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Tyska soldater bast
I Frontsoklaten gor en 
amcrikansk historiker etl 
t'orsok alt beskriva hur 
kriget upplattadcs av den 
slora majorileten tyska 
soldater, de nara 20 
miljoner man soni inte 
var hogre officerare. Per- 
Olol Bolander anmaler.

■ cn lyska arnicns itisals un- 
I Idol andra Nald.skri^el har

into varil holt luti ati hante- 
ra lor oliorvarldon. Do ty.ska trup* 
porna var. mod jamna oklds. gono- 
relit oxorlaysna i stnd. Don 
na/isiiska rogimon var on studio i 
orN mhol ooh ondska.

Saklitteratur
Su’phfti Cl Frit:
^■ron^^oldalon
Tho (iomian Soldier in World War H 
I'mvorsity Press ol Kentucky. IW5

Hn radikall pacifistisk tolkninii lig* 
got nara nil hands: on god .soklat iir 
alltid en slags na/isi l-dr samhUl- 
Icn som accopierar hohovol av on 
kngsmaki t>eh dannod soldater iK'h 
soni av tradition hyllar militara be- 
dnfler har den tolkningen naiur- 
ligt nog varit svarsnialt,

I popiilarkulturen har tvd scha- 
blonbildor dominorai, I don ona 
dras on klar grans niollan soldalon 
4)ch na/iston. Soldalon fdraktar na- 
/ismon men ar on slav dels under 
dot politiska lortryckot. dels under 
on hodorvard men misshktad plikt- 
kansla. (Ians militara duglighct star 
I oimand proportion till bans na/i- 
sympaiier. Soldalon har mor go- 
monsaini mod sina alliorado kolle- 
gor an mod na/.isien. Hans 
iiedoilag boror pa na/istisk inkom- 
{H*tens I hbgsia Icdningcn.

Kobotaktigt fanatiska

1 lion andra schablonbildon ut- 
malas don tyska armen tvartom 
sum on na/isliskl praglad krigs- 
maskin dar solilaiorna ar roboi- 
aktigl tanaliska (kH rikligl utnista- 
de mod dot sonasio i \apon\ag. Do 
i\cks oslagbara men tVamgangon iir 
illiisonsk. vilkot bovisas i film oi
ler film dar alliorado soldater. lack 
\aie sin individualism och sill 
demokraliska sinnolag. till slut 
moiar nor do tyska robotarna. T> 
itossa saknar don aklo soldatons 
tantasi och nihallighot. do iir hara

L&ngt frin statistik och kartor. For landsern var kriget nigot han inte hade bett om eller kunde 
kontrollera. en kraft soni slet honom ur del norniala livets tid och rum och utsatte hononi for prov- 
ningar han ins^g skuUe marka honom for livet om han alls overlevde. (Miming av Albert Dome, 1942)

den na/istiska aggressionons lobo- 
tomorado verktyg.

Mililarhistorisk forskning visur 
klart all "robtrl-schablonon" pa flo
ra punklor iir gonomfalsk. De tys
ka forbandons kvaliteor bestod Into 
friimsi I overliigson tokmrlogi i>ch 
autoinaiisk lydnad. Isliilloi var do 
tranado att agora sjahstandigt i 
mindre onhcior. Doras Idnnaga alt 
improviscra (Kh snabbi inlcmma 
nya rekr>’lor i gruppen mojlijyorde 
dot sega mtUslandet under do sista 
kng.saron. Den lyska vapenindu.si- 
rin var avancerad men hade ingon 
chans alt matcha de allierades ka- 
pacilel Mekaniseradc enheter kon- 
cenlrerades till blixlkrigol som in- 
lodningsvis firado iriumfor men 
kriget igenmn forblov don lyska 
arnions dominorando kraftkiilla - 
hasten.

Soldakskildringar

All boslamma mslagot av na/rs- 
lisk ideologi hos soldatorna ar be- 
lydligl svararo. Om armchi som in
stitution uppburon av ofllcerskaron 
kan sagas all don visserligen into 
holt idomifiorado sig mod na/is- 
mon men all don an mindre gono- 
rollt kan kallas anli-na/.isiisk.

