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dolfHitler, nazismen och
ndskans vardaGliGa charm
FILM

Der Untergang

I

Regi: OliverHirschbiegel
Man'us: BerndEichinger
Skådespelare:
BrunoGanz';AfexandraMaria .

J

Lara,juliane Köhler,HeinoFerch,'UlrichNoethen',
UlrichMatthes, CorinnaHarfouch,MichaelMerictl
Produktion: Constaritin Film .'
.
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Den tyskå filmen Der Untergang är en tysk stor-

satsning som kommer till Sverigk inom kÖrt.
Den visar Hitlers sista veckor i bunkern, och
har för första gången visat Hitler samen
människa och inte som ett odjur. Den väcker
starka känslor. Här är vad den väckt i mig: .
Det måste ha varit helt underbart att: vara
nazist. Jag harinte förstått det förut. Att ini
slutet vara så hängiven en ide om folklig samhörighet. Pliktuppfyllelse
och självuppoffring gör inte bara en själv till en battre människa. Genom att förinta sina minderVärdiga
fiender förbättrar man' mänskligheten·> för;
evigt ..
, {,
Och

vilken

fin

människa

Hitler" ~ var.

Konstintresserad som få: hans privatå lc6nstsamling omfattade mer än 5000 verk,:och
han hade. ett enastående intresse för arkitektur, Vilk~n bragd av Albert Speer somlytkas
tolka Hi~lers visioner för en ny människas
Berlin 'i d~ras gemensan:una modellbyggen.
Ett Tyskland behär,skat av vegetarianer?
Inte rildigt., Om Hitler avstod från art äta kött
i slut~ta." sitt liv \>erpd~~ d~~. på haris svåra
magsjuk~omar., Och att'tänka' pa hazistema
som p~J\ldiner för djur'rättig~eterna
v~tkar
rninst shgt ,absurt.
" ;,
Däremot ~r jag omtUmlad efter att ha sett
filmen ~,:,dergången av Bern,t E\chirig~r. Det
.är en tY.* storsat~!Iing m~d eill:Judget m\, över
l? miljoner e~o.', :,: ' ,.
',~
,: '.
"
,
FilmelJ skildrar de ,sista. ve:ckorna i. ,d.et
omringade-"Betliri; strax' före Hitlerssjålvmord, FÖrutom BJ.'Unoqanz.faritastiskil
roll~olkning.~ö.m Hitl.~r är ;de,t ~vår.:t,att ta !jam:
. , några a:ndra,'skåde.sp~l\rie; Det 'fllarks .att ',det
är erielit aV ,tyska skMespelare som medver~
kar och. &ö,r~iri yf1eJ:s~a.'
GoebbeIS,och hans ffl! vägrar att fly från
Berlin o~h dödar inte bara sig själva utan
även sina~ .. seX
somif' de.' inte vill ska. växa
-". '" barn~'
.-;
I
.
upp utan'H~tler ochriiz\s.men.
,
De spelas av Ulrich Matthesoch
Corinna
Harfourch spm så övertygaride gestalta~ det
gränspsykotiska
samnianbrottet 'och bårnamorden,

så att jag ryser även efteråt inför
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Ett porträtt av Hitler ~om människavisar kanskeatt en person som han hade kunnatfinnas var som helst.
BILD: CONSTANTIN

FILM

skådespelarnas bilder påil).tern~t. Dödar sina
fienders barn, det gör människor vaJje vecka '
i Palestina på båda sidor. Att döda sina egna
barn, så som Goebbels, är värre än den pa- '
lestinska självmordsbombarens
eller israeliska helikopterpilotims "självförsvar",
Det. som är skrämmande bra med filmen
Undergången
är att' den visår fanatisIhens
slutstadium. Lydnaden in 'i döden? fanatismeJ;i
,när gamla män skjuts på ,gatorna för att d~
inte vill kämpa.
"
, Samtidigt, geilOrri att' visa Hitl~r som människa, en hänsynsfull vegetari~)1, oppnat filmen möjligheten för en ideologisk och moralisk självrannsakari.,

niska. De~ är en del i den kulturella våg av
berättelser från barnbarnen
till nazisterna
söm upptäcker att deras far- och morföräldrar
var, männii';k.ör. Vänstern, antifascisterna och
därmed jag själv har tyvärr gjort sig själva
'och sin sak en björntjänst, när vi har demoniserätmotställdarna.
Länge har intellektueila
funnits som Hanna Arendt och Zygmut Bauman som vi~at oss hur "naziodjuren" .inte
ba~a var niänlliskor utan det värsta av allt var både förnuftiga och moderna människor.
Alltså produkter av den moderllitet som börjar ined renässans och humanism och fortsätter
med kolonialism fi-am till romantismens drömvärld. Der Untergang gestaltar det så att man
kan uppleva det känslomässigt, och jag menar
att den står i samma kritiska tradition som BauSjälvuppOffring,
pliktkänsla,
ansvarstagande
man och Arendt. Det frnns invändningar mot
blir fantasteri hos nazisterna vars mål var att
frlmens kaminarspelsartade berättande om de
skapa en ny mällniska. - Va(t,är'det då fdr skug·
sista dagarna Rikskansliet och Hitlers bunker.
ga mina drömmar gör att j\lgbär I1).edmig? Jag
Men den ger ändå en bild av dessa hängivna
;lr sk,akad Qver att,inSeyad jåg prnpe ha :varit.
människor;' den europeiska elit som slutligen
" , Filn\.en Undergfuigen tar f,råni.'äet mänskliga
väljer att gå under, trots att det fanns många
1105na?:isteina;: Den startar 'starka och svårbeirrandra sätt att avsluta kriget.
betade känslor som. leder: till att man v.ill ta reda
Filmen visar även hur det tyska folket var ett
på mer. Vad är det som gpr nazismen så "fasciav krigets offer. De lät sig slaktas av sin statsbänerande" stark? Vad är det söm gör den så farrande elit och övertygelse. Efter filmen förstår
tig?
"
,"
"
'
.
jag bättre den tyska skepticismen mot allt statAtt stoppa nynazismeIl,.trorjag, kräver. både
ligt. Det fmns en fara med tvärsäkerhet och
sjäivrannsakan och ettk,rJtisId tärikande, Sarl1t
en, I1j.storiskm~dve~en)J,ef Allt 4ettit kan ~aJ1ske, "självklara" ställningstaganden, som kan få en
att glida iIi i fanatism och intolerans. Det bästa
hj~l~a tillräckligt'niötideol()g.\skblmdhet.
Jag
vapnet mot tVärsäkerhet är ett oupphörligt fråhoppas att så många som, möjligt ser filmen,
särskilt i...••
dessa tider, då
gande och ifrågasättande. Så ser jag det, och
~.:
- , &1
. -. gäller
- .• -, att bemöta de .
därmed ser jag även frlmen Der Untergang som
fråmväXande nynaZistisk~ rörelsemit irled argu~
en utrnaningoch ett vapen mot det som kan bli
ment.'
den nya tidens nazism. Både utom och inom oss
Der Untergang koll1rner att gå till filrhsjälva.
historien som en av d~' få tyslm efterkrigsfil1.
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rnersom skildrat Hitler sömen:~va.nlig"
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Andreas Altermann
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