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U N DE RV I S N I N G S M AT E R I A L

PENDELN
ET T B A R N B A R N U T F O R S K A R S I N
FA M I L J S N A Z I S I T I S K A U R S P RU N G

“Jag måste sluta nu, Oma”, sa jag och
fick anstränga mig för att inte bryta
ihop. Hon såg till att få sista ordet.
“Kom ihåg att tiga är guld. Det är från
en av mina favoritdikter... och det är så
sant. Att tiga är verkligen det bästa.”
Julie Lindahl, ”Pendeln”
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I NTRODUKTIO N
Välkommen till ett online-klassrum för lärande baserat på ”Pendeln: Ett
barnbarn utforskar sin familjs nazistiska förflutna”(Rowman & Littlefield,
2019/Norstedts 2019).
Jag heter Julie Lindahl, och är en författare och forskare som är fascinerad av historien och dess inflytande på oss idag. I den här kursen
kommer vi att utforska olika teman som väcks i boken jag skrev efter
flera års intensiv forskning.
Pendeln fokuserar på vår relation till historien, och hur vi påverkas av
den som individer i våra familjer och samhällen.
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Efter varje tema-avsnitt följer korta sammanfattningar och frågor kring
dessa, samt videor mm för att inspirera till nya tankar och diskussioner.
Du och din handledare bestämmer själva vilket material som passar era
behov och intressen, samt den tid ni har.
Det kan vara önskvärt att handledaren arrangerar ett 60- till 90-minuters webbinarium med mig, före, under eller efter det att ni läser och
studerar materialet till ”Pendeln”.

SKOLOR
Grundskolor och gymnasier som använder programmet: vi hoppas att
ni läser hela boken och har nytta av materialet. Om det skulle bli brist
på tid, föreslår jag att ni prioriterar den korta uppgiften i modul 8 och
ser några av videorna i modul 9, särskilt ”En berättelse om två personer
som övergav demokratin” och “Reflektioner kring historiens relevans”.
Om ni har tid föreslår jag att ni också ser på videon om story-making
och följer de steg som beskrivs, detta för att på ett mer kreativt sätt
kunna utforska varför och på vilket sätt historien är relevant för er.

U N IVE R S ITET O C H HÖ GS KO LO R
Det finns ett brett utbud av material i online-klassrummet. Jag förutsätter att du kommer att läsa ”Pendeln” i sin helhet, så att modulerna 1–7,
med tematiska introduktioner och frågor, blir extra relevanta. En del av
videomaterialet kan också vara intressant. Missa inte ”En berättelse om
två personer som övergav demokratin.” eller “Reflektioner kring historiens relevans.”
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“…to forget the dead
would be akin
to killing them
a second time.”
- Elie Weisel

“…att glömma de
döda vore som
att döda dem en
andra gång
- Elie Weisel

UR BOKEN NIGHT/NATTEN. ELIE WIESEL TILLDELADES
NOBELS FREDSPRIS 1986, WIESEL FÖDDES 1926 I SIGHET,
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Nedan finner du:
•

En innehållsförteckning över klassrummets moduler;

•

En sammanfattning av Pendeln;

•

Min författarbiografi.

K L A S S R U M M ETS MO D U L E R ;
1.

Allmänna reflektioner

2.

Nazismen som ideologi

3.

Radikalisering

4.

Ekot från historien

5.

1.

Skam, skuld och syndabockar

2.

Rätten till historia

3.

Tabun och stryka ett streck över historien

4.

Konsekvenser av att utforska förbjuden historia

Utforskande av historien
1.

Objektivitet, subjektivitet och sanningen

2.

Att känna igen reviderade argument

3.

Verktyg

6.

Hitler och mänsklighet

7.

Historiens påverkan på våra familjer och samhällen

8.

Kort uppgift: kapitel och frågor

9.

Videor & Podcasts
1.

En berättelse om två personer som övergav demokratin

2.

Reflektioner kring historiens relevans

3.

En konversation om historiens relevans med Hédi Fried (ENG)

4.