I FroniMtldiilcn grrr on aiiiori- 
kansk historiker etl fdrsdk alt bo- 
skriva hur kriget upplaitades as 
don slora miijoriieien soldater. de 
nara 20 miljoner man som into var 
hogre ofricorare. Med soldalomas 
ogna skildnngar som utgangspunkl 
vill Stephen Frit/ skriva den lyske 
infanleristons - </<•/• Limlscr - var-

Lindstroms kommentarer
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dagshisioriu undoril’ran.
Har iir kriget into statistik och 

kartor ulan fbrfrusna fingrar t>ch 
rykande inaKor. Landsern liknar 
hiir i del mesla den ovige soldalon; 
oron over deni dar hemma. fruklan 
vaxiando mod fatalism infbr dot 
bverhangando dddshotet, kamrat- 
skapets oorhorda botydelso for 
stridsmoral och sjalvrespekl. Kiii 
landsern var kngot nagot han into 
hade bolt om oiler kunde konirol- 
lera. en kraft som slot honom ur 
del norniala livets tid och rum och 
utsatte honom for prbvnmgar han 
in.s% .skulle marka honom for livoi 
om han alls iivorlovdo.

De tyska forbandens 
kvaliteer bestod inte 
framst i dverlagsen 
teknologi och auto- 
matisk lydnad. Istallet 
var de tranade att 
agera sjaivstandigt 
i mindre enheter.

.Samiidigl gav kriget on fiirhbjd 
livskunsla. All fnrlora sig i sirids- 
raseri. all vara uiliimnad at natur 
och viider. all so viirlden och se 
don ga under. Kriget var bade hel- 
vcle (Kh storslaget iivenlyr.

Roaktionerna iir klassiska. Om 
de iinda framtrader med en siillsynt 
inlensiiet och skiirpa lorde del bem 
pa all landserns villkor var extre
ma. For fyra av fern lyska soldater 
var kriget liktydigl med bstfron- 
len. ell krig vars dimensioner i av- 
stiind. fdrstdrelse och grymhel 
overtriiffar kanske allt i historien. 
Har suddades griinsen mellun krig 
och mord ul. Stephen Fritz hiivdar 
all landserns ideologiska medve- 
lenhei har underskattals. Han ser 
en klar tendons alt ratlfiirdiga 
handlingar med nazislisk raslara 
(Kh hiimla kraft alt ulsta vidrig- 
helcr ur nazislisk ideologi. Land- 
sem var en god soldat inte minsl 
for all han slogs for nagot han 
trodde pa: nazismen.

Fritz star alll.si p^ Goldhagens 
sida i den hiilska debatten om tysk- 
amas skuld? Nej. for enligi Fritz 
var soldalnazismen inte i forsta

hand iintiseimlisk. Vad soldatorna 
allraherades av i nazismen var Ibf- 
lot om en siimhiillsgemenskap diir 
klassklyfiorna overbr>ggades och 
var|o man uppskuitiuJes efler sin 
msats. Del var d(}n av nazistema 
mytologiserade fronigemenskapen i 
forsta viirldskrigcl som skulle bli 
norm for samhallel

Lockande vision

tflcr Weimar-republikens stKiala 
oro (Kh okonomiska kaos var del en 
l(Kkande vision, .som Hiller lyckles 
pa viig all fbrserkliga med effektiva 
algiirder mot arbetsloshelen. Men 
till den siK’iala visionon horde en 
holbild: dstems border aiifdrda av 
den judisk-bolsjevikiska kon- 
spiralionen.

Pa dsifronion koni denna hol
bild. som for de llesia dillills spe- 
lal cn sokundar roll, att aklualise- 
ras mod fruklansvarda verkningar. 
Del kan lyckus osmakligl all tala 
om do tyska soldalcrnas chock 
over forhallandona i Sovjet - de 
bidrog ju into precis till del lokala 
valbefinnandol - men en sadan re- 
aktion tycks ha varil vanlig. Del 
nazistiska rashalel erbjod en for- 
klaring. iKh en Ibsning. som alltfbr 
manga soldater under irycket av 
krigcls pSfreslnmgar anammade.

