Bildtext: Andra världskriget slutade för 75 år sedan. Bilderna nederst visar glädjeyran på Times
Square i New York och när Winston Churchill gjorde segertecknet. Ofattbar styrka finns i de tre
aktuella böckerna om kriget och decennierna före och efter det. Men det fasansfulla för judarna
och civilbefolkningen överväger.

Vi kan få kraft av deras kamp
I dag minns vi freden för 75 år sedan. Glädjeyran men också allt ofattbart.
Efteråt skulle krigsförbrytarna dömas och städerna byggas upp. Hur hade
krigsåren varit för de civila och judarna, och hur skulle flyktingarna hitta ett
nytt liv? Några olika svar finns i en tv-dokumentär och tre nya böcker.
Det är lätt att ge upp. Världen blir visst aldrig god. Aldrig trodde jag att politiska ledare på nytt skulle
hetsa mot judar. Aldrig att tusentals människor i fackeltåg skulle vråla antijudiska slagord. Snart kommer
väl även Coronaviruset att skyllas på judar?
Men det måste finnas hopp i vår bräckliga civilisation. Världen gick inte under 1945 efter atombomberna.
Den överlevde Kubakris 1962 och vätebombshot. Berlinmuren föll 1989 – det trodde jag aldrig. Många
länder har tagit emot tiotusentals flyktingar från katastrofer. Och vi har sett kämpar som Martin Luther
King och helgon som Moder Teresa.
Nu sitter även jag i karantän. Men har det bra. Ser på tv hur det på en enda dag den 28 april 1945 kom

tvåtusen flyktingar med båt till Malmö. Filmaren Magnus Gertten har nu letat upp några av dem, som får
se sig själva på den svartvita journalfilmen. Jag lär mig en läxa: Varje ansikte har ett namn. Glädje och
styrka men också gråt och tomhet.
Deras minnen var vidriga. Många vägrade tala om dem. Många kunde inte anpassa sig.
Viktig här är huvudpersonen Hertha Hesselson i Nyköpingsförfattaren Tom Sandqvists nya bok. Hon
överlevde bombningarna av Berlin, kom till Sverige, gifte sig och fick barn. Men var skadad. Hon hade
hört släktingar och föräldrar berätta om första kriget och den skymfliga freden, sedan depression och
inflation och så ordning igen och uppbyggnad under Hitler men också hemliga poliser och angiveri. I
hennes skola fanns de sadistiska lärarna, som i alla ämnen lärde ut det nya evangeliet om nation och
renrasighet.
Detta är Tom Sandqvists starkaste roman hittills, tjock, rik, detaljerad, växlande i tid och rum, med
knastertorra långa citat av tidsdokument och gripande fiktivt gestaltad, så att det brinner längs raderna –
läsaren känner i sin egen kropp och själ tidsandan och ångesten. Han jämför med sina tidigare
bokversioner och brottas med vad som kan vara sant om Hertha. Hon borde blivit lycklig, fick direkt
arbete som hembiträde i Vaxholm och träffade en trevlig man. Sverige var välstånd och ordning, så att
man till och med undersökte hemmafruars syreupptagningsförmåga medan de arbetar (se bokens
omslagsbild). Men Tom Sandqvist belägger att även folkhemmet rymde solkiga drömmar om renhet och
ras.
Vad förstod Herthas man och barn? Varför har mannen brännvinsflaskan gömd? Gick skulden över i
familjen? Många judiska överlevande har vittnat om traumor och skuld. Varför överlevde just jag?
Om detta forskade den holländske läkaren Eddy de Wind, han som överlevde och stannade kvar i
Auschwitz även efter ryssarnas befrielse den 27 januari 1945 och hjälpte till. Hans bok skrevs unikt nog
redan i lägret och kommer nu på tjugo språk och borde läsas av alla. Han skrev ju för att det aldrig skulle
inträffa igen. Hans fru överlevde också men var tvångssteriliserad, och tragiskt höll inte deras äktenskap.
Samma känsla av plikt att vittna in i det sista drev Victor Klemperer till att skriva dagbok, trots att det
var dödsdom för sådant. Niohundra boksidor sträckläser jag om hur en jude i ett äktenskap med en arisk
kvinna för varje månad får det sämre: ransoneringar, förbud, fängelse för struntsaker, husrannsakningar,
isolering. Han sparkas från sin professur i romanska språk, måste lämna sitt nybyggda hus och bo kallt
och trångt. Han kan vara petig och överlägset intellektuell men klagar aldrig på maten som mest är dåliga
potatisar. De bor i Dresden och överlever som ett mirakel terrorbombningarna i februari 1945.
Han förstår tidigt att många nazister ska smita undan ansvar och väljer att bo kvar i Dresden på östtyska
sidan, blir kommunistpartimedlem och gör karriär i DDR. Trots sitt sjuka hjärta lever han till 1960 och
hinner ge ut sin viktiga bok om hur Tredje rikets propaganda även förvränger språket, så som även George
Orwell visade i Djurfarmen.
Men Klemperer slapp se Ulbricht-regimen bygga Berlinmuren 1961. Och jag hoppas han inte kände till
Stalins dödsterror och Gulagläger?
Svårförklarligt i dessa böcker är hur högutbildade tyskar kunde bli nazister. Och hur vi ska se på utslag av
godhet. Victor Klemperer gläds över ”snälla” arier och deras hejarop att det snart är över. Men Eddy de
Wind avskyr Dr. Mengele ännu mer, efter att denne dödsängel gjort ett mänskligt undantag. Då var han ju
människa i alla fall.
För hela världen i dag är liv och död akuta, med svåra beslut och isolering som vi aldrig anade. Inte heller
vet vi slutet. Men det går att hämta styrka av att miljoner människor hjälpte varandra igenom något
mycket värre för 75 år sedan.
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