Förslag på mer material

10. Story-making: På vilket sätt är historien relevant för mig?
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SAM M A NFATTN IN G AV ”PE N D EL N ”
Under våren 2010 besökte jag i ren förtvivlan det tyska federala
arkivet i Berlin. Det förflutna hade kastat sin skugga över min
familj, förgiftat nära relationer och lämnat stort lidande i spåren efter sig. Jag var beredd på det värsta, och mina farhågor
bekräftades då jag fick reda på att mina morföräldrar under andra
världskriget hade tillhört SS i det ockuperade Polen, och att de hade
flytt till Latinamerika 1960, strax innan rättegången mot Adolf Eichmann. Denna upptäckt ledde till en sexårig resa genom Tyskland, Polen,
Paraguay och Brasilien. Den förvandlade min värld och min syn på
nyckelgestalterna i den, inklusive mig själv.
I min bok ”Pendeln” låter jag läsaren följa med på en dramatisk resa
genom mänsklig brutalitet och svaghet. Via mormor Oma som älskar
fin litteratur och musik, men som inte lyckas avsvära sig sin gamla ideologi, har jag kunnat utforska den tunna gränsen mellan civilisation och
barbari. Jag har upplevt kylan som sänker sig när den gränsen förbleknar. Under kartläggningen av morföräldrarnas radikalisering till renläriga
nationalsocialister vandrade jag in i det outgrundligas domäner, och
ställdes inför frågor som kanske inte går att besvara men som trots det
måste ställas: Vad är ondska, varifrån kommer den och hur växer den?
I senare generationers trauman har jag blivit medveten om den vrångbild som skammen ger upphov till när tystnad och lögner används för
att dölja krigets och folkmordets verklighet.
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F ÖRFATTA R B IO
Jag är författare, utbildare och aktivist bosatt i Sverige. Under en sex år
lång resa genom Europa och Latinamerika undersökte jag arvet efter
mina morföräldrar och dess konsekvenser för mig själv och min familj.
Jag har en fil.kand.-examen från Wellesley College och en fil.mag.-examen i internationella relationer från Oxford University. Jag har varit
Fulbrightstipendiat i Frankfurt. ”Pendeln” skrevs med stöd av ett stipendium från Sveriges Författarfond. Hösten 2018 beviljade amerikanska
ambassaden i Sverige stöd till online-klassrummet för skolor och universitet i samband med utgivningen av ”Pendeln”. Jag har grundat föreningen Stories for Society (www.storiesforsociety.com) och är initiativtagare
till New Voices, ett globalt nätverk av författare och konstnärer med
syftet att förnya lärandet om krig och fred. För mer information besök www.julielindahl.com.
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1.

ALLMÄNNA RE F LE KT I ON E R

När jag forskade och skrev fanns alltid bilden av mormors pendel med
mig. Den symboliserade hur jag ofta kände mig, hur hon helt klart kände sig, och kanske till och med hur flera andra i berättelsen kände sig.
Framför allt är den kopplad till vår moraliska kompass, hur viktig den är,
och samtidigt hur svårt det är att förstå och definiera den.
”Pendeln” kan dock vara en symbol för många olika saker, vilket är tjusningen med att ha läsare som er, som kan se olika lager och tolkningar
som jag själv kanske inte varit medveten om.
Processen som beskrivs i ”Pendeln” är intensiv, inte minst på grund av
att den berör vad vi ser som allra heligast, familjen. Jag skulle inte bli
förvånad om du upplevde starka känslor efter att ha läst den. Jag själv
kände allt från sorg till ilska och frustration. I grunden har jag dock alltid trott på vikten av att återge historien så sanningsenligt som möjligt,
även om sanningen ibland kan kännas riktigt svår. Det ger oss en chans
att lära och växa, och ger varje individ en möjlighet att förvandla det
förflutna till en tillgång för framtiden.
Jag ser med förväntan fram emot att höra era perspektiv och berättelser
om varför kunskap om historien är viktigt för er.

1.1

Vilka är dina personliga reflektioner efter att ha läst ”Pendeln”?

1.2

Vad symboliserar pendeln för dig i den här berättelsen?
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2.

NAZ IS ME N S OM I D EO LO G I

Ett av de sätt som jag började upptäcka mina morföräldrars förflutna var de
nazistiska tankegångar som min mormor uttryckte. Om jag inte hade läst
om nazismen på universitet hade jag antagligen inte reagerat. Nazistiska
perspektiv hade kanske till och med integrerats i mitt eget sätt att tänka.
Ibland är det viktigt att ifrågasätta idéer som vi ärver från vår omgivning,
och fundera över om och varför – eller varför inte – vi håller med om dem.
Nazismen – eller nationalsocialismen – är en ideologi kopplad till Adolf
Hitler, särskilt som den beskrivs i hans självbiografi och politiska manifest,
”Mein Kampf” (1925-6). Den står för en kombination av diktatur, rasistiska åsikter – antisemitism i synnerhet – och aggressiv nationalism. Samtidigt
innebar ideologin ett socialistiskt element om en folklig välfärdsstat. Dock
exkluderade den människor som inte betraktades som ”arier” eller som tillhörde andra av nazisterna definierade icke önskvärda grupper. Det är en
form av fascism, en politisk rörelse som ursprungligen associerades med
Benito Mussolini i Italien.
En fråga vi måste ställa oss är: Hur kunde så många, inklusive mina morföräldrar, vilja bli del av en rörelse som så tydligt var våldsam, aggressiv och
emot vissa grupper som man hittills levt fridfullt tillsammans med? Varför
skulle synbart civiliserade personer vilja detta? Du kan få vissa insikter genom att följa mina diskussioner med Oma i min bok.
Efter andra världskriget upprättades en internationell ordning om mänskliga
rättigheter, för att förhindra att fruktansvärda konsekvenser av politisk diskriminering och exkludering – som var centralt inom nazismen – någonsin
skulle uppstå igen.
2.1

