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Finland bär på en skuld. Med det menas 
att landet inte har gjort upp med sitt 

förflutna – samverkan med Nazityskland 
under andra världskriget. Värmen mot 
det finska folket i vinterkriget 1939/40 
när landet stod ensamt, svalnade under 
fortsättningskriget 1941–1944, men knap-
past några andra svenska nyhetsmedier 
var under första hälften av 1940-talet lika 
hårda i tonen mot vårt grannland som Da-
gens Nyheter. Drygt sextio år senare har 
tidningens kulturredaktion gått vidare i 
gamla spår med Henrik Arnstads skriverier. 
Upprepningen lär noteras på andra sidan 
Bottniska viken.

Arnstad väckte först uppmärksamhet 
i Finland med ett finlandskritiskt avsnitt 
i sin bok från 2006, Spelaren Christian 
Günther. Sverige under andra världskriget. 
Det var en biografi, där krigsårens svenske 
utrikesminister på 500 sidor beskrevs som 
Tysklandsvän. Arbetet, som författaren 
själv kallar populärvetenskapligt, saknade 
fotnoter; det var med andra ord svårt att 
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finna belägg för hans uppgifter. Likafullt 
var Arnstad upptäckt. När han nu har 
skrivit boken Skyldig till skuld betecknas 
han hösten 2009 i en redaktionell not från 
kulturredaktionen som ”medarbetare i 
Dagens Nyheter”.

Det är en medarbetare som har gått hårt 
fram under rubriker som ”Finlands sak var 
inte vår” och, senast i vintras, ”Finland 
bidrog till Förintelsen”. (På debattplats i 
Svenska Dagbladet för några år sedan var 
rubriken på en arnstadare att ”Finland ljuger 
om nazismen”.) Det gäller för Arnstad att 
riktigt banka in att Finland stod på fel sida 
under kriget. Precis det underströks under 
krigsåren med kraftiga streck av DN:s 
dåvarande politiske redaktör Leif Kihlberg 
och tidningens utrikesredaktör Johannes 
Wickman: Finland förde inte ”sitt eget 
krig”, landet ”riskerade att bli helt isolerat” 
m m.

I det fallet avsåg minst sagt bryska for-
muleringar i tidningens spalter att påverka 
Finland att dra sig ur kriget och inleda för-
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handlingar med Sovjetunionen i enlighet 
med den finländska fredsoppositionens 
yrkanden, och förhandlingar blev det också 
sensommaren 1944. Samma konkreta syfte 
som föregångarna har inte Arnstad. Han 
vill ändra synen på det förflutna. Med den 
säregna boktiteln avses väl att ett land som 
Finland är skyldigt att känna skuld. 

I den nya tämligen spretiga boken i det 
lilla formatet blandar Arnstad frikostigt re-
seintryck med historiska snabbskisser kring 
kriget, om familjen Himmlers krönika, om 
regeringen Per Albins eftergiftspolitik, tan-
kar kring krigsbrott och moralfunderingar. 

Alltför få länder och folk tog itu med 
kriget och det förflutna. Författarens 
rimliga tes är att det historiska landskapet 
snabbt byggdes om under det kalla kriget 
och europeiska samförståndssträvanden. 
Historikern Alf W Johansson har varit inne 
på samma spår i sin analys av hur snabbt 
krigsårens undfallenhet för Tyskland trans-
formerades till ”det modernas” Sverige. 
Endast i Västtyskland hanterade man sitt 
förfärande arv.

Det är ingenting som Arnstad är nöjd 
med. Den tyska skulden ”skymmer andra 
länders ansvarskänsla”. Två av exemplen 
gäller italienarna och österrikarna som 
båda var snabba att se sig som offer; egent-
ligen inte medskyldiga till kriget och dess 
grymheter. Men åter är det Finland som 
författaren mest kraftfullt vill ta itu med. 

Delvis slår Arnstad in öppna dörrar. 
Dåtida storfinska drömmar inom det fin-
ländska etablissemanget lär ingen i dag 
försvara. Om man kallar Finland som 

”medkrigförande” till Tyskland, kan det 
förstås inte dölja att angreppet mot Sov-
jetunionen längs den långa gränsen norr 
om Finska viken planerades av länderna 
gemensamt, några finska förband stod 
under tyskt befäl och vice versa. Den mi-
litära verkligheten är veterligen inget som 
generaler eller historiker har velat gå förbi. 
Det är bara att titta i bokverket Finland i 
krig, andra delen.

Med ett avvikande tonfall skriver Arn-
stad också på ett ställe att Finlands läge 
efter 1945 förblev utsatt och att förutsätt-
ningar då saknades för en uppgörelse med 
den egna historien. Desto mer missnöjd är 
han över vad som sedan har gjorts. ”Bilden 
framkallas av ett land som gjort allt för att 
bespara sin befolkning av att konfrontera 
händelserna 1941–1944”, skriver Arnstad 
och talar om en ”aggressiv vakthållning” 
mot omvärlden (något han själv har fått 
erfara). Men han ger en föga uttömmande 
bild av dagens Finland.

Diskutabla eller mörka ting i det för-
flutna undertrycks inte i det finländska 
forskarsamhället som det ibland kan verka 
hos Arnstad. Åtskilligt har på senare år 
t ex skrivits om upprörande behandling 
av lägerfångar i Finlands olika krig. Att 
Mannerheim och hans samtida i den fin-
ländska ledningen hade erövrardrömmar i 
Karelen är minst av allt någon hemlighet. 
Härvidlag fick nog många rikssvenskar 
sin första aha-upplevelse i Väinö Linnas 
Okänd soldat.

