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inom den seriösa vetenskapliga världen 
har ju Tysklands och Japans ansvar för an–
dra världskriget aldrig dragits i tvivelsmål. 
Däremot har forskningen länge engage-
rat sig i förklaringar till varför och hur det 
fruktansvärda kunde ske; och när det gäl-
ler Tyskland särskilt Hitlers och nazismens 
roll i sammanhanget. Inte minst har olika 
studier fokuserat på frågan kring om och 
hur de båda länderna i efterhand hanterat 
denna sin tunga historiska ryggsäck; poli-
tiskt, ekonomiskt och moraliskt. Eftersom 
nu två tredjedels sekel har passerat sedan 
kriget tog slut borde man kanske tycka att 
intresset för dessa frågor skulle börja avta. 
Men i själva verket förhåller det sig precis 
tvärtom. En strid ström böcker har på sist-
one ställt nya – och svåra – frågor om arven 
från Hitler och Hirohito. Kanske just själ-
va avståndet i tid gör det lättare att nu ta 
upp denna problematik utan att befara in-
verkan från alltför emotionella stämnings-
lägen eller försvarspositioner. Dåtidens ak-
törer har numera lämnat detta jordeliv vil-
ket kanske är en del av förklaringen.

Ian Buruma är en nederländsk journalist 
som gjort sig känd som mycket respekterad. 

Han medverkar sålunda fortlöpande i New 
York Review of Books, the New Yorker 
samt the Guardian. Vid Bard College i 
New York har han en professur i mänskli-
ga rättigheter och journalistik. Under lång 
tid har han studerat hur tyskar och japaner 
hanterat skuldfrågan. Redan 1994 utgav 
Buruma Wages of Guilt, som nu i en kom-
pletterad och utvidgad version även kom-
mit på svenska, vilket finns all anledning 
att glädjas över. 

Efter de första efterkrigsårens aktiva an-
strängningar till ömsesidig förståelse och 
tolerans i Västtyskland uppstod snart en 
spricka som kom att permanentas och klöv 
landet ända fram till seklets avslutning. 
Detta innebar en rad dramatiska motsätt-
ningar – för att inte säga konflikter – kring 
frågan om det tyska folkets skuld. Det ena 
lägret menade att Hitlerarvet inte fick glöm-
mas – eller gömmas – utan måste i stäl-
let integreras som en viktig del i den tyska 
nationella identiteten. Det andra hävdade 
att det var dags att sätta ett streck i debat-
ten och äntligen låta tyskarna få vara som 
andra folk. I DDR gjorde man det mycket 
lätt för sig Där var hela tiden den officiella 
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linjen att Förbundsrepubliken ensam fick 
ta hand om skuldfrågan. Som folkdemo-
kratisk, socialistisk stat tvådde den östtys-
ka regimen sina händer och hade inget som 
helst ansvar för allt elände som nazisterna 
ställt till med.

Burumas bok är resultatet av omfattande 
och mångåriga studier – inte minst på plats 
i Tyskland och Japan. Hos befolkningen i 
båda länderna lever minnet av deras våld-
samma historia kvar. På plats i symbolis-
ka orter som Auschwitz, Berlin, Hiroshima 
och Tokyo har Buruma mött och intervju-
at forskare, politiker, författare och över-
levande. Systematiskt har han tagit del av 
synen på de första efterkrigsårens ockupa-
tioner och analyserat de krigsförbrytarrät-
tegångar som då hölls. Författaren har vi-
dare studerat skolböcker från Väst- resp. 
Östtyskland och Japan men också besökt 
museer, monument och andra minnesmär-
ken. Dessutom har han läst romaner och 
sett filmer där andra världskriget behandlas 
ur de besegrades perspektiv. Sammantaget 
är det en imponerande insats Buruma stått 
för, ytterligare förstärkt av att han som 
journalist besitter ett flytande och engage-
rande språk.

