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Roadmovie 

pa papper
rWlrols alt liicin 3r Mitcka 
I ar del intc vad de lv3 

,^L omaka kumpanema gor. 
Dc flyr. rymmcr fr3n anstalten 
dar de bSda. som del heter. v5r- 
das. Med hjalp av en medfSnge 
som ordnar bit och klader drar 
de till Stockholm. Pundaren 
som baraVill tillbaka till kvar- 
ten och den fore delta forfatta- 
ren och familjefbrsdrjaren som 
&kt dit och fdrlorat sitl liv. Ro
bert. den tidigare skrivkunni- 
ge, for ordcl. Tommy sitter 
mest bredvid i oiika bilar.

RolfAlmstrdm
Mucka
Norsledis

Den betalning som Robert fo- 
respeglat hjSiparen inom mu- 
rama finns del ingen tUckning 
for. Tommy fbnvlvlar infbr bc- 
skedet. Som for att gdra del 
hela varrc iranger de sig pft hos 
en ostcrmalmsadvokat. fdrned- 
rar bans hustru. stjal pengar 
och kinder och drar vidare. 
Mot nya bilstdider och ny Irak- 
ter. pa flykt.

A

Ovanligt valgjort
Rolf Almstrdm har i Mucka 

skrivii etl slags roadmovie med 
intcmer i huvudrollen. Inte sar- 
.skili originelli kartske, men 
ovanligt valgjort. Just Dim ar 
vad man ofta tinker p5 nar man 
laser. F5 tankar och kiinslor 
speglas, mera de oiika perso- 
nemas gdranden, deras for- 
flyltningar och apparitioner. 
Robert den lal- och tankefdre 
talar som fdr sig sjalv ibland, 
men .sallan utfdriigi eller ISng- 
varigt. Del verkar varken ex- 
islera en historia eller en fram- 
tid. Allt area undflyende tiu.

De gdmmer sig p5 klassiskt 
salt i sommarstugor, tillgiiper 
vapen. hotar kafdagarc och 
hamnar sd smi^ningoin i .Sk5ne. 
Dar. i motorcykelgangets kula. 
lycks beriitielsens perepeli lig- 
ga. Del som f;1ngar en som la- 
sare ar den akiualiiet och niir- 
hel som beratlelsen har till var- 
dagen och verklighelcn. Kan- 
ske har fdrfattaren lyckals med 
delta genom att gdra Robert till 
en fdre delta fdrfattare. N3gon 
som man som lasarc kan iden- 
tiHera sig med. N5gon som till- 
hdr vSr varld, for all citcra Ro
bert.

Rutiner
Trots alt man b^dc hurt, last 

och sett historier sum denna elt 
flenal ganger iir delta s5 pass 
verkligheisnara alt man ryser. 
Del gilr niislan all kanna iukten 
av del lilc vidbriinda kaffet 
kaf^et liings vagen. kiinna del 
dystra landskapei dra fdrbi 
ulanfdr bilfdnstrel medan en 
tom och hoppande konversa- 
tion fdrs i framsatena. Vad 
skiljer oss iiisare fran Robert 
och Tommy? Del ordnade li- 
vet, sysslorna. Vad vore, vi 
Ulan dessa. vilken moral och 
livsslil skulle v| ha om vi inte 
hade denna stodkorsett av enk- 

I la rutiner och principer?
I CARINA KALLESTAL

Vad visste Hitlers 

rustningsrninister?
Albert Speer ifragasatte 
inte (let tyska folkinor- 
det, men ban fomekade 
att ban sjalv haft vetskap 
om det. Biografen Gitta 
Sereny ger dock overty- 
gande bevisning for mot- 
satsen, skriver Per-Olof 
Bolander i sin anmalan 
av boken Albert Speer: 
His Battle With Truth.
fTTlredje rikets mukligaste 
I man var en brokig, m^rklig 

.M. skara. Hiller var fbrvisso 
ledaren vars vilja och ideal var 
bcslammande for nazismens 
Tyskland. Nannasl under honom 
agerade likviil personer som var 
allt annul an anonyma marionel- 
ler. Goring. Goebbels. Himmler - 
de iir ombjiiga att fbrvaxia. ombj- 
liga att glbrnma. Andru. som Bor- 
mann. Hess och Ribbenlrop. ar 
inte fulit sa intressanta men bidrar 
med pronierade persunlighets- 
drag til] ledargarnilyreis psykolo- 
giska mangfald.