Vad kan vi lära om nazismen som ideologi utifrån ”Pendeln”?

2.2

Vilka är de logiska konsekvenserna i samhället, av den här typen
av tänkande? Vad händer när individer och politiska, religiösa
eller sociala grupper underlåter att skydda universella mänskliga
rättigheter, eller när man inte ens ser det som ett aktuellt begrepp?
13
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3.

RAD IK A LI S E RI NG

En av de absolut viktigaste frågorna för mig, när jag gjorde min forskning
inför ”Pendeln”, var att försöka förstå hur och varför min morfar hade
gått med i nazistpartiet och SS, och blivit en förövare i det ockuperade
Polen. Hur blir en person radikaliserad?
Ingen föds ond, men många saker kan hända på vägen som får
människor att begå onda gärningar. Händelser i samhället, i olika länder
och i världen samspelar med våra personliga liv och personligheter för
att ibland skapa skrämmande utfall.
Det är också vad jag upptäckte i Opas fall. Från att ha varit en ung man
med förkärlek för hästar och landet, blev han en brutal förövare. Låt oss
titta närmare på hur processen såg ut.
3.1

Vilka faktorer gjorde mina morföräldrar mottagliga för
nazismen och fick morfar att gå med i partiet och SS?

3.2

Hur blev Opa radikaliserad efter att ha gått med i SS?
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4.

EKOT FRÅ N H I STO RI E N

4.1

S K AM, S KULD OCH SYNDA BOCK AR

Om man misslyckas med att ärligt och öppet se tillbaka på historien kan
det påverka både den generation som upplevde den och efterföljande
generationer. Även om man kan förstå att en generation som upplevt
krig och folkmord har en naturlig drift att fly från den erfarenheten, kan
det bli allvarliga konsekvenser för deras barn och barnbarn.
Arbetet jag utförde i Bosnien, vilket också finns dokumenterat i ”Pendeln”, är ett modernt exempel på hur populistiska politiker, för att vinna
egna fördelar, använder sig av obearbetade, eller dåligt bearbetade,
minnen i samhället för att elda på etniska spänningar. Oundvikliga skamoch skuldkänslor från kriget kan lätt utlösa indignation hos människor
över att behöva bära på dessa känslor, till och med hat, om de inte
uppmärksammas. Extrema politiska rörelser kan enkelt förvandla dessa
känslor till hat mot specifika grupper, som då blir syndabockar. Hitler
använde sig av denna dynamik till sin fördel. Han förstärkte den indignation många tyskar kände efter första världskriget, genom att rikta den
mot judarna.
4.1.1 Vad är skillnaden mellan skam och skuld?
4.1.2 På vilka sätt framkallar skam och skuld särskilda beteenden hos
de olika generationerna i ”Pendeln”?
4.1.3 Hur kan vi ta lärdom av olika generationers misslyckanden att
uppriktigt betrakta historien, nu så här decennier senare? Hur
ser vi på konsekvenserna?
4.1.4 Kan du ge andra exempel på där undvikandet av att betrakta
historien öppet och ärligt fått allvarliga konsekvenser, inklusive
utnämnande av syndabockar?
15