De bilder av kriget han mött är motsä-
gelsefulla och ofta mer eller mindre för-
vrängda. Vissa av de personer han inter-
vjuat är slående ärliga när de konfronteras 
med sina länders och tidigare regimers för-
flutna medan andra är märkvärdigt påhit-
tiga när det gäller att ta ställning i ansvars-
frågan – eller snarare att undvika att göra 
det. Buruma understryker att det finns in-
tressanta skillnader mellan Tyskland och 
Japan. Komprimerat uttryckt kan japa-
nerna sägas gärna inta en offerposition – 
och hellre talat om Hiroshima än massa-
krerna i Nanjing – till skillnad från tyskar-
na som snarare varit besatta av skuldkäns-
lor. Även om detta i mångt och mycket är 

en förenklad bild ligger en del av förkla-
ringen enligt honom i hur de båda stater-
na behandlades efter krigsslutet. I Tyskland 
proklamerades 1945 som år Noll. Tredje 
rikets fall innebar samhällets fullständiga 
kollaps och ett helt nytt kapitel i den tyska 
historien måste startas på nytt. Japan fort-
satte däremot – till och med under de al-
lierades ockupation – att regeras av i stort 
sett samma byråkratiska och politiska elit 
som tidigare. Hirohito tilläts sitta kvar på 
kejsartronen efter att ha tvingats avsäga sig 
sin gudomliga status. 

Som jag nämnde inledningsvis har 
skuldfrågorna ur olika perspektiv diskute-
rats av flera forskare; bland dem tre svens-
ka disputerade historiker. Av dem vill jag 
först nämna Barbro Eberan som myck-
et insiktsfullt behandlat dem i sin ovan-
ligt väl illustrerade studie Var Hitler en 
demon? Tysk-europeisk historia i nazis-
mens skugga (Carlssons). Hon understry-
ker – och som jag menar – på mycket goda 
grunder att beskrivningarna av Hitler som 
ett monster kommit att dölja att skuldfrå-
gan inte bara är ett tyskt utan ett gräns-
överskridande västerländskt problem som 
helt enkelt angår oss alla. Lundaprofessorn 
Klas-Göran Karlsson har i Europeiska 
möten med historien (Atlantis) i avsnit-
tet om tyskarna erinrat om president von 
Weizsäckers ord om det omöjliga i att kom-
ma till rätta med det förflutna – en så kallad 
”Vergangenheitsbewältigung”. I stället gäl-
ler att hålla minnena vid liv – de som väg-
rar minnas inhumaniteten riskerar att smit-
tas av den på nytt. Vidare noterar Karlsson 
en ökad tendens i Tyskland på senare tid 
att byta fokus från förövarens roll till off-
rets. Man talar mera om de miljoner tys-
kar som fördrevs från de gamla östområde-
na och mindre om koncentrationslägrens 
alla fasor. Slutligen har Klas Åmark i Att 
bo granne med ondskan (Albert Bonniers) 
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tagit upp de hittills rätt styvmoderligt be-
handlade moraliska frågorna i Sveriges för-
hållande till nazismen, Nazityskland och 
Förintelsen. Till den boken finns det skäl 
att återkomma närmare.

Sammantaget kompletterar de andra 
studierna på sitt sätt rätt väl Burumas slut-
satser. Dessa kan kortfattat sammanfattas 
så att i den mån man kan ”komma över” 
de mörkaste kapitlen i sin historia har 
Tyskland lyckats ganska bra. Däremot har 
japanerna aldrig uppnått samma sorts kon-
sensus. När Buruma inledde arbetet med 
boken hade han en personlig övertygelse 
att människor från olika kulturer reage-
rar ganska likartat på liknande omständig-
heter. Dock – summerar han – har japaner 
och tyskar i stort sett inte betett sig likartat. 

Men så har också omständigheterna, både 
före och efter kriget, varit väldigt olika i de 
två tyska staterna och i Japan. Skeendet är 
alltså väl värt att problematisera.

Boken känns angelägen på flera olika 
sätt varför jag mer än gärna vill rekom-
mendera den till läsning. En naturlig reflek-
tion är dessutom att det vore intressant att 
få del av liknande undersökningar av hur 
Italien och Österrike behandlat sin historia 
– eller för den del även Frankrike med dess 
Vichyregim.

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd och 
ledamot av KKrVA.