Saklitteratur

Gitfii Sereny
Albert Speer: His Baltic With Truth 
Knopf. 1995

Sainmaniaget iir det ett brelt 
spektrum av uselhet men aven be- 
gavning och med inslag av kor- 
nimpcrad dygd. Om Albert Speer 
anda kan sagas ha spelat en hell 
unik roll i detta disparnla ledar- 
skap iir del s5ledes inte bara dar- 
for alt han avviker utan diirfor att 
hans avvikelse anknyter till de 
fragor om skuld och ansvar som 
hanger saniman med den fiir efler- 
viiilden mest kiinsliga hiindclscn 
under den na/.isliska epoken; 
folkmordet pa judarna.

Afcepterade atal 
Albert Speer var den ende av de 

alalade i Nurnbergraltegangen 
som acceplerade det tegifima i all 
pa det silltet stiillus till svars infbr 
viirlden och historien. den ende 
som acceplerade en kollekliv 
skuld for ledarskapet diir han sjiilv 
ingick. Han ifragasatte inte bevis- 
ningen fiir folkmordet och f(>rsi>k- 
te inte framstiilla del som enskilda 
bverloppsgiirningar utanfbr den 
nazistiska regimens vetskap och 
kontroll.

Han imryckle anger och skam 
()ver all ha ijiinal regimen och for- 
domde Hiller. Vad han diiremol 
livel ul fbrnekade var all han sjiilv 
haft vetskap om del organiserade 
folkmordet. Skulden han tog pa 
sig var ab.strakt och kollekliv, inte 
konkret och personlig.

Speers bdmjuka och sjiilvkritis- 
ka attilyd var en av flera fbrmild- 
rande omsliindigheler som riidda- 
de honom frSn dbdsstraffet. Speer 
hade avancerat inom nazismen 
fbrsl som nrkitekt (en av Hillers 
mer civiliserade passioner), sedan 
som ansvarig fbr krigsproduktio* 
nen. Fastan partimedlem frSn

1931 var han saledes reiutivl 
okomprometterad av nazismens 
mest brulala och irrationella drag. 
Antisemitism var hell uppenbart 
aldrig en drivande faktor Speer. 
Hans ministerium kom fakliskt i 
n2gon m^n att fungera som till- 
flyktsort for idcologiskt och ras- 
massigt suspekta personer.

EfTektivt ministerium
Samtidigt var det etl fbrrurligt 

effektivt ministerium. Speers ly- 
sande insatser som rustningsmi- 
nister anses ha fbrlangt krigel 
med niigot Sr. Han var en arbels- 
narkoman med fcnomenal organi- 
satorisk formSga. beundrad aven 
av de allierades experter.

All oplimalt mobilisera natio- 
nens resurscr i krigstid betraktas 
emellertid i sig inte som brottsligt 
eller ens dubiosl. I modern tid 
framstSr snarare underiStelsen att 
genomfbra en sSdan mobilisering 
som etl brott. Hiir var Hitler- 
Tyskland alls inget fbreddme utan 
lag liinge ISngl efler det beliigrade 
Slorbrilannien. Nar Speer tilllrad- 
dc som rusiningsminister 1942 
vann hans krav pS inskriinkl pri- 
valkonsumtion och storskalig re- 
krytering av kvinniig arbelskraft 
till industrin inlei’.iingsvis myck- 
el litet gehbr.