©2020 Julie Lindahl | www.julielindahl.com

4. EKOT FR Å N H I STOR I E N

4. 2

RÄT T EN TILL HISTORIA

En vanlig reaktion jag brukar få när jag talar om mina morföräldrar är:
”Hur vet du vad du skulle ha gjort i deras situation?” Det vet jag naturligtvis inte, men det behöver inte hindra mig från att lära om historien.
Det är värt att notera att människor som gjort skillnad, och som har visat
civilkurage när de konfronterats med förtryck, har varit kritiskt tänkande individer.
Med varje rättighet följer ansvar, och det är viktigt när man studerar historien. Om vi tar oss rättigheter, tar vi också på oss ansvar för framtiden.
Kanske är det anledningen till att många väljer att ignorera historien:
ansvaret känns för tungt att bära.
4.2.1 Vilka händelser i ”Pendeln” tycker du bäst beskriver dilemmat
jag upplevde när jag granskade det liv personer jag ville
respektera levde, och situationer jag själv inte upplevt?
4.2.2 Hur förklarar du Omas misslyckande att ta ansvar?
4.2.3 Har du någon gång haft en diskussion med en äldre person om
dennes förflutna, där du känt att du inte kunnat ha en åsikt
eftersom du inte var där? Har du rätt att ifrågasätta dem och
vem har rätt till historien?
4.2.4 Vad innebär det för dig, att ta ansvar för historien?

16
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4. E KOT F R Å N HISTOR IE N

4.3. TABUN OCH STRYKA ETT STRECK ÖVER
HISTORIEN
Finns det vissa saker i det förflutna som vi inte borde tala om? Det är
en fråga jag ofta ställde mig själv under min forskningsprocess för ”Pendeln”.
Under mina resor på den nordtyska landsbygden besökte jag ett antal
städer som en gång i tiden varit starka säten för nazister. Ibland var
perioden 1933-45 exkluderad i dessa städers annaler.
De som hade levt under tidsperioden ville sällan definieras av den. De
flesta städer jag besökte hade lång historia, ända bak till tidiga medeltiden. All deras historia var relevant och hade format dem, och det föreföll i mina ögon som om det vore bättre att inkludera all deras historia,
hellre än att utesluta en del av den.
Även om jag kunde förstå dem, eftersom jag själv kom från en familj
som hade försökt distansera sig från den tiden, föreföll det som om de
genom att exkludera den lokala historien under tredje riket, ännu mer
definierade sig utifrån den. Så var fallet i min familj.
4.3.1 Vilka slutsatser kan man dra utifrån ”Pendeln” angående
upprätthållandet av tabun kring historien, eller beträffande att
stryka ett streck över den?
4.3.2 Finns det vissa tidsperioder som vi borde glömma, eller
historiska tabun som borde respekteras, för våra släktingars
skull?
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4. EKOT FR Å N H I STOR I E N

4. 4. KO N S EKV ENSER AV ATT UTFORS K A FÖ RBJ UD E N
H I STO RIA
Jag upptäckte att utforskandet av “förbjuden” historia kan vara ett utmanande och ibland skrämmande samvetsprov.
När jag tänkte på min egen rädsla så handlade det inte bara om vad
jag skulle upptäcka. Snarare handlade det också om vilka konsekvenser
som skulle bli följden och hur dessa skulle påverka mina nära relationer.
Kanske var jag också orolig över hur upptäckterna skulle på verka min
självbild. Vi är alla arvtagare av en lång och komplex historia, och även
om de flesta av oss inte tänker särskilt ofta på den påverkar vår uppfattning om den också vår bild av oss själva.
Om en del av historien är förbjuden framkallar det misstänksamhet och
tvivel. Det är frön till konflikt i vårt samhälle.
4.4.1 Diskutera händelser i ”Pendeln” som du tycker bäst illustrerar
skuldkänslor i samband med att utforska förbjuden historia.
4.4.2 Vilka positiva konsekvenser skulle det kunna få att granska
historien och hur skulle de kunna leda till att man agerar? Vilka
exempel på det finns i ”Pendeln”?

18
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5.

UTFORS KA ND E AV HI STO R IE N

5 .1 . OBJEKT IVITET, SUBJEKTIV ITET OC H S AN N I N G E N
Även om vi kan enas om att vissa händelser ägt rum, hur vet vi hur vi ska
tolka dem? Vad har de för betydelse? Och kan vi tro att våra tolkningar
inte påverkas av de olika linser som vi betraktar världen igenom? Var
och en av oss är ju påverkade av vår tid, kultur, samhälle och familj,
vilket gör att vi uppfattar saker olika.
Frågan är om vi någonsin kan identifiera en konkret “sanning”, genom
alla dessa linser. Under min resa tvekade jag ibland om det fanns en
objektiv sanning. Det kunde kännas så ouppnåeligt och ofullständigt
att hantera och väga samman alla perspektiv till en enhetlig bild. Finns
det egentligen någon möjlighet att vara helt objektiv, eller får vi nöja
oss med en mer luddig uppfattning av sanningen, utifrån ett subjektivt
perspektiv?
Nu när jag ser tillbaka inser jag att vi helt enkelt måste göra vårt bästa
för att ta ansvar för sanningen, oavsett hur svårt det än är. Det betyder
inte att vi ska forma fakta efter våra trossatser, utan sträva efter att ärligt
se dem för vad de är och vad de vill säga. Det betyder också att skilja
fakta från perception, och kunna uttyda när fakta sorterats bort för att
missleda oss och skapa en osann bild.
Min morfar var en lantbrukare som alltid ville ha det bästa. Han arbetade hårt och var ordningsam. Jag ville verkligen tro på detta, och bara
detta, men bevis som samlats under åren visade att denna skönmålande bild, även om den inte var helt falsk, var långt ifrån hela sanningen.
Mycket hade eliminerats från bilden som också satts i ett falskt sammanhang. Det ockuperade Polen förbättrades inte av nazisterna, som
det berättades för mig, det förstördes av dem, och blev en plats för ett
omfattande folkmord.
19
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5. U TF O R SK A N D E AV H I STO R I E N

