckningsbok”) med kom-
mentarer om det nazistiska språkbruket. efter kriget arbetade klemperer 
som professor i romanska språk vid universiteten i Greifswald, Halle och 
Berlin.

ruth klüger

föddes 1931 i Wien i en judisk familj där fadern och brodern föll offer 
för den nazistiska terrorn. Själv blev klüger deporterad tillsammans med 
sin mor, först till Theresienstadt, sedan till auschwitz och därefter till 
koncentrationslägret christianstadt/Gross-rosen. Både hon och modern 
överlevde lägren och emigrerade till uSa 1947. klüger studerade bib-
lioteksvetenskap i new York och litteraturvetenskap i Berkeley där hon 
också doktorerade 1967 på en avhandling om barocklyrik. klüger hade 
tjänst som professor, först i Princeton och sedan vid university of cali-
fornia, Irvine. Inom den tyska litteraturvetenskapen är hon känd bl.a. 
genom de feministiska uppsatserna i Frauen lesen anders (1996; ’kvinnor 
läser på ett annat sätt’) och essäerna Katastrophen. Über deutsche Litera-
tur (1997; ’katastrofer. Om tysk litteratur’). För en större internationell 
publik blev hon ett namn genom den självbiografiska dokumentärberät-
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telsen Weiter leben. Eine Jugend (1997; ”leva vidare: en sann berättelse”) 
om hennes koncentrationslägererfarenheter och reflexioner kring synen 
på minnet av det nazistiska förflutna.

Wolfgang koeppen

föddes 1906 i Greifswald och dog 1996 i München. koeppen arbetade 
på tjugotalet bl.a. som skeppskock. Han låg vid flera universitet och stu-
derade filosofi och teatervetenskap, arbetade även som dramaturg och 
regiassistent tills han fick anställning på tidningen Berliner Börsen Courir 
1930. 1934 utvandrade han med judiska vänner till Holland, men åter-
vände till Berlin och arbetade där med film. koeppens första romaner, 
bl.a. Die Mauer schwankt (1935; ’Muren vacklar’), fick inget gehör. Först 
efter kriget fick han sitt genombrott med tre romaner: Tauben im Gras 
(1951; ’Duvor i gräset’), Das Treibhaus (1953; ’Drivhuset’) och Der Tod 
in Rom (1954; ’Döden i rom’). I romanernas centrum står kritik mot 
det restaurativa västtyska samhällsskicket. Berättartekniskt kan man säga 
att koeppen med sina associativa montage, sin filmiska stil och sina inre 
monologer lyfte den tyska efterkrigslitteraturen till en modern europe-
isk nivå. Tyskarnas oförmåga att ta itu med sitt nazistiska förflutna och 
oviljan att se hur tankemönster från Tredje riket levde kvar i Västtysk-
land var det tema som särskilt framträdde i Der Tod in Rom. Hans kri-
tiska romaner passade inte in i det ”ekonomiska undrets tid” och fick 
ett starkt negativt gensvar från konservativt håll, men möttes samtidigt 
av stor respekt i politiskt mera vänsterinriktade kretsar. 1992 utkom 
koeppens sista skrift Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch 
(’Jakob littners uppteckningar ur ett jordhål’), en redan 1948 nedteck-
nad redogörelse om den judiske frimärkshandlaren littners öde under 
andra världskriget.
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Gert ledig

föddes 1921 i leipzig och dog 1999 i landsberg am lech. efter folksko-
lan utbildade han sig till elektriker och gick samtidigt på en teaterskola 
för att bli regissör. Han gick frivilligt ut i kriget och sårades allvarligt 
vid leningrad. efter kriget var han bl.a. tolk för amerikanska armén. 
Hans första roman Die Stalinorgel (1955; ”Stalinorgeln”) handlade om 
kriget och blev en publikframgång. Hans andra roman däremot, Ver-
geltung (1956; ’Vedergällning’) som på ett mycket naket sätt skildrar de 
allierades bombningar och skadeverkningarna av dessa, passade inte in 
i femtiotalets livssyn och tillbakavisades av kritiker och läsare. Boken 
”återupptäcktes” emellertid 1999, bara några månader efter författa-
rens död. Tiden var nu mogen för ett positivt mottagande. ledigs tredje 
roman Faustrecht (1957; ”nävrätt”) utspelar sig direkt efter krigsslutet i 
München och ger en osentimental bild av soldater som kommer tillbaks 
från kriget och blir småkriminella.

Siegfried lenz

föddes 1926 i lyck i dåvarande Ostpreussen. lenz var under slutet av 
kriget i marinen, men deserterade och hamnade i engelsk krigsfången-
skap. 1945 kom han till Hamburg, påbörjade men avslutade aldrig sina 
universitetsstudier i filosofi, engelska och litteraturvetenskap. I stället 
ägnade han sig åt journalistik. lenz har varit en mycket produktiv för-
fattare. Hans första roman Es waren Habichte in der Luft (1951; ’Det var 
hökar i luften’) blev en omedelbar framgång och följdes av flera mycket 
uppmärksammade romaner som Das Feuerschiff (1960; ”Fyrskeppet”) 
och Die Deutschstunde (1968; ”Tysktimmen”). I den sistnämnda tar lenz 
upp krigs- och efterkrigstiden och berör plikt- och moralfrågor kring 
det nazistiska förflutna. Med Heimatmuseum (1978; ”Förhistorien”) har 
lenz i romanform förevigat sina genom kriget förlorade masuriska hem-
trakter. Ostpreussen är också ursprunget för den familj vars historia han 
berättar i Exerzierplatz (1985; ”exercisplatsen”). Samtidigt kastar han i 
romanen kritiskt ljus över makt och maktmissbruk i det tyska samhälle 
som växte fram efter kriget.
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christoph Meckel

föddes 1935 i Berlin. Meckel ägnade sig åt studier i måleri och grafik i 
Freiburg, München och Paris. Sedan 1956 arbetar han som författare och 
grafiker. Meckel har en stor litterär produktion bakom sig som omfattar 
både lyrik, berättelser, hörspel och essäer. Han är främst känd som lyri-
ker med samlingar som Tarnkappe (1956; ’Osynlighetskappa’), Wildnisse 
(1962; ’Vildmarker’) och trilogin Komödien der Hölle (1979–97; ’Hel-
vetets komedier’). Med sin första roman Bockshorn (1973; ’Bockhorn’) 
skildrar han vår moderna tillvaros och framstegets baksidor, medan han 
i Suchbild. Über meinen Vater (1980; ’Spaningsbild. Om min far’) målar 
upp en bild av sin egen far, som blir nazistisk medlöpare av politisk för-
blindelse och ren okunskap.