Empiriska problem

Intuilivt kan man lycka alt Fritz 
ger en mor roalistisk bild an Gold- 
hagen. men dot masie sagas all han 
har svart att undorbygga den pa ell 
bvenygande salt. Mentahlet.shisioria 
■'undorifran’' ar empiriskt niyckel 
besviirlig. 1 Fritz fall handlar del 
om alt gbra en overgripande analys 
av tyska soldalors upplevelser uli- 
fran deras egna boratiolsor.

1 framslallningen hlandas brev. 
dagboksanleckmngar. .sjalvhiografi- 
er och t o ni ronianer av vetcraner 
Ulan att Fritz redo\isar hur han 
lost lolkningsproblemen s^dana 
kiillor medfiir, Om Frontsoldalcn 
alltsa into kan sagas viiga lungl 
som historiovotenskapligi verk har 
bokon anda oil varde som viiines- 
biird oni hur lyska soldater fiir- 
siikto uttrycka en verklighet .som 
lyckles onuijlig all leva med. Bo- 
ken domineras av cital, och del 
var inte robotar som skrev.

PER-OLOF BOLANDER
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Det glomda 
vinet

"■"^et var en gdng en vm 
I Ibonde vid namn Tou 
i chais. som sirax efici 

franska revolulionen slog Mg 
ner i Tigm*. Han hade kommti 
over cn gammal adelsegendoni 
och bbrjade nu odla vin, mesla 
dels enicla vita (Kh roda borcK 
viner. Det drojde inte liinge f(>i 
ran Touchais kom p5 all del 
ocksa gick att gbra underban 
sola och fma viner av myckot 
mogna och koncentrerade Cho- 
nin Blanc-druvor.

Han sparade nigra hundra lidoi 
varje dr del var soligl (Kh p.i 
del saltet fortsatte del genom 
generaiionema. Man gravde ui 
all! flcr kallarvalv for an f.i 
plats. 1910 smakade man av na- 
gra av de ald.sta irgingama fran 
bbrjan av 1800-taIet och upp 
liickte all de var funtastiskt bra' 
Del verkade rent av som all do 
ijanade pa att ligga till sig 
5()-l(K) ar.

Kriget kom (Kh man murade 
igen kiillama. Del skulle drbja 
fram till 1970 innan man bpp- 
nade dem igen. Under liiJen 
hade Touchais i narhelen griivt 
nya kallare och boijal fylla pa 
med vin.

Moulin Tochais viner 
har en mycket frisk 
och harlig syra.

Fram tills for cirka 15 ar sedan, 
i bbrjan av 80-talel. var det inte 
mdnga som vi.ssle om vad som 
dbljde sig nere underjorden 
Men sjalle generalionens Tou
chais. en gammal man. iraffar 
en viss Alex under en middag. 
Del visar sig all Alex, som ar 
ekonom och skallejurist. ar 
mycket intresserad av gamla 
fma viner.

Touchais talar nagot an- 
sprdkslbst om sin kallare ckH 
ber Alex lilla in om han har v;i- 
gama fbrbi. Niir Alex kommer 
pd besbk finner han den stbrsta 
vinskall han kunnal tiinka sig. 
Han bbrjar en kort tid diirefter 
Rinnedla Touchais viner till om- 
varlden och det blir succe! 1980 
var sanilingen uppskattad till ca 
2,5 miljoner flaskor. med dr- 
gdngar fran 1869 (Kh framdt.

Moulin T(Khais viner har en 
mycket frisk (Kh harlig syra som 
alllid finns kvar mer eller mindre 
i vine! tills gamla dagar. Del iir 
darfbr det iir sa langlival. En an- 
nan nyckel till framgdngen fm- 
ner man i noggrannhelen. Det 
lillverkas bara de absoiut goda 
dren, ungefar van tredje blir det 
en Moulin Touchais. Ovriga dr 
lillverkar man enkla viner av 
Cabernet Franc (Kh Orosloi.

Topparen anses vara 1870. 
1921. 1937, 1947, 1959. 1964. 
1971 och 1985 vantas bli en 
mycket god argdng. I det ordi- 
riarie sortimenlel finner vi 1984. 
som for bvrigt skiljer sig frdn 
den fbrra leveransen 1984 dd 
dessa druvor plockades ivd 
veckor senare CKh iir mer kon
centrerade.
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