5.1.1 Hitta och diskutera händelser i boken där personers förflutna
påverkar deras uppfattning om sanningen.
5.1.2 Fundera över om du själv har påverkats av din personliga och
kulturella bakgrund när du tolkat historien. Finns det vissa
saker som du inte ifrågasätter? I så fall, varför?

20
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5 . U TF OR S KA NDE AV HISTOR IE N

5.2

AT T K ÄNNA IGEN R EV IDERA DE ARG UME N T

Många individer och grupper har ansträngt sig för att revidera historien
om Det tredje riket, och tagit avstånd från kända grymheter under Förintelsen med olika argument, även förnekat att Förintelsen över huvud
taget hänt. Anledningarna till att framställa revisionsargument hänger
vanligtvis ihop med en personlig eller politisk agenda. Argumenten kan
ofta se ut att härleda från noggrant genomförd forskning, medan det
egentligen handlar om påståenden och påhittade fakta och siffror, som
har liten eller ingen sanningsenlig grund.
5.2.1 Oma tar en revisionistisk ställning. Förklara vilka av hennes
argument som är en revision av historien, förutom den mest
uppenbara: förnekelsen av Förintelsen.
5.2.2 Identifiera 2–3 andra tillfällen i berättelsen där andra personer
tar en revisionistisk ställning. Vilka motiveringar har de?

21
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5. U TF O R SK A N D E AV H I STO R I E N

5.3

VERKT YG

För att kunna utforska historien behöver du utrusta dig med en mängd
verktyg, och vara beredd på att använda dem varje gång du stöter på
nya utmaningar. Om någon av er är intresserad av medicin, så kan man
jämföra med att fokusera på ett speciellt dolt område i kroppen, som
man behöver operera. För att kunna operera behöver man olika verktyg och tekniker samt kunskap om hur man använder dessa.
Som stöd för min forskning hade jag en Master-examen i internationella
affärer och ett stort intresse för historia. En av mina gamla lärare skrev
också ett rekommendationsbrev till forskningsinstitutioner, där han försäkrade dem att jag var klok nog att hantera information på bästa sätt,
eftersom jag var utbildad.
Att kunna hantera information betyder också att inse att hur utbildad
du än är kommer det alltid att finnas experter som vet mer än du om
ett speciellt ämne. En del av utmaningen i historisk forskning är att inte
vara rädd för att ställa frågor. Många gånger undrade jag, särskilt i början
av resan, om någon skulle ta mina frågor på allvar, men jag lärde mig att
sluta tänka så. Vi ökar bara vår kunskap och kommer närmare sanningen om vi alla är beredda att samarbeta och dela erfarenheter. En del
historiker hade till och med nytta av min forskning och tyckte att den
bidrog till något nytt. Så underskatta aldrig det bidrag som du kan ge när
du helhjärtat dyker in i historien.
Under resans gång mötte jag människor som var dedikerade att studera Nazityskland, andra världskriget och förintelsen, och att öppna upp
för ny information och sätt att se på en period som man skulle kunna
tänka att allt redan sagts och skrivits om. Jag hade till exempel nöjet
att lyssna på en amerikansk historiker (Tim Snyder), som lärt sig mer än
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5 . U TF OR S KA NDE AV HISTOR IE N

tio olika språk för att kunna genomföra sin forskning kring Förintelsen
i Östeuropa. Det är så mycket om Förintelsen som vi missar om vi inte
kan förstå de olika språk som dessa erfarenheter var nedtecknade på.
Jag hade hjälp av mina tyskakunskaper, men om jag även talat polska
och portugisiska hade jag förmodligen kunnat lära mig mer.
Slutligen är det viktigt att också ställa nya frågor, att inte bara dra slutsatser, när man arbetar med historisk forskning.
5.3.1 Vilka verktyg användes i ”Pendeln” för att utforska familjens
historia? Vilka styrkor och svagheter finns med dessa?
5.3.2 Baron von der Kleists identitet innebär en utmaning i arbetet.
Diskutera angreppssättet i denna del av forskningen.
5.3.3 Vilka historiska frågor kvarstår som obesvarade i ”Pendeln”?
5.3.4 Vilka är de potentiella konsekvenserna av språkförbistringar
i forskningen, och hur kan medvetenhet om dessa påverka
kvaliteten på vår forskning?
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6.