Hans erich nossack

föddes 1901 i Hamburg och dog där 1977. Från 1919 till 1922 stude-
rade han juridik och filosofi i Jena, men avbröt sina studier, vände sin 
välsituerade familj ryggen och gick med i kommunistpartiet. nossacks 
politiska sympatier gjorde att han från 1933 fick skrivförbud. Genom 
bombningarna av Hamburg 1943, som han skriver om i Der Untergang 
(1948; ’undergången’), förlorade han nästan alla sina manuskript. nos-
sacks berättelser, romaner och teaterstycken bär alla spår av existentia-
lism i camus tappning. Hans första publikationer var Gedichte (1947; 
’Dikter’), Nekyia. Bericht eines Überlebenden (1947; ’nekyia. rapport 
från en överlevande’) samt Interview mit dem Tode (1948; ’Intervju med 
döden’). enligt nossack går det inte att undgå misslyckanden i livet och 
mycket av hans skrivande går ut på att försöka utröna de möjligheter 
som – trots allt – finns för mänsklig existens. Det kan man se i roma-
nerna Spätestens im November (1955; ’Senast i november’) och Der Fall 
d’Arthez (1968; ’Fallet d’arthez). Bland nossacks senare romaner märks 
Ein glücklicher Mensch (1975; ’en lycklig människa’) om en man som i 
sökandet efter ”intet” finner just detta i sin egen själ. nossack fick Büch-
nerpriset 1961.
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elisabeth (von) Plessen

föddes 1944 i neustadt i Holstein. Plessen växte upp på släktens adels-
gods och sattes sedan i en internatskola för flickor i Heidelberg. Hon 
studerade från 1965 filosofi, historia och litteraturvetenskap i Paris och 
senare i Berlin, där hon också doktorerade om den samtida berättar-
konstens relation till fiktion och verklighet. känd blev Plessen när hon 
tillsammans med Michael Mann gav ut Meine ungeschriebenen Memoiren 
(1974; ”Mina oskrivna memoarer”), en rad samtal med Thomas Manns 
änka, katia Mann. Plessens debutroman Mitteilungen an den Adel (1976; 
”Meddelanden till adeln”) som var en vidräkning med de tyska adels-
familjernas konservatism och ambivalenta hållning till nazismen, blev en 
stor framgång hos både kritiker och läsare. Också hennes andra roman 
Kohlhaas (1979) fick ett positivt mottagande, medan romanen Stella 
Polare (1984) inte fann gehör hos publiken. Sedan åttiotalet har Plessen 
huvudsakligen ägnat sig åt nyöversättningar av Webster, Shakespeare, 
Tjechov, Ibsen, Duras och Tennessee Williams som sedan iscensatts av 
hennes make, regissören Peter Zadek. Den egna litterära produktionen 
har varit liten under de sista decennierna. Den självbiografiska roma-
nen Das Kavalierhaus (2004; ’kavaljershuset’) som skildrar en olycklig 
internatskoleelev under femtiotalet, fick dock ett positivt bemötande av 
kritikerna.

Marcel reich-ranicki

föddes 1920 i Włocławek i Polen. Familjen – som var judisk – bodde 
sedan 1929 i Berlin, men deporterades 1938 till Polen. reich-ranicki 
levde i ghettot i Warszawa till 1943, då han lyckades fly med sin fru 
och överleva de återstående krigsåren under jord. Den övriga familjen 
mördas. efter kriget var reich-ranicki under en tid verksam som polsk 
diplomat, men började sedan arbeta som översättare, förmedlare av tysk 
litteratur och som litteraturkritiker i radio och tidningar. 1958 kom han 
till Västtyskland. Han gjorde sig snabbt ett namn som både fruktad och 
respekterad litteraturkritiker i Die Zeit och så småningom (1976) som 
chef för litteratursidorna i Frankfurter Allgemeine Zeitung. allmänt känd 
och mediestjärna blev han genom det litterära teveprogrammet Das 
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literarische Quartett (1988–2001). Sitt genombrott som författare fick 
reich-ranicki med den kritikerrosade självbiografin Mein Leben (1999; 
’Mitt liv’).

erich Maria remarque

föddes 1898 i Osnabrück och dog 1970 i locarno. remarque börja-
de utbilda sig till folkskollärare, men blev inkallad 1917. när det blev 
fred 1918 fortsatte han sin påbörjade utbildning, arbetade ett tag som 
lärare men även som försäljare och annonsredaktör. Från 1925 var han 
sportjournalist i Berlin. I motsats till sin huvudperson Paul Bäumer i Im 
 Westen nichts Neues (1929; ”På västfronten intet nytt”) var remarque 
inte krigsfrivillig. allt det han berättar om i romanen är inte heller själv-
upplevt eftersom han sårades tidigt och slapp skyttegravarna. På väst-
fronten intet nytt kom att bli en av 1900-talets mest lästa tyska romaner. 
Med sin pacifistiska tendens hörde boken till de verk som kastades på 
bokbålen 1933. Själv förlorade remarque sina medborgerliga rättigheter 
1938 och emigrerade till uSa året därpå och bosatte sig i Schweiz efter 
kriget. I exilen fortsatte remarque att skriva. Med en romanstil som var 
realistisk och spännande fångade han publiken även i sina andra böcker. 
Hans grundkoncept var att skildra människor som lärt sig att överleva 
i situationer av nöd och lidande, om det så var fråga om inflation, emi-
gration eller helvetet i koncentrationslägren. exempel på detta är roma-
nerna Der Weg zurück (1931; ”Vägen tillbaka”), Arc de Triomphe (1946; 
”Triumfbågen”) och Der Funke Leben (1952; ”livsgnistan”).

Hans Werner richter

föddes 1908 i neu-Sallenthin på usedom och dog 1993 i München. 
richter gick tre år i bokhandlarlära och arbetade sedan från 1927 i en 
bokhandel i Berlin. Han engagerade sig politiskt för kommunistpartiet. 
1933 emigrerade han till Paris, men återvände året därpå till Berlin, där 
han hankade sig fram på småjobb. 1940–43 var han soldat. under sin 
amerikanska krigsfångenskap – till 1946 – började han skriva. Tillsam-
mans med alfred andersch gav han ut den politiskt-litterära tidskrif-
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ten Der Ruf (’ropet’) som emellertid förbjöds 1947 för att den var för 
 vänsterinriktad. richters betydelse ligger framförallt i den roll han spe-
lade i den tyska efterkrigslitteraturen som grundare av Grupp 47. Denna 
grupp samlades i trettio års tid i ett slags workshop där författare och 
kritiker möttes för årliga diskussioner. richter var i främsta rummet en 
kulturell nyckelfigur och främjare av ny tysk litteratur, men han har även 
skrivit självbiografiskt färgade romaner och berättelser om sina krigs-
upplevelser och om efterkrigstiden, t.ex. Die Geschlagenen (1949; ’De 
slagna’), Sie fielen aus Gottes Hand (1951; ’De föll ur Guds hand’) och 
Rose rot, Rose Weiss (1971; ’ros röd, ros vit’)

nelly Sachs

föddes 1891 i Berlin och dog 1970 i Stockholm. Sachs växte upp under 
skyddade förhållanden i en välbärgad judisk familj och fick undervis-
ning i hemmet innan hon började på en flickskola. efter att fadern dött 
levde mor och dotter tillbakadraget under trettiotalet. I allra sista stund 
 lyckades de båda genom Selma lagerlöfs förmedling – som Sachs haft 
brevkontakt med sedan hon var femton år – fly till Stockholm 1940, där 
hon tjugosex år senare skulle få motta nobelpriset. Hon lärde sig svenska 
och översatte svensk lyrik till tyska – bl.a. edfelt, ekelöf, lindegren och 
Vennberg – samtidigt som hon skrev egna dikter. Hennes debut som 
författare hade skett redan 1921 med den åt Selma lagerlöf tillägnade 
samlingen Legenden und Erzählungen (’legender och berättelser’). Dikt-
samlingarna In den Wohnungen des Todes (1947; ’I dödens boningar’) 
och Sternen verdunkelung (1949; ’Stjärnförmörkelse’) som Sachs skrev i 
Sverige under och efter kriget, är starkt präglade av judisk religion och 
tradition, judarnas öde och Förintelsen. I det avseendet finns likheter 
med Paul celan som hon korresponderade med och även besökte i Paris 
1960. Hennes senare dikter, t.ex. i samlingen Glühende Rätsel (1964; 
”Glödande gåtor”) kännetecknas av ett starkt förtätat bildspråk. känd 
för en större tysk publik blev Sachs först i slutet av femtiotalet med de 
surrealistiskt influerade diktsamlingarna Und niemand weiss weiter (1957; 
’Och ingen vet hur man ska gå vidare’) och Flucht und Verwandlung 
(1959; ”Flykt och förvandling”). Med mysteriespelet Eli (1951) nådde 
Sachs en stor publik när det sändes som hörspel i radio 1959.
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robert Schindel