Om det var en alltfbr upprbran- 
de lanke all ISta det tyska moder- 
skapet be.sudlas i fabrikerna kun- 
de den nazistisku ideologin desto 
liitlare acceptera all undermiinni- 
skor frSn erbvrade territorier arbe- 
lades lilt dbds. Ansvaret for de 
vidriga fbrhSllanden som rSdde 
for denna minoriiet av Speers ar- 
betskrafl lades av Niirnberg-dom- 
stolen p3 Fritz Sauckel. en av 
Speers narmaste underlydande 
(och, av mbjiigen mer iin paranle- 
tisk belydelse, en betydligt mind- 
re vinnande personlighet iin den 
urbane Speer),

Sauckel hiingdes medan Albert 
Speer dbnides (ill ljugo ars fiing- 
else. Han blev den ende i de hbg- 
sia na/.isliska ledarskapet som 
bverlevde bade krigsslutel och 
Nurnberg mentall trfbrslbrd och 
diirigenom gavs chansen all p3- 
verka silt eflerniiile i elt ’’andra" 
liv. Under de tjugi) aren i Spandau 
hbll han sig vid vigor genom liis- 
ning. korrespondens och iriid- 
gSrd.sskbtsel. Organisaibren fbr- 
vandhule fiingelsets vildvuxna 
grbnytor (ill en prunkande mbns- 
terodling och dirigerade eu niit- 
verk av obrottsligt lojala gamla 
medarbetare utanfbr fangelset. De 
distribuerade och arkiveradc dc tu- 
sentals sidor anieckningar st>m 
.sympaliskt insliillda vakler smugg- 
lude ut.

Framgangsrika memoarer
Niir Speer frigavs 1966. 61 Sr 

gammai. bbrjade han sammanstiil- 
la materialet (ill de scnsationellt 
framgSngsrika memoarema Tred- 
je riket inifrSn (Erinnerungen).

I centrum for Speers sjalvana- 
lys stod fbrhSIlandet till Hiller. 
Hun hade fbrfbrts av Hitlers ul- 
stralning och makl. Den personli-

ga uppskattning Hiller visade den 
ungc arkiteklen fick honom alt 
glbrnma alia moraliska betiinklig- 
heter niir dc tillsammans skissade 
pS det nya Berlin, en huvudstad 
vardig tusenSrsriket.

Niir Speer ulniimnts (ill rust- 
ningsminister blev fbrhSIlandet 
mer formelll men bara ytlersl 
ISngsamt och motvilligt ivingades 
han inse att Hitler ledde Tyskland 
mot moralisk och fysisk under- 
gSng. Mot slutet av kriget var han 
sSpass desiiiusionerad alt han 
medvetcl motarbetade den briinda 
Jorden.s laklik Hiller beordrat. 
men fbrsl under Niimberg-proces- 
sen fick han vetskap om den 
ohyggliga utroiningspolitiken.

Komplott
Niir bfriccrskomplotten bakom 

kuppfbrsbket 20 Juli 1944 sam- 
manstiillde tiinkbara medlemmar i 
en ny regering fanns Speers namn 
med pS listan, med ell frSgctecken 
efter. FrSgelecknel kan ha riiddai 
hans liv frSn Fuhrerns vrede. 
Hans namn pS listan hjiilpte (ill att 
radda honom frSn galgen i Nurn
berg, men ett fragelecken hiingde 
over honom fram till hans dbd 
1981. Var det verkligen mbjiigt 
alt tillbringa de kritiska Sren for 
det judiska folkmordet i maktens 
centrum, fullstiindigt ovetande?

Gitta Serenys nya legelstens- 
biograFi rbr sig sakta men siikerl 
in mot ell svar pS frSgan: Vad vis- 
sle Speer? Sereny iir i och for sig 
krilisk mol tendensen att ge Fbr- 
inlelsen en s3 speciell status att 
helhetsbilden av krigel ix:h Hillers 
brott riskentr utt fbrsummas men 
anser att fragan. som dominerade 
Speers sista 2.5 Sr. ger den biista 
mbjliga nyckein till vem han var.

Sereny, som iir djupt insall i 
andra viirldskrigets mbrkaste si- 
dor. gjorde 1978 en serie intervju- 
er med Speer i hans hem. for en 
lidningsartikel. Konlakten fortsat- 
te sedan och ulvecklades (ill vad 
som var farligt likt viinskap. Men 
om det iir den intellcktuelles plikt 
all siilta sanningen framfbr privala 
relalioner ar Sereny omutligt 
plikllrogen. Hennes mycket bver- 
(ygande genomgang uimynnar i 
slulsatsen all Speer senasi hbslen 
1943 hade full vetskap om folk- 
mordet som en medveten poiitik.