HITLE R OCH MÄ NS K LI G H E T

”Hitlers perspektiv på mänsklighet” låter i sig som en motsägelse. Kan
Hitler, som var ansvarig för en av de mest omänskliga händelserna i
historien verkligen ha haft några tankar om vad det innebär att vara
människa? Först slog jag bort tanken, men mina erfarenheter beskrivna
i ”Pendeln” ger några svar kring varför jag ändå tror det är viktigt, hur
svårt och obekvämt det än känns, att själva fundera på detta.
När jag till slut avslöjade för Oma vad jag upptäckt i min forskning,
hoppades jag att hon skulle öppna upp och visa ånger, erkänna att vad
vår familj varit del av var fel. Jag såg det inte som meningsfullt att skuldbelägga henne för det som hänt, snarare hoppades jag på att vi skulle
kunna komma till slutsatser tillsammans på ett förtroligt sätt. Istället blev
hennes reaktion att försvara det oförsvarbara, också med dessa ord om
min morfar, som alltid kommer att vara svårt för mig att höra:
“Ja, han skrek som alla andra. Han bara slog dem,” sa hon, och sträckte
på sig. “Sådana var tiderna! Människor gjorde sådana saker och vi bara
gjorde som alla andra.”
Två veckor senare ökade Oma på sitt försvar, genom att påstå att jag,
inte det förflutna, var den verkliga källan till problem, eftersom jag genetiskt hade befläckat släkten när jag gift mig med en man som hade
tre handikappade syskon. Jag hoppas att detta ögonblick i boken inte
går någon av er förbi, och att det ger er en anledning att stanna upp
och reflektera. Det är kanske det tillfälle som ger mest kalla kårar av
alla, eftersom det ger en djup insikt i Hitlers perspektiv kring mänsklighet, som det uttrycks i hans propaganda, och som det upprepats av så
många. I huvudsak säger det följande:
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6 . H I T L E R OCH M Ä NS KL IG HETE N

Mänsklighet omfattar bara en begränsad del av den mänskliga arten,
som är uppdelad utifrån ras och fysisk styrka. Personer med blandad
bakgrund eller som är handikappade räknas inte – renhet och styrka är
det korrekta. Mänsklighet betyder en värld där den begränsade delen
av den mänskliga arten som är rena och starka har rätt att ta vad de vill
för att överleva och hålla borta hotet från mänsklig icke-mänsklighet.
Dess överlägsenhet, och nödvändigheten av dess överlevnad, betyder
att ingen motivering behövs. Mänsklighetens uppgift är raskampen.
Var kommer det här perspektivet på mänsklighet ifrån? Det är värt att
minnas att både Hitler och Oma var formade av katastrofer i sina länder, som måste ha uppfattats som helvetet på jorden när de inträffade.
Under första världskriget, då Hitler återhämtade sig från en temporär
blindhet som han fått vid en senapsgas-attack som en ung soldat i skyttegravarna, reagerade han med chock och en känsla av svek på nyheten att hans land hade kapitulerat inför fienden. Han var inte ensam.
Många i Tyskland kände på samma sätt. Hans förklaring, baserad på
urgammal antisemitism som funnits både i Europa och på andra ställen
i århundraden, var att en judisk-bolsjevikisk konspiration representerad av den tyska regeringens spirande demokrati, Weimar-republiken,
hade förrått nationen. Det som sedan följde gjorde inte saken bättre:
efter den våldsamma blodsutgjutelsen vid första världskriget, tvingades
Tyskland att uppfylla villkoren i Versailles-fördraget som innebar omfattande reparationer efter kriget, och ledde till hyperinflationen i början
av 1920-talet.
Det här är inga ursäkter för Hitlers perspektiv. Samtidigt är denna bakgrund viktig att beakta för att förstå hur det är möjligt att människor kan
hemfalla till sin mörkare natur. Man kan jämföra Hitler med en terrorist
av idag, som uppstår ur en allvarlig kris och statskollaps; som verkar erbjuda ett utlopp för vissa, och samtidigt koppla till idéer som många bär
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6. HITLER O C H MÄ NS K L I G H ET E N