föddes 1944 i Bad Hall i Österrike. Schindels föräldrar var kommu-
nister med judisk bakgrund och häktades när de var i färd med att 
bygga upp en motståndsgrupp. Fadern dog i Dachau medan robert 
under falskt namn blev placerad i ett hem för föräldralösa. Mor och son 
kunde återförenas efter kriget. Schindel gick i bokhandlarlära och stu-
derade från 1967 juridik och filosofi i Wien. Han började sin författar-
bana som lyriker med samlingar som Ohneland. Gedichte vom Holz der 
Paradeiserbäume (1986; ’utanland. Dikter av paradisträdens trä’) och 
Geier sind pünktliche Tiere (1987; ’Gamar är punktliga djur’). en cen-
tral roll i hans verk spelar Förintelsen och antisemitismen, särskilt den 
i Wien, som han p.g.a. Waldheim-affären på åttiotalet och österrikar-
nas ovilja att ta till sig sitt bruna förflutna, kallar för ”glömskehuvud-
staden”. Detta tema spinner han vidare på i romanen Gebürtig (1992; 
’Bördig’) som blev Schindels genombrott hos en större publik. Han har 
också gjort sig ett namn genom föredrag och artiklar, men även med 
essäer, t.ex. Gott schütze uns vor den guten Menschen (1995; ’Gud bevare 
oss för de goda människorna’).

Bernhard Schlink

föddes 1944 i Bielefeld. Schlink studerade juridik i Heidelberg och 
Berlin. 1975 blev han klar med sin doktorsavhandling och efter ytter-
ligare en avhandling blev han professor först i Bonn, därefter i Frank-
furt am Main och slutligen vid Humboldt-universitetet i Berlin 1992. 
Han  började sin litterära bana med kriminalromaner, bl.a. Die gor-
dische Schleife (1988; ’Den gordiska knuten’) för vilken han tilldelades 
Friedrich- Glauserpriset för årets deckare 1989. Stort internationellt 
genombrott fick Schlink med romanen Der Vorleser (1995; ”Högläsa-
ren”) om en ung mans konfrontation med det nazistiska förflutna i ett 
kärleksförhållande. Boken har översatts till fyrtio språk och var den 
 första tyska boken någonsin att inta plats nr 1 på New York Times best-
sellerlista. Framgångsrik som berättare har Schlink varit också med sam-
lingen  Liebesfluchten (2000; ”kärleksflykter”) liksom med den odyssé-
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artade krigsslutsromanen Die Heimkehr (2006; ”Hemkomsten”) och 
romanen om en f.d. raF-terrorists första fria dagar efter år i fängelse, 
Das Wochen ende (2008; ’Veckoslutet’).

Wolfdietrich Schnurre

föddes 1920 i Frankfurt am Main och dog 1989 i Schleswig-Holstein 
där han bodde största delen av sitt liv. under hela andra världskriget var 
Schnurre soldat. efter kriget började han skriva och fram till 1950 arbe-
tade han som teater- och filmkritiker. Schnurre var en av grundarna av 
Grupp 47. För honom liksom för Borchert och Böll var kortberättelsen 
den genre som direkt efter kriget bäst kunde återge krigserfarenheterna 
och krigets följder i femtiotalets Tyskland. Berättelserna i samlingarna 
Die Rohrdommel ruft jeden Tag (1950; ’rördrommen ropar varje dag’), 
Eine Rechnung die nicht aufgeht (1958; ’en räkning som inte går jämt 
upp’) och Man sollte dagegen sein (1960; ’Man borde vara emot det’) är 
i många avseenden en spegling av tidsstämningarna och blev mycket 
omtyckta. Hans mest kända bok är den romanartade berättelsesam-
lingen Als Vaters Bart noch rot war (1958; ’när pappas skägg fortfarande 
var rött’) som på ett humoristiskt och något idylliserande sätt skildrar 
en levnadskonstnär och dennes son i tjugotalets Fattig-Berlin. efter att 
ha författat en rad barnböcker tog Schnurre på nytt upp krigstiden och 
nazismen i Der Schattenfotograf (1978; ’Skuggfotografen’). ett direkt för-
sök till uppgörelse med det förflutna är romanen Ein Unglücksfall (1981; 
’ett olycksfall’).

W.G. Sebald

föddes 1944 i Wertach och dog 2001 i norfolk, england. Sebald stu-
derade litteraturvetenskap i Freiburg im Breisgau och Fribourg. 1966 
emigrerade han till england och arbetade som lärare. 1973 doktorerade 
han på en avhandling om alfred Döblin och femton år senare blev han 
professor i nyare tysk litteratur vid university of east anglia. Med sina 
ofta biografiskt förankrade, palimpsestartade prosaarbeten tar Sebald 
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upp frågor som kretsar kring minne och ihågkommande, särskilt vad 
gäller synen på det tysk-judiska förflutna och nazisttiden. Hans böcker 
är oftast illustrerade med egna fotografier. I Die Ausgewanderten (1992; 
”utvandrade”) berättar Sebald om fyra olika personers liv, medan den 
dokumenterande reseberättelsen Die Ringe des Saturn (1995; ”Saturnus 
ringar”) om grevskapet Suffolk är en essäartad berättarmosaik kring olika 
historiska personer och deras texter. Som Sebalds ”tyngsta” verk gäller 
Austerlitz (2001; svensk övers. 2003) där gränserna mellan det närva-
rande och det förgångna är suddiga och konturerna av titelpersonens 
bortträngda barndom framträder skikt för skikt. Häftig diskussion utlös-
te hans 1999 publicerade föreläsningsserie Luftkrieg und Literatur vars 
huvudtema var att den tyska efterkrigslitteraturen misslyckats med att 
skildra det tyska folkets lidanden under de allierade bombningarna.