Under fortsättningskriget förverkade det 
kämpande Finlands folk många sympatier 
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i vårt land som hade växt fram under vin-
terkriget. Men bilden av det slagna landets 
resning under efterkrigstiden, prompt be-
talning av skadeståndet till Sovjetunionen, 
strävsamt skapande av ett demokratiskt 
välfärdssamhälle – allt gjorde under det 
kalla kriget ett starkt intryck i Sverige och 
bidrog till att skapa en känsla för Finland. 
Man kan säkert säga att många av oss som 
på olika sätt nära följde Finlands efter-
krigstida utveckling har haft en välvillig 
tendens att inte låta kritikerlusten ta över.

När Arnstad väljer en annan väg och bara 
ser skuld gäller det först och främst just 
Finlands val 1941 att vid Nazitysklands 
sida ta upp kampen mot Sovjetunionen 
och marschera in i Fjärrkarelen. Han låter 
förstå att det fanns flera andra alternativ 
men visar ingen insikt om Finlands prekära 
läge inför ett Sovjetunionen som inte hade 
nöjt sig med vinterkrigets landvinster och 
som hade byggt upp en ansenlig arsenal i 
Hangö nära huvudstaden Helsingfors. Ett 
sådant alternativ – eftergifter i stället för 
försvarskrig – fanns möjligen hösten 1939 
och var då något som den av författaren så 
kritiserade Mannerheim var inne på.

Sedan är det hanteringen av militära och 
civila fångar i fortsättningskrigets koncen-
trationsläger. Utifrån finska forskares san-
nerligen förfärande siffror av umbärande, 
lidande och död ansluter sig Arnstad till 
dem som håller Mannerheim personligen 
ansvarig för att det gick så illa. Denne är nu 
bliven krigsförbrytare, skyldig till etnisk 
rensning och massmord. 

Hur rimligt är det då att marskalken, 

den för hela krigföringen ansvarige, lastas 
för allt som idag känns upprörande? Med 
liknande resonemang blir Eisenhower 
krigsförbrytare därför att oproportionerligt 
många tyskar dog som krigsfångar i de 
västallierades läger omedelbart efter Hitler-
rikets undergång.

Arnstad har noterat att 1945 hängs liket 
efter den mördade Mussolini upp-och-ner 
vid en bensinstation utanför Milano. Men 
”i Helsingfors står en ryttarstaty över 
Mannerheim”.

Borde denne också ha mött Mussolinis 
öde? Det vore i författarens ögon måhända 
inte så orimligt eftersom han ger båda sam-
ma roll av Hitlers villige bundsförvant. 

Finlands desperata slutkamp vid Tien-
haara och Tali-Ihantala sommaren 1944, när 
Sovjetunionen hotade Finlands fortsatta ex-
istens, ses av politiker i olika läger i Sverige 
som också ett värn för oss – en seger för 
det demokratiska samhällets överlevande. 
Hos Arnstad förstärker skildringarna av 
dessa slutstrider endast myter som belyser 
Finlands ”speciella glasbubbla”. 

När det gäller filmerna Framom främsta 
linjen och Tali-Itantala skriver han att ”om 
en tysk film hade försökt att återge nazis-
tisk propaganda som historisk sanning 
hade det blivit ett ramaskri”. De skildrar 
med andra ord ingen verklighet och tjänar 
bara nazipropaganda. Representativa fakta 
skulle således bara vara en fiktion. Vem 
faller för den analysen, och vad skulle 
poängen då vara i dagens Finland för vilket 
kriget är bra avlägset?

Som historiker vet Arnstad att mening-
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arna om Mannerheim var delade efter den-
nes roll i inbördeskriget, men han vänder 
sig emot att marskalken officiellt ses enbart 
som landsfader.

Det som en läsare av Arnstads bok 
lämnas ovetande om är att Mannerheim 
ingalunda var Nazitysklands beundrare 
och sammansvetsad med dess diktator. 
Han hade nationella krigsmål och aktade 
sig noga för att göra tyskarna till viljes 
genom angrepp mot Leningrad respektive 
Murmanskbanan. 

Stalin kunde mot slutet av sommaren 
1944 ge upp målet att erövra Finland i 
medvetande om att Mannerheim var den 
som hade anseendet och prestigen att leda 
landet ur kriget; därtill den just då ende. 
Vad som borde störa författarens bild är 
också den respekt som Stalin visade de 
finska generalerna efter kriget.

För Arnstad är den största finska förbry-
telsen att landet alls stred mot Sovjetunio-
nen. Det innebar att allierade divisioner 
bands upp. Finland hade rent av kunnat 
orsaka Nazitysklands seger i andra världs-

kriget, skriver han. ”Detta var ytterst nära i 
december 1941, då Hitlers arméer stod ut-
anför Moskva”, heter det – en slutsats som 
såvitt känt inga militärhistoriker drar.

Men Henrik Arnstad går vidare: utan den 
finska arméns kamp skulle andra världskri-
gets europeiska strid ha förkortats. ”Hur 
många mord hade förhindrats i Auschwitz-
Birkenau?”, skriver han. ”Nazistregimen 
är ensamt ansvarig för judeutrotningarna 
i Europa – men vilken typ av ansvar för-
anleder denna finska krigföring, sedd som 
bidrag till Förintelsen?” En grym kalkyl. 
Man saknar endast en faktor: en insikt om 
plågsamma realiteter. 

Ja, Finland stod på fel sida i fortsätt-
ningskriget. Men vad saken gällde var 
något annat än ond vilja. Den väpnade 
kampen var befläckad men den utgick från 
det finska folkets självbevarelsedrift.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