på. Många tyskar var antisemiter i någon grad, men få kunde föreställa
sig Förintelsen. Det är en illustration av den livsfarliga kombinationen av
okontrollerade fördomar och rättstatens sammanbrott.
Hitlers perspektiv på mänsklighet tvingar oss att se på oss själva och
vår tid. Hans syn på mänsklighet, som begränsad enbart till en särskild
grupp av människor, är i högsta grad levande idag. Vi upplever det i
form av ökad antisemitism, politisk exkludering, och i form av personer
som, arga över att känna sig orättvist behandlade, desperat försöker
straffa andra och stödja ledare som använder enkla, ineffektiva och
orättvisa metoder.
Framför allt får Oma mig att vända blicken inåt och se var Hitlers perspektiv på mänsklighet skulle kunna finnas även inom mig. Jag diskuterade fördomar med Hédi Fried, överlevare från Förintelsen, och båda
vi kom till slutsatsen att ingen går fri från det. Om vi gräver tillräckligt
djupt, kan vi alla hitta spår av det begränsade perspektivet på mänsklighet i någon form. Frågan är, hur kan vi bli medvetna om det, kontrollera
det, utmana det och hindra det från att växa inom oss.
6.1

Vilka händelser i ”Pendeln” tycker du bäst visar Hitlers
perspektiv på mänsklighet? Varför?

6.2

Var och hur ser du dessa perspektiv återkomma i världen idag?
Visa på specifika exempel.

6.3

Hur kan vi utvidga vår syn på mänsklighet, och hindra att den
krymper när vi ställs inför krissituationer?
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7.

HISTORI E NS PÅVE RKA N PÅ VÅ RA 		
FAMILJ E R O CH SA MHÄ LL E N

Historien påverkar oss på sätt som vi ofta inte är medvetna om, eller
inte har reflekterat särskilt över.
Andra världskriget och Förintelsen berörde människors liv över hela
världen.
7.1

Var din familj och/eller din närmaste omgivning påverkade av
denna tidsperiod? Om du är osäker, diskutera med din familj
och personer nära dig.
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8.

KORT U P P GI F T: KA P I T E L O C H F RÅG O R

För er som inte har tid att läsa hela ”Pendeln” just nu, är här en kort
uppgift där ni kan fundera över några nyckelteman.

8.1

Läs kapitel 5: Tyskland, 2010 fram till “hon var inte alls den
människa som jag trodde jag kände.”

8.2

Läs kapitel 7: Tyskland, 2012 fram till “…och den här gången
kom inte moster Best till hennes undsättning.”

8.3

Frågor:
Vad tror du menas med frasen ”Jag hade inte rätt till denna
historia”?
Varför har jag så svårt att säga emot min mormor?
Tror du att det är möjligt att ha en konstruktiv konversation
med intoleranta familjemedlemmar? Hur skulle du gå tillväga?
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9.

V ID EOR & P OD CAST S

9.1
EN BERÄTTELSE OM TVÅ PER SON E R S O M
ÖVERG AV D EMOKRATIN
Länken till denna video delas till lärare som vill använda boken i undervisningen och för visning i klassrummet. Kontakta info@julielindahl.
com.

Se denna 20-minutersvideo, där jag berättar historien om mina mor
föräldrar. Jag utgår ifrån ett perspektiv som beskriver deras val
beträffande demokrati och vilka konsekvenser de fick. Sedan följer
en diskussion kring de viktigaste lärdomarna och frågorna från videon.
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9. VIDEO R & P O D C AST S

9. 2

REF LEKTIONER KR ING HISTORI E N S RE L E VAN S

Länken till denna video delas till lärare som vill använda boken i undervisningen och för visning i klassrummet. Kontakta info@julielindahl.
com.
Se denna ca 7 minuter långa video och diskutera de frågor den väcker.