anna Seghers

som egentligen hette netty radványi, föddes 1900 i Frankfurt am Main 
och dog i Östberlin 1983. Hennes far var konsthandlare av judisk börd. 
Seghers studerade historia, filologi, konsthistoria och sinologi i Heidel-
berg. Vid tjugofyra års ålder skrev hon en doktorsavhandling om rem-
brandt. 1928 utkom hennes berättelse Der Aufstand der Fischer von St. 
Barbara (’Fiskarupproret i St. Barbara’) och samma år gick hon med 
i kommunistpartiet. 1933 blev hennes böcker svartlistade. Själv flydde 
hon till Frankrike och därifrån vidare till  Mexiko. efter åren i exil åter-
vände hon 1947 till Tyskland och kom att få en framträdande position 
inom DDr:s kulturetablissemang. För Seghers blev skrivandet i exil hen-
nes kamp mot nazismen. romaner som Der Kopflohn (1933; ’Priset på 
ett huvud’), Die Rettung (1937; ’räddningen’), Das siebte Kreuz (1942; 
”Det sjunde korset”), Transit (1944; ’Transit’) och Die Toten bleiben jung 
(1949; ’De döda förblir unga’) var Seghers stora berättelse om Tyskland 
under nazismen. Internationellt berömd blev hon framförallt för Det 
sjunde korset som även filmatiserats. Men också Transit har nått en stor 
publik genom dess exemplariska skildring av emigrerande människors 
utsatthet. Sitt politiska och humanitära engagemang fortsatte Seghers 
upp i hög ålder, vilket man kan se t.ex. i berättelsen Die drei Frauen aus 
Haiti (1980; ’De tre kvinnorna från Haiti’).
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rafael Seligmann

föddes 1947 i Israel. Tio år senare flyttade han med sina föräldrar till 
München. Där och i Tel aviv studerade han historia och statskunskap. 
1982 kom hans doktorsavhandling om Israels säkerhetspolitik. Han 
grundade Die Jüdische Zeitung 1985 och var under några år dess chef-
redaktör. Sedan 1978 skriver han essäer, kommentarer och artikelserier 
för tidningar och tidskrifter som Der Spiegel, Die Welt, Das Sonntags-
blatt, Bild och taz. Teman som han tagit upp är t.ex. antisemitism i 
dagens Tyskland, hur judiska sedvänjor görs till kitsch av icke-judar och 
hur  ihågkommandet av Förintelsen blivit ritualiserad. I sina romaner 
Rubinsteins Versteigerung (1989; ’rubinsteins auktion’) och Die jiddische 
Mamme (1996; ’Den judiska mamman’) gör Seligmann provokativa 
uppgörelser med den judiska familjebakgrunden och vädrar ömsesidiga  
fördomar i de tysk-judiska relationerna. I satiren Der Musterjude (1997; 
’Mönsterjuden’) skildrar Seligmann en f.d. judisk jeansförsäljare som 
utvecklas till tabubrytande mediekändis. På den provokativa linjen 
går han också i Der Milchmann (1999; ’Mjölkmannen’) när han på ett 
mycket ambivalent sätt tecknar den judiska huvudpersonen som både 
mördare och lögnare. 2004 publicerade Seligmann biografin Hitler. Die 
Deutschen und ihr Führer (’Hitler. Tyskarna och deras Führer’). Här för 
han bl.a. fram tesen att det var tyskarnas rädsla för moderniteten som låg 
till grund för att de stödde Hitler.

Günter Seuren

föddes 1932 i Wickrath, niederrhein och dog 2003 i München. Han 
började sitt skrivande som journalist och blev sedan filmkritiker och för-
fattare till en rad berättelser, romaner, hörspel och manus till teve serier 
och dokumentärfilmer. Seuren debuterade framgångsrikt med Gatter  
(1964; ’Galler’), en roman där två unga män befinner sig i ett slags ”för-
revolutionärt” stadium till 1968. Väl mottagen blev också romanen 
Lebeck (1966; ”Fallet lebeck”) om en varietéartist som genom en svält-
kur lyckas klara sig ifrån att bli inkallad till krigstjänst. Das Kannibalen-
fest (1968; ’kannibalfesten’) kretsar kring till misslyckanden dömda för-
sök att bryta sig ut ur en party-skenvärld. utmärkande för Seuren är att 
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han ofta parar privata bekännelser med kritiska betraktelser av den tyska 
samtiden. Han intresserar sig för reaktioner i krissituationer och visar 
hur människor inte sällan sitter alltför fast i sina vanor och beroenden 
för att kunna ändra sin livssituation. I stället anpassar de sig. Det kan 
man se t.ex. i romanen Die Abdecker (1970; ’rackarna’), men även i 
romanerna Abschied von einem Mörder (1980; ’avsked från en mördare’), 
en uppgörelse med fadern som var SS-bödel, och i Die Asche der Davidoff 
(1985; ’Davidoffs aska’), en nyckelroman om filmfolk och skådespelare 
i München.

uwe Timm

föddes i Hamburg 1940. efter folkskolan gick Timm i körsnärslära och 
tog under några år över faderns pälsaffär. Sedan satte han sig på nytt i 
skolbänken, tog studenten och studerade från 1967 till 1972 litteratur-
vetenskap, filosofi, sociologi och nationalekonomi. Han avslutade sina 
studier med en avhandling om camus. under åren 1967–68 blev han 
politiskt aktiv på vänsterkanten och debuterade samtidigt med Wider-
sprüche (’Motsägelser’), en samling politisk programlyrik. Studentrörel-
sen och det radikala politiska klimatet som Timm blev starkt påverkad av, 
var också temat för den självbiografiska romanen Heisser Sommer (1974; 
’Het sommar’). Med uppföljaren Kerbels Flucht (1980; ’kerbels flykt’) 
tecknar Timm en kritisk och desillusionerad bild av sjuttiotalets Tysk-
land, där det politiska klimatet blivit avsevärt kallare. Men han intres-
serar sig också för främmande kulturer. T.ex. Morenga (1978) handlar 
om tyskt kolonialvälde vid 1900-talets början och Der Schlangenbaum 
(1986; ”Ormträdet”) utspelar sig i Sydamerika. I sina senare romaner 
och berättelser, såsom Die Entdeckung der Currywurst (1993; ’upptäck-
ten av curry wursten’, 2009) och Rot (2001; ’röd’), skildrar Timm tyskt 
vardagsliv i förening med de förändringar som samhällsutvecklingen i 
stort genomgått. Hit hör också den förändrade synen på det förflutna. 
Det kan man se i Am Beispiel meines Bruders (2003; ’Med min bror som 
exempel’), ett romanporträtt av Timms äldre bror som stupade som 
övertygad nazist. Timm har även skrivit en rad barnböcker, bl.a. den om -
tyckta Rennschwein Rudi Rüssel (1989; ”kalle knorr på kapplöpnings-
banan”).
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Stephan Wackwitz

föddes 1952 i Stuttgart. Wackwitz studerade historia och litteratur-
vetenskap och doktorerade 1980 på en avhandling om Hölderlin, som 
han även gjort en välskriven presentation av i boken Friedrich Hölderlin 
(1985). Wackwitz är sedan många år medarbetare vid Goethe Institut 
och f.n. verksam i new York. Hans författarskap bär resenärens och den 
iakttagande flanörens prägel. 2002 kom hans essäbok Selbsterniedrigung 
durch Spazierengehen (’Självförnedring genom promenader’) där han 
berättar om dagdrömmarnas och fantasiernas värld vid sidan av vår ”van-
liga” värld. Ein unsichtbares Land (2003; ’ett osynligt land’) är en roman 
där han följer den egna familjens spår från det tidiga nittonhundratalets 
Schlesien till sjuttiotalets Västtyskland. Samma tidsperiod är i fokus för 
Wackwitz vänsterpolitiska bekännelseroman Neue Menschen (2005; ’nya 
människor’). I essäboken Osterweiterung (2008; ’Östutvidgning’) får 
man ta del av hans noteringar och reflexioner under resor i Polen, Tjeck-
ien, Slovakien, ungern och litauen. utöver sina skönlitterära arbeten är 
Wackwitz också aktiv kulturskribent i flera större tyska dagstidningar.