Anger
Hon vill inte fbr den skull av- 

farda Speers Snger och valgbren- 
hel efter kriget som enbart mani- 
pulativt hyckleri. Speer var hela 
sitl vuxna liv en egenintresserad 
manipulator ochTffta hcit likgiltig 
for sina niirmasles kiinslor och be- 
hov. .Hans avstSndstagande fran 
Hiller och Sngern over att ha ija- 
nat honom var iindu akta, iiksom 
fbr.sbket all genom teologiska slu- 
dier nS ny insikt. Speer kiimpade 
med sanningen och mol det kiins- ^ 
lomiissiga tomrum som slympade 
honom som miinniska men fbrlo- 
rade. Han fbrmSdde aldrig lillslu 
sin stora livsibgn.

PER-OLOF BOLANDER

Kulturredaktor: Peter Elmiund

Sommelierer 

valjer vin
edan del svenska import- 
munopolcl upphbrde 1 

^(Jjnnniiri 199.5 har svcnska 
rcstaurangcr drunknat i nya vi- 
ner. Tidigare var Vin & Sprit 
den enda. men idag Finns 2(X) 
importbrer .som alia lillSts siilja 
direkt till reslaurangerna. Var- 
je imporlbr har ell hretl sorli- 
ment och vi ser allt fler okiinda 
viner pS reslaurangerna.

Hur ska man .som re.staurang- 
besbkare hitta riitt i denna nya 
djungel av viner?

Da Sysiembolagel inlrodu- 
cerade specialsortmentel i bbr- 
jan uv Sttiotalet kundc man se 
privalpersoner och krbgare kba 
tillsammans pS Birger Jarl.sga- 
lan vid sjutiden pa morgonen. 
Alla hade liist om de nya viner- 
na och kiinde val till dem. Man 
ville fbrsiikra sig om att fS nS- 
gon av de rara flaskor som nStl 
Sverige,

Profilering
For all profilera vinlistan 

bbrjade nSgra reslauralorer pri- 
vatimporlera viner. Hovmiista- 
re och restaurangchefer salsa- 
de pa all ulbilda sig till vinky- 
pare, eller som man numera sa- 
ger ‘'sommelier”. ,

Ordet sommelier kommer 
frSn franskans somme (= drag- 
djur). .Sommelieren var den 
person som framfiirde de pack- 
asnor lasiade med mat och vin 
som de franska officerarna be- 
hbvde fbr all kunna kriga an- 
stiindigt. Aven kungen hbll sig 
med somnicher under sina re- 
sor och Uemie Tick iiven smaka 
av vinei fbr alt konirollera alt 
del intc var fbrgiftat. Sa smS- 
ningom fick sommelieren ta 
hand om nyckein till vinkalla- 
ren och blev ansvarig fbr vin- 
serveringen.

F.n sommelier i Sverige iir 
numer den som kbper in vin 
och andra drycker till en re- 
siaurang. skriver vinlistor, ut- 
bildar personaien samt rekom- 
menderar vin och andra dryck- 
er till maten.

Utveckling
Sverige har ett hundrata! 

medlemmar i Sommelierfbr- 
eningen. som verkar fbr god 
bantering av drycker pa restau- 
rang. Man anordnar vinprov- 
ningar. resor och (iivlingar fbr 
all ulveckla yrkeskaren.

F'brhoppningsvis iir delta en 
viixande kullurytlring. Skall, 
del bli riktigt roMgl att vara re.s- 
tauranggiisl i Sverige masle vi 
na dilhiin att giisien vagar bade'^ 
frSga om rSd och lita pa svaret. 
Som viird fbr en iniddag vill 
man inte riskera att bli pS- 
prackad vinlistans dyraste vin 
infbr sina giisier (ulpres.sarva- 
rianten).

Om man noga beiiinker sa- 
ken Tinner man alt del ar 
manga resiauranger med hog 
prisnivS i oiika delar av landet. 
.som skulle vinna pa alt anstiilla 
en sommelier.