”I det nazistiska hatet finns ingen förnuftsmässighet, det är ett hat som inte
finns i oss, det är utommänskligt. Vi kan
inte förstå det. Desto nödvändigare är det
att känna till det, ty det som har hänt kan
upprepas, sinnena kan återigen förledas
och fördunklas, också våra egna.”
Primo Levi ”Är detta en människa”
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9. V IDEOR & PODCA STS

9. 3
EN KON VER SATION OM HISTORI E N S RE L E VAN S
ME D H ÉD I F RIE D (ENG)
Hédi Fried och hennes syster överlevde Förintelsen. De blev tillsammans med sina föräldrar utdrivna från sitt hem i Rumänien 1944, av
nazisterna. Efter kriget blev de flyktingar i Europa och kom att bosätta
sig i Sverige. Hédi har skrivit och pratat vida om sina upplevelser före,
under och efter kriget.
Vår konversation handlar om hur historien om nazismen under andra
världskriget och Förintelsen är relevant för oss som individer idag. Den
visar bland annat på vikten av kritiskt tänkande, medvetenhet om våra
fördomar och granskar attityder gentemot flyktingar.
I vårt samtal tar Hédi och jag upp följande frågor:
9.3.1 Kan vi egentligen någonsin förstå historia vi själva inte upplevt?
9.3.2 Vad kan vi lära oss av att studera andra världskriget och
Förintelsen?
9.3.3 Kan vi kritisera personer från en tid som vi inte upplevt själva?
Vad skulle vi ha gjort i deras situation?
9.3.4 Vad skiljer denna historiska tidsperiod från vår?
9.3.5 Reflektioner kring att vara flykting.
9.3.6 Vad kan vi som individer göra för att förhindra trender liknande
dem i Europa på 1930-talet?
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9. VIDEO R & P O D C AST S

REFERENSER:

A conversation about the relevance of history. Hédi Fried and Julie
Lindahl, Stockholm 2016.
Filmen i sex delar:
PART 1 - Can we understand? https://youtu.be/IVsavE9JIgE
PART 2 - What can we learn? https://youtu.be/ZS8ughzz6ag
PART 3 - Should we be critical? https://youtu.be/3DWdM07NI5I
PART 4 - Why should we study? https://youtu.be/dzlEl5IRUDc
PART 5 - Being a refugee https://youtu.be/yD7suRELEHc
PART 6 - What can we do? https://youtu.be/ovltXdzRJAc
Hédi refererar till Christopher R. Brownings berömda bok, “Helt vanliga
män: reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen” (Penguin 1992) som fokuserar på en bataljon av män med uppdraget att begå
massmord på judar. Den beskriver deras beslutsfattanden och beteenden och är ett av de viktigaste verken när det gäller att visa på hur
människor blir förövare.
Hédis YouTube-kanal, en dokumentär om hennes erfarenheter:
https://www.youtube.com/channel/UCqt9i9s0zxDZSSLpYZZRWXA
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9. V IDEOR & PODCA STS

9. 4

F Ö RS LAG PÅ M ER M ATERIA L

Mer material på svenska och engelska finns på www.julielindahl.com/
About. Vi rekommenderar följande:
På svenska
Intervju av Maria-Pia Gottberg, Känslosmart Podcast (April 2020)
https://podcasts.nu/avsnitt/kanslosmart/julie-lindahl-pendeln
Intervju ”Bära en hemlighet” P1 Sveriges Radio P1 Kropp & själ (April
2019). Gäster i programmet: Esbjörn Hagberg, f.d biskop och själavårdare, Sandra Guteklint, psykolog, Jorge Lintrup, släktforskare. Programledare är Ulrika Hjalmarson Neideman.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1270766

På engelska
”Discovering my grandfather’s secret Nazi past” BBC World Service,
Outlook (August 2020)
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cszf02
Conversation with Eric Weinstein, “The Portal” (31 October 2019)
https://www.stitcher.com/podcast/kast-media-2/the-portal2/e/64979138
“Quiet is Best” produced by Erika Lantz for NPR’s Snap Judgment
https://snapjudgment.org/story/quiet-is-best-1015-family-name/
“Beyond Sides of History”, an award-winning series by WBUR 9.0, National Public Radio, Boston (November 2017-January 2018)
http://www.wbur.org/kindworld/2017/12/31/beyond-sides-of-history

33

©2020 Julie Lindahl | www.julielindahl.com

1 0.

STORY- MA K I NG: PÅ VI L K E T SÄTT Ä R 		
HISTORI E N RE LE VA NT FÖ R M IG ?

Story-making i grupp är ett kraftfullt verktyg för att utforska komplexa
teman i ett kreativt och tryggt sammanhang. Story-making är en process
som kan användas när man utforskar ämnet ”Hur och varför är historien
relevant för dig?”. Metoden har skapats och använts i många olika sammanhang i S tories for Society, en ideell organisation som jag startade
2009.
Hela eller delar av metoden kan användas för att utforska olika teman
som uppkommer när ni läser Pendeln. Metoden kan ni sedan använda
för att applicera på helt andra teman.
Besök www.storieforsociety.com för att läsa mer om story-making
och om ni önskar fördjupa er i story-making genom att använda ”The
Island-method” kontakta mig på info@julielindahl.com.
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