Martin Walser

föddes 1927 i Wasserburg vid Bodensjön där hans far hade ett gästgiveri. 
Walser deltog i slutet av kriget som artillerihantlangare. Han studerade 
litteraturvetenskap i Heidelberg och skrev en doktorsavhandling om 
kafka. Hans första roman Ehen in Philippsburg (’Äktenskap i Philipps-
burg’) kom 1957. Vid sidan av Böll, Grass, lenz och c. Wolf är Walser 
en av de mest kända tyska samtidsförfattarna. Han fick Büchnerpriset 
1981. I romantrilogin Halbzeit (1960; ’Halvtid’), Das Einhorn (1966; 
’enhörningen’) och Der Sturz (1973; ’Fallet’) skildrar han med kritiska 
ögon livet i efterkrigstyskland. centrala i hans författarskap är frågor 
som rör den enskildes identitet och förlust av identitet. Med subtil psy-
kologi tecknar han de antihjältar som ofta befolkar hans böcker och som 
återkommer i olika roller, gärna med skådeplatsen förlagd till Bodensjön, 
så t.ex. i Ein fliehendes Pferd (1979; ”en skenande häst”). Walser har 
sedan slutet av åttiotalet väckt stor uppmärksamhet genom provokativa 
offentliga uttalanden kring ett återförenat Tyskland och kring det nazis-
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tiska förflutna. redan före den tyska återföreningen pläderade han för 
ett enat Tyskland och skrev också om det bl.a. i spionnovellen Dorle und 
Wolf (1987). Mer uttalat framträdde hans syn på Tyskland och nazist-
tiden i romanen Die Verteidigung der Kindheit (1991; ’Till barndomens 
försvar’). I samband med utgivandet av den självbiografiska romanen Ein 
springender Brunnen (1998; ’en porlande brunn’) fick Walser den tyska 
bokhandelns fredspris. Det tacktal han höll vid prisceremonin, utlöste 
en synnerligen häftig debatt, eftersom det av många uppfattades som att 
han var ute efter att dra ett streck över det tyska förflutna, medan andra 
bejakade talet som ett nytt, ”avklarnat” synsätt på nazisttiden.

Peter Weiss

föddes 1916 i nowawes vid Potsdam och dog 1982 i Stockholm. Han 
växte upp i Bremen och i Berlin. Weiss far var textilfabrikör av judiskt 
ursprung. Det innebar att familjen tvingades lämna Tyskland efter 1933. 
emigrationen förde dem först till london och sedan till Prag där den 
unge Weiss studerade vid konstakademien 1936–38. efter den tyska 
inmarschen i Tjeckoslovakien tog sig familjen vidare till Sverige. Weiss 
blev svensk medborgare 1945. Han var gift med scenografen Gunilla 
Palmstierna-Weiss, som gav avgörande impulser till hans konstnärliga 
arbete. Han ägnade sig åt måleri, men försökte också bli svensk förfat-
tare genom att skriva på svenska. under femtiotalet gjorde Weiss även 
ett antal experimentfilmer. Sitt genombrott fick han som tysk författare 
med miniromanen Der Schatten des Körpers des Kutschers (1960; ”Skug-
gan av kuskens kropp”). Sedan följde de båda självbiografiskt färgade 
böckerna Abschied von den Eltern (1961; ”Diagnos”) och Fluchtpunkt 
(1962; ”Brännpunkt”). Internationellt berömd blev han med Marat/
Sade (1964), som både var ett drama i dramat och en form av dialektisk 
diskussion om revolution, ideologi och makt. Weiss hade ett starkt enga-
gemang för politiska, sociala och globala frågor ur ett vänsterperspek-
tiv. ett utslag av detta var t.ex. Gesang vom Lusitanischen Popanz (1967; 
”Skråpuken”) där han vände sig mot portugisisk kolonialism och Viet 
Nam Diskurs (1968) som var ett inlägg i den dåtida Vietnam-debatten. I 
oratoriet Die Ermittlung (1965; ”rannsakningen”) dramatiserade Weiss 
sina erfarenheter av auschwitz-processen i Frankfurt am Main och i den 
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stora trilogin Ästhetik des Widerstands (1975–81; ”Motståndets estetik”) 
visar han hur konst, politik och historisk utveckling är förbundna med 
varandra. en intressant inblick i detta svensk-tyska författarskap ger hans 
självutlämnande Notizbücher (1962–1982; ”notisböcker”). 1982 tillde-
lades Weiss Büchnerpriset postumt.

Bernward Vesper

föddes 1938 i Frankfurt an der Oder och dog i Hamburg 1971. Vesper 
var son till den nazistiske barden Will Vesper. Fram till femtonårsåldern 
var han helt under sin fars inflytande och tillhörde en politisk fraktion 
på yttersta högerkanten. 1961 påbörjade han studier i historia, litteratur-
vetenskap och sociologi i Tübingen och därefter i Berlin. under denna 
tid lärde han känna Gudrun ensslin – som senare skulle bli en av raF-
terroristerna – och grundade tillsammans med henne förlaget Studio 
für neue Literatur 1963. Fr.o.m. 1966 gav Vesper ut texter av castro, 
enzensberger, cohn-Bendit och andra som stämde väl med aPO:s, den 
utomparlamentariska oppositionens, tankegångar. 1967 föddes ensslins 
och Vespers son Felix, som Vesper tog hand om när modern tillsammans 
med andreas Baader började ”kampen mot systemet” i Tyskland. Ves-
per levde tillbakadraget på föräldrarnas stora lantgård tillsammans med 
sonen. Här påbörjade han också arbetet på den självbiografiska boken 
Die Reise (’resan’) som publicerades sex år efter hans död 1977. Boken 
blev aldrig färdigskriven, men är även i sin fragmentform ett intressant 
tidsdokument över efterkrigstiden och 68-generationen.

Binjamin Wilkomirski

föddes 1941 i Biel i Schweiz som Bruno Grosjean och adopterades av en 
familj Dössekker. namnet Binjamin Wilkomirski är mer än en författar-
pseudonym eftersom personen bakom namnet identifierade sig helt med 
huvudpersonen i berättelsen Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948 
(1995; ’Brottstycken. Från en barndom 1939–1948’). Boken utger sig 
för att vara en förintelseöverlevares självbiografi, men är som sådan ett 
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falsarium från början till slut. De debatter som 1998–2000 följde på 
av  slöjandena av detta faktum var mycket upprörda. Diskussionerna 
satte också fokus på den kommersiella ”holocaustindustrin” och på hur 
 minnet av det förflutna förvaltas i Schweiz och i Tyskland. Själv har Wil-
komirski, alias Dössekker, hållit fast vid sin berättelse – trots att han 
bevisligen farit med lögn – såsom en berättelse om hans egna traumatise-
rande barndomsupplevelser.

