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Nazism, krig, förföljelse och folkmord i tyskspråkig 
litteratur efter 1945.

Sedan den tyska återföreningen 1989 har man 
i Tyskland allt oftare ställt sig frågor kring hur 

minnena av nazisttiden, kriget och Förintelsen lever vidare 
efter 1945. Är det verkligen så att den upplevda historien alltid 
är den sanna? Kan samtidens överlagring av minnet innebära 
förfalskning och förvanskning av historien? Hur hänger min-
nen ihop med minnen av minnen? Vems minnen är det som 
ska gälla? Hur har det kollektiva tyska minnet ändrat sig över 
tiden? Kan man överhuvudtaget tala om ett kollektivt minne? 
Vilken roll spelar berättelserna om det förflutna? Hur föränd-
ras de med tiden? Dessa och många andra frågor aktualiseras 
när man ser hur den tyska litteraturen efter 1945 utgjort ett 
”reflexionsmedium” för tysk självförståelse kring de bestående 
minnesspår som Hitlertiden lämnat efter sig. 

Sture Packalén tecknar elegant och kunnigt den tyska sam-
hällsbakgrunden och följer den tyska diskussionen kring 
minnet av det nära förflutna. Med utgångspunkt från den 
tyskspråkiga litteraturen efter 1945 visar han vilken central 
roll litteraturen spelat under hela efterkrigstiden för att bevara 
minnet av Förintelsen, men också av de egna lidandena. I mer 
än sextio år har de tyskspråkiga författarna med namn som 
Böll, Grass, Johnson, Lenz, Wolf och de yngre efterföljarna 
skildrat försöken till orientering och nyorientering kring synen 
på det förflutna. I denna minnesprocess har litteraturen tagit 
på sig rollen som ett ”nationens samvete” och varit något av en 
moralisk instans för ett ”bättre Tyskland”. De litterära texterna 
synliggör hur nationalsocialismen och Förintelsen varit och 
fortfarande är svårhanterliga ämnen i Tyskland. 

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 
och av vem allt detta blir ihågkom-
met. Det går därför inte att tala om 
en enhetlig ”tysk” minneskultur vare 
sig före eller efter 1989. Däremot 
kan man, som Sture Packalén visar, 
i litteraturen urskilja olika tyska 
minnesgemenskaper som var för sig 
fokuserar Förintelsen, kriget och det 
nazistiska förflutna på ett karakteris-
tiskt sätt.
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