christa Wolf

föddes 1929 i dåvarande landsberg (nu Gorzów i Polen). Wolf blev 
redan 1949 medlem i SeD, det socialistiska enhetspartiet i Östtyskland. 
1953 avslutade hon sina studier i litteraturvetenskap vid universiteten i 
Jena och leipzig. Fram till 1962 var hon medarbetare vid östtyska för-
fattarförbundet och arbetade även som redaktör. Hennes debutbok Der 
geteilte Himmel (1963; ’Den delade himlen’) är en kärlekshistoria med 
det delade Tyskland som fond och kom att bli en av de mest uppmärk-
sammade böckerna från DDr. Wolfs berättarteknik som utmärks av per-
spektivbyten och tidskast gillades inte i Östtyskland. Därför blev hennes 
följande roman Nachdenken über Christa T. (1968; ”Vem var christa 
T.?”) avvisad i DDr, men desto positivare mottagen i väst. Boken hand-
lar om en ung kvinna som ställer sig frågor om nazismens orsaker och 
vilka efterverkningar den har i hennes socialistiska hemland. ett lik-
nande tema har romanen Kindheitsmuster (1976; ”Barndomsmönster”). 
1983 utkom berättelsen Kassandra (svensk övers. 1984) där Wolf tar 
upp frågor om makt, maktmissbruk och kvinnans ställning i dessa sam-
manhang. en nära koppling till dagshändelserna gör Wolf i berättelsen 
Störfall (1987; ”Hotets dag”) som är skriven direkt efter reaktorolyckan i 
Tjernobyl. efter murfallet 1989 blev berättelsen Was bleibt (1990; ”Vad 
blir kvar”) om hur Wolf Stasiövervakas – skriven redan 1979, men inte 
publicerad förrän tio år senare – en stötesten för uppfattningen av hen-
nes roll som författare i det f.d. Östtyskland. Även om hon ifrågasattes 
när just denna bok gavs ut, råder det inget tvivel om hennes storhet som 
tysk författare. Bland Wolfs senare publikationer märks romanen Medeas 
Stimmen (1996; ”Medea: röster”) och berättelsen Leibhaftig (2002; ”lik-
som levande”). 1980 fick Wolf Büchnerpriset.

09-83 Ca Tyska minnes 27 mars.indd   289 10-03-27   17.53.19



290

carl Zuckmayer

föddes 1896 i nackenheim och dog 1977 i Visp i Schweiz. Zuckmayer 
gick ut som frivillig i första världskriget. Sedan studerade han juridik, 
nationalekonomi, filosofi, sociologi, konsthistoria och naturvetenskap-
liga ämnen i Frankfurt am Main och Heidelberg. Sina första erfaren-
heter av teaterarbete fick han som dramaturg i kiel och München. Han 
fick kontakt med Brecht och följde med honom till Max reinhardts 
Deutsches Theater i Berlin. 1929 fick han Büchnerpriset. 1932 tog han 
ställning mot nazisterna och flyttade 1938 till Schweiz. Så småningom 
hamnade han i new York, skrev manus för Hollywood-produktioner 
och var också lärare vid erwin Piscators ”Dramatic Workshop”. Från 
1959 bodde han för gott i Schweiz. Zuckmayer var mycket produk-
tiv. Hans allra första stycken var expressionistiskt influerade. Sin första 
stora framgång fick han med komedin Das Fröhliche Weinberg (1925; 
’Den glättiga vingården’). Han var en driven teaterman och behärskade 
den dramatiska tekniken till fullo. Det kan man se t.ex. i komedin Der 
Hauptmann von Köpenick (1930; ”kaptenen von köpenick”) som är en 
hejdlös drift med den preussiska militarismen. Sin största succé efter kri-
get fick Zuckmayer med Des Teufels General (1946; ’Djävulens general’) 
som bygger på den verklige flyggeneralen ernst udets öde. Med dra-
mat Gesang im Feuerofen (1950; ’Sång i eldstaden’) gestaltar han franska 
motståndsmäns martyrdöd. Svensk anknytning har det historiserande 
dramat Ulla Winblad (1953). Bland Zuckmayers senare arbeten märks 
bearbetningen av fabeln om råttfångaren från Hameln Der Rattenfänger 
(1971; ’råttfångaren’) som både tar upp historiska skeenden och anspe-
lar på sextiotalets ungdomsrevolt.
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noter

1. Inledning

noter till sid. 13–23

Om inte annat anges är samtliga översätt-
ningar till svenska gjorda av förf. till denna 
bok.

1 T.ex. ”Fortunoff archive for Holocaust 
Testimonies” vid Yale university; Fritz 
Bauer-Institut i Frankfurt; ”archiv der 
erinnerung” vid Moses Mendelssohn-Zen-
trum i Potsdam; den av Steven Spielberg 
inrättade stiftelsen ”Survivors of the Shoah 
Visual History Foundation”, los angeles; 
”Forum för levande historia” i Stockholm 
inte att förglömma; Martin S. Bergmann 
m.fl. (utg.), Kinder der Opfer – Kinder der 
Täter. Psychoanalyse und Holocaust, Frank-
furt am Main 1995; Daniel J. Goldhagen 
Hitler’s Willing Executioners, new York 
1996. Binjamin Wilkomirski, Bruchstücke, 
Frankfurt am Main 1995 och Jonathan 
littell, Les Bienveillantes (”De välvilliga”) 
Paris 2006.
2 Burkhardt lindner, ”Was heisst ’nach 
auschwitz’”, Deutsche Nachkriegsliteratur 
und der Holocaust, utg. av Stephan Braese 
m.fl., Frankfurt am Main/new York 1998, 
s. 29.
3 Jfr Bernhard Schlink, ”auf dem eis. Von 
der notwendigkeit und der Gefahr der 
Beschäftigung mit dem Dritten reich und 
dem Holocaust”, Der Spiegel, 7 maj 2001.
4 eric Heuvel, Die Suche, utg. av anne-
Frank-Haus, Berlin 2007. Häftet är en 

uppföljning av serien Die Entdeckung, 
anne-Frank-Haus, Berlin 2003, som sålts 
i mer än 350 000 ex. och – i originalut-
gåva – används i undervisningen i många 
nederländska skolor.
5 Se regina köhler, ”Verfolgung und krieg 
in bunten Bildern”, WELT ON LINE, 5 
mars 2008.
6 James e. Young, Writing and Rewriting 
Holocaust: Narrative and the Consequences 
of Interpretation, Blomington och Indiana-
polis, 1988, s. 10 f.
7 eftersom de allra flesta litteraturexemplen 
är hämtade från Förbundsrepubliken 
Tyskland och det gamla DDr berörs inte 
de historiska förhållandena i Österrike och i 
Schweiz i denna bok.
8 Theodor W. adorno, Prismen – Kultur-
kritik und Gesellschaft, Frankfurt am Main 
1953, s. 31.
9 andré reszler, Le national-socialisme dans 
le roman allemand contemporain, lausanne 
1966, s. 129.
10 Ib., s. 140.
11 Jean Paul Bier, Auschwitz et les nouvelles 
littératures allemandes, Bruxelles 1979, s. 10.
12 klaus Briegleb, Unmittelbar zur Epoche 
des NS-Faschismus, Frankfurt am Main 
1989, s. 54.
13 Manuel köppen (utg.), Kunst und Lite-
ratur nach Auschwitz, Berlin 1993, s. 14.
14 Ib., s. 11.
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15 Sigrid Weigel, Bilder des kulturellen 
Gedächtnisses. Beiträge zur Gegenwartslitera-
tur, Dülmen-Hiddingsel 1994, s. 11.
16 Ib., s. 14.
17 Stephan Braese, Die andere Erinnerung, 
Berlin/Wien 2002, s. 29.

18 Helmut Schmitz, On Their Own Terms. 
The Legacy Of National Socialism In Post-
1990 German Fiction, Birmingham 2004, 
s. 5.

2. Den tyska samhällsbakgrunden och litteraturen

noter till sid. 24–71

1 Periodbeteckningarna är hämtade från 
norbert Frei, 1945 und wir. Das dritte Reich 
im Bewusstsein der Deutschen, München 
2005, s. 26. Benämningen på den fjärde 
fasen har Frei fått från aleida assmann, 
”Wendepunkte der deutschen erinnerungs-
geschichte”, a. assmann och ute Frevert, 
Geschichtsvergessenheit – Geschichtsverses-
senheit. Vom Umgang mit den deutschen 
Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999, 
s. 145 ff.

För en mera ingående och detaljerad 
redovisning av debatter och diskurser kring 
nationalsocialismen och det förflutna efter 
1945, se Torben Fischer och Matthias n. 
lorenz, Lexikon der ”Vergangenheitsbewälti-
gung” in Deutschland, Bielefeld 2007.
2 Sextio år senare har karl-erik norrman 
en helt annan bedömning: ”Jag vågar påstå 
att det stora flertalet tyskar nu är effektivt 
vaccinerade mot nazism, rasism och antise-
mitism”, men han modifierar samtidigt sitt 
påstående med raderna ”Bristen på elemen-
tär historiekunskap bland yngre östtyskar, 
är idag kanske det största hotet mot den 
tyska demokratin. Samma unga personer är 
mottagliga för de nynazistiska budskap som 
sprids av några små partier i ett par östtyska 
delstater med hög arbetslöshet och i vissa 
stadsdelar i östra Berlin.” Tyskarna – en 
iakttagelse i sjutton delar, Stockholm 2007, 
s. 140 f.
3 Petra Gruner (utg.), Angepasst oder mün-
dig? Briefe an Christa Wolf im Herbst 1989, 
Berlin 1990, s. 11.
4 Se t.ex. Sigrid Meuschel, Legitimation 

und Parteiherrschaft in der DDR, Frankfurt 
am Main 1992.
5 norbert Frei, 1945 und wir, s. 101.
6 Ib., s. 30.
7 norbert Frei, ”Die langen Fünfziger”, Die 
Zeit, 16 februari 2006.
8 Persil var – och är fortfarande – ett all-
mänt känt tvättmedelsmärke i Västtyskland.
9 norbert Frei, 1945 und wir, s. 32.
10 I Vi är inte färdiga med Hitler på länge 
än, Stockholm 2002, ger Barbro eberan en 
uttömmande framställning av skuldfrågans 
roll i Tyskland under efterkrigstiden. I 
förordet till denna bok vittnar arne ruth 
om hur förhållandet till skuldfrågan kunde 
te sig på ett personligt plan: ”Tack vare 
Folke Bernadotte växte jag upp som svensk. 
Jag kom undan den tyska kollektivskul-
den. Jag kunde själv avgöra graden av min 
koppling till Tredje riket. För mina heltyska 
generationskamrater fanns inget sådant val. 
när de blev vuxna på 60-talet kunde de inte 
undfly sin härstamning. utanför Tyskland 
var de lika tyska som alla andra, oberoende 
av vad de sagt och gjort i förhållande till 
Hitlertiden. På hemmaplan var de näst 
intill landsförrädare om de försökte bryta 
adenauererans påtvingade samförstånd om 
att förtränga skuldfrågan.”
11 norbert Frei, 1945 und wir, s. 33.
12 Jfr rainer Bendick, ”Zweierlei ent-
lastung des deutschen Volkes. Die 
Darstellung des Zweiten Weltkriegs in 
Schulgeschichtsbüchern der DDr und der 
BrD”, Schuld und Sühne, utg. av ursula 
Heukenkamp, amsterdamer Beiträge zur 
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neueren Germanistik, Band 50.1-, amster-
dam/atlanta 2001, s. 541–554.
13 Schwarzbuch: Franz Josef Strauss, utg. av 
Wolfgang roth, Ingrid Matthäus, Dieter 
lasse, köln 1972, s. 102.
14 adenauer korades för övrigt i en lands-
omfattande enkät 2004 – genomförd av 
tevekanalen Das zweite deutsche Fernsehen 
(ZDF) – till ”alla tiders bäste tysk” med 
luther och Marx på andra respektive tredje 
plats.
15 Walter von Molo, ”Walter von Molo an 
Thomas Mann. ein offener Brief des ehe-
maligen Präsidenten der Dichterakademie”, 
Münchner Zeitung, 4 augusti 1945.
16 citerat efter ralf Schnell, Deutsche 
Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Stuttgart/Weimar 1994, s. 394.
17 Frank Thiess, ”Die innere emigration”, 
Münchner Zeitung, 13 augusti 1945.
18 alfred andersch skrev t.o.m. en pro-
gramskrift om ”Stunde null”. Den hade 
titeln ”Deutsche literatur in der ent-
scheidung” och föredrogs av andersch vid 
Grupp 47:s andra möte i november 1947. 
essän publicerades året därpå under titeln 
Deutsche Literatur in der Entscheidung. Ein 
Beitrag zur Analyse der literarischen Situa-
tion, karlsruhe 1948.
19 Wolfgang Weyrauch (utg.), Tausend 
Gramm. Ein deutsches Bekenntnis in dreissig 
Geschichten, omarbetad nyutgåva, reinbek 
1989, s. 204.
20 Heinrich Böll, ”Bekenntnis zur Trüm-
merliteratur”, Schriften und Reden 1. 
1952–1959: Zur Verteidigung der Wasch-
küchen, utg. av Bernd Balzer, München 
1985, s. 27 f.
21 Fritz raddatz, citerad i Heinrich Vorm-
weg, ”Deutsche literatur 1945–1960: 
keine Stunde null”, Deutsche Gegenwarts-
literatur: Ausgangspositionen und aktuelle 
Entwicklungen, utg. av Manfred Durzak, 
Stuttgart 1981, s. 25.
22 Thomas von Vegesack, Inte bara Grass, 
Stockholm 1970, s. 7.
23 Heinrich Vormweg, ”Mentor und autor. 
Zum 80. Geburtstag von Hans Werner 
richter”, Tagesspiegel, 12 november 1988.
24 citerad efter klaus Briegleb, Missachtung 
und Tabu. Eine Streitschrift zur Frage: ”Wie 

antisemitisch war die Gruppe 47?”, Berlin/
Wien 2003, s. 239 f.
25 klaus Briegleb, ”Die Gruppe 47 in den 
Jahren 1947–1951”, Bestandsaufnahme. 
Studien zur Gruppe 47, utg. av Stephan 
Braese, Berlin 1999, s. 56.
26 klaus Briegleb, Missachtung und Tabu, 
s. 13.
27 Ib., s. 113 ff.
28 alfred andersch, ”Deutsche literatur in 
der entscheidung – ein Beitrag zur analyse 
der literarischen Situation”, Gert Haffman 
(utg.), Das Alfred Andersch Lesebuch, Zürich 
1979.
29 Jfr klaus Briegleb, ”negative Symbiose”, 
Gegenwartsliteratur seit 1968, utg. av dens. 
och Sigrid Weigel, München/Wien 1992, 
s. 121.
30 Stephan Braese, Die andere Erinnerung, 
s. 10.
31 karl Jaspers, Die Schuldfrage, Heidelberg 
1946, s. 29.
32 Jfr Monika Melchert,” Die Zeitge-
schichtsprosa nach 1945 im kontext der 
Schuldfrage”, utg. av ursula Heuken-
kamp, Deutsche Erinnerung, Berlin 2000, 
s. 101–166.
33 Theodor W. adorno, Prismen – Kultur-
kritik und Gesellschaft, Frankfurt am Main 
1953, s. 31.
34 Theodor W. adorno, Minima Moralia. 
Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 
Frankfurt am Main, 2001, (nytryck av 
första utgåvan 1951), s. 88 ff.
35 Peter Szondi, Celan-Studien, Frankfurt 
am Main 1972, s. 102.
36 Günter Grass, Schreiben nach Auschwitz. 
Frankfurter Poetik-Vorlesung, Frankfurt am 
Main 1990, s. 15 och 17 f.
37 Hans-Magnus enzensberger, ”Die Steine 
der Freiheit”, citerad efter Lyrik nach Ausch-
witz? Adorno und die Dichter, utg. av Petra 
kiedaisch, Stuttgart 1995, s. 73.
38 rudolf Diels, Lucifer ante portas. Zwi-
schen Severing und Heydrich, Zürich 1949. 
andra memoarförfattare av liknande digni-
tet var t.ex. före detta riksbankspresidenten 
Hjalmar Schacht, 76 Jahre meines Lebens, 
Bad Wörishofen 1953 och rikskanslern 
Franz von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, 
München 1952.
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39 erich von Manstein, Verlorene Siege, 
Bonn 1955.
40 norbert Frei, 1945 und wir, s. 102.
41 Följande verk om det andra världskri-
get skrivna av historiker och generaler ger 
en bild av krigshändelserna, men förtiger 
samtidigt tysk aggression och brott mot 
internationella konventioner: Walter 
Görlitz, Der zweite Weltkrieg 1939–1945, 
Stuttgart 1951; Otto Heinrich kühner, 
Wahn und Untergang 1939–1945, Stuttgart 
1957; kurt von Tippelskirch, Geschichte des 
zweiten Weltkriegs, Bonn 1951; samt Wie 
das Gesetz es befahl – Das Volksbuch vom 
zweiten Weltkrieg. Den Gefallenen Zur  
Ehre Und Den Lebenden Zur Erinnerung, 
utg. av V. Buttlar, München/Wels 1954 
med bidrag av generalerna rundstedt, 
rendulic, Buttlar, Dittmar, rhoden och 
Westphal.
42 Hitler. Reden, Schriften, Anordnungen. 
Februar 1925 bis Januar 1933, Band II,  
utg. av Bärbel Dusik, München 1992, (tal 
den 9/11 1927), s. 541.
43 Der Landser, som häftet heter, grundades 
1957.
44 Se Michael Schornstheimer, Die leuch-
tenden Augen der Frontsoldaten: National-
sozialismus und Krieg in den Illustrierten-
romanen der fünfziger Jahre, Berlin 1995.
45 Wolfgang Weyrauch, ”lidice und Ora-
dour”, Gesang um nicht zu sterben, Hamburg 

1956, s. 53.
46 Gunter Groll, De Profundis. Deutsche 
Lyrik in dieser Zeit – eine Anthologie aus 
zwölf Jahren, München 1946, s. 10.
47 egon Holthusen och Friedrich kemp, 
Ergriffenes Dasein. Deutsche Lyrik 1900–
1950. ebenhausen bei München 1953, 
s. 347.
48 Hans-Magnus enzensberger, Museum 
der modernen Poesie, Frankfurt am Main 
1960, s. 9.
49 Peter rühmkorf, ”Das lyrische Weltbild 
der nachkriegsdeutschen”, Bestandsauf-
nahme. Eine deutsche Bilanz, utg. av Hans 
Werner richter, München, Wien, Basel 
1962, s. 447–476.
50 Beutin Wolfgang, klaus ehlert, Wolf-
gang emmerich m.fl. (utg.), Deutsche 
Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis 

zur Gegenwart, 5 uppl., Stuttgart 1994, 
s. 439–444.
51 Theodor W. adorno, ”Was bedeutet: 
aufarbeitung der Vergangenheit?”, dens., 
Eingriffe. Neue kritische Modelle, Frankfurt 
am Main 1963, s. 125 ff.
52 alexander och Margarete Mitscherlich, 
Die Unfähigkeit zu trauern, München 1967, 
s. 37.
53 alfons Söllner, Peter Weiss und die 
Deutschen, Opladen 1988, s. 17.
54 Jfr alexander och Margarete Mitscher-
lich, Die Unfähigkeit zu trauern, s. 40 f.
55 Harald Welzer i samtal med elisabeth 
von Thadden, ”Im Gedächtniswohnzim-
mer. Warum sind Bücher über die eigene 
Familiengeschichte so erfolgreich?”, Die 
Zeit, 25 mars 2004.
56 Jfr Heinrich Böll, ”Hochhuth in der 
Geschichte”, Rolf Hochhuth – Eingriff in die
Zeitgeschichte. Essays zum Werk, utg. av 
 Walter Hinck, reinbek 1981, s. 18 ff. 
andra skandaler var t.ex den s.k. ”Spiegel-
affären” då Franz Josef Strauss tvangs avgå 
från sin post som försvarsminister efter 
att utan laglig grund ha stängt tidskriften 
 Spiegels kontor för att den avslöjat fakta 
kring en misslyckad nato-övning.
57 Götz aly, ”Zuverlässig lob des 
antifaschistischen rentners: reprint des 
Braunbuchs”, Süddeutsche Zeitung, 9 
augusti 2002.
58 Olaf kappelt, Braunbuch DDR. Nazis in 
der DDR, Berlin (West) 1981.
59 Se Henry leide, NS-Verbrechen und 
Staatssicherheit. Die geheime Vergangenheits-
politik der DDR, Göttingen 2005.
60 Fritz Bauer kom från en tysk-judisk 
familj som flydde till Danmark efter 1933 
och tio år senare till Sverige, där han stan-
nade till krigsslutet. Fram till 1949 bodde 
Bauer i köpenhamn och återvände sedan 
till Tyskland, där han bl.a. spelade en aktiv 
roll i spårandet av adolf eichmann. under 
sin tid i Sverige skrev Bauer en bok med 
titeln Kriegsverbrecher vor Gericht, Zürich 
1945. För en teckning av Bauers liv och 
gärning, se Hans christoph Schaefer  
”Zum 40. Todestag. erinnerung an Fritz 
Bauer”, Newsletter zur Geschichte und 
Wirkung des Holocaust, nr 33 (2008), utg. 
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abstract

German communities of memory
Nazism, the war, persecution and genocide in German literature 
since 1945

Since the reunification of Germany in 1989, Germans have increasingly ques-
tioned how the memories of the nazi era, the war and the Holocaust have lived 
on since 1945. Is the received view of history always true? can the contempo-
rary superposing of memories result in falsification and distortion of history? 
How are memories related to memories of memories? Whose memories are 
valued? How has the collective German memory changed over time? Is it even 
possible to speak of a collective memory? What role is played by the narratives 
of the past? How do they change over time? These and many other questions 
arise in examining the role of German literature since 1945 as a ”reflective 
medium” for German self-understanding of the lasting traces of memory left 
behind by the Hitler era.

Sture Packalén describes the German social background and follows the Ger-
man discussions of the memory of the recent past. Taking German literature 
since 1945 as his starting point, he demonstrates the central role that literature 
has played throughout the post-war period in preserving the memory of the 
Holocaust and of German suffering. For more than sixty years, German litera-
ture has depicted attempts at orienting and re-orienting around the vision of 
the past. In this process of memory, literature has taken upon itself the role of 
’national conscience’ and has become something of a moral authority for a ’bet-
ter Germany’. literary texts expose the ways in which national socialism and 
the Holocaust have been and remain awkward subjects in Germany.

The dialogue about the past, what is remembered about the nazi era and the 
various roles the Holocaust has played and still plays in contemporary German 
society depend on how and by whom the remembering is done. It is thus not 
possible to speak of a uniform ’German’ culture of memory, either before or 
after 1989. However, as Sture Packalén shows, it is possible to distinguish in 
 literature various German communities of memory which each focus on the 
persecution of Jews, the Holocaust, the war and the nazi past in their own 
ways.
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