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att utställningen Baltutlämningen för fram
en offentlig lögn om Sveriges roll under
kriget. Förstärkningen av stridande in-
ringad tysk trupp, döps om till något annat
mindre allvarligt. Utställningen talar istäl-
let om ”den så kallade permittenttrafiken
som tillät tyska soldater på permission från
det nazi-ockuperade Norge att åka hem via
Sverige”. Enligt utställningen är det först
1941 som Sveriges medgörlighet utökas och
innefattar transport av en armédivision med
vapen från Norge till Finland. Men trans-
port av specialister på maskingevär och un-
derrättelsetjänst till stridande trupp hade
alltså påbörjats en dryg vecka efter det att
tyska anfallet på Norge inleddes 9 april.
Först 18 juni kom beslutet om permittent-
trafiken.

Utställningen underbygger på flera andra
punkter uppfattningen att små stater inte
har intresse att utnyttja krigssituationen
till egen fördel. De är istället offer för de
utländska extrema ideologierna.

Balternas delaktighet
Balternas delaktighet i judeutrotningen
bortförklaras. Redan innan de dödsläger
där judeutrotningen skedde industriellt i
Polen startade, hade över hälften av alla
judar i Baltikum massmördats. Detta ge-
nomfördes med mycket små resurser av
tyska och baltiska SS-förband som också
fick hjälp av  frivilliga nazister som själv-
mant satte igång judeutrotning.

Vem som bar skulden för judeutrot-
ningen i Baltikum utöver tyskarna, fram-
ställs av utställningen som något som är
höljt i dunkel. Det påpekas att lettiska
SS-förband massmördat judar, men att
det skett under tyskt befäl. I övrigt hän-
visar utställningen till att det pågår en
debatt om de egna SS-förbandens roll i
dagens självständiga baltiska stater. Var de
frihetskämpar i kriget mot Sovjetunionen
eller finns det anledning att rannsaka de-
ras roll som utövare av ”eventuella över-
grepp på judar”.

Utställningen får det närmast att fram-
stå som att övergrepp på judar knappast
alls förekommit, annat än när tyskarna
stått för det. Det utställningen till slut har
att säga om balternas bidrag till den
snabba judeutrotningen är: ”Den forsk-
ning som har bedrivits i Baltikum, fram-
förallt i Lettland, på ämnet sedan Sov-
jetunionens sammanbrott, har haft svårt
att komma med konkreta svar eftersom
så få källor finns tillgängliga från tidspe-
rioden ifråga.”

Det är en skandal att denna bild av
balters delaktighet i förintelsen som en
eventualitet sprids av myndigheten Fo-
rum för levande historia, inte minst med
tanke på att utställningen ska vandra vi-
dare till Baltikum.

Finland presenteras i utställningen med
ett foto där soldater försvarar sig mot Sov-
jets angrepp 1939. På en karta över Eu-
ropa från 1942 markeras Finland med
samma vita färg som neutrala länder som
Sverige och Schweiz och det antinazistiska
Storbritannien. Axelmakterna och av dem
ockuperade länder markeras med brunt
som sträcker sig långt in i Sovjet, vars fort-
farande fria områden är markerat med rött.

På kartan sträcker sig Finland djupt in
i Sovjetunionen ända till Onega, så att
bara en liten röd korridor kvarstår fram
till Leningrad vid Finska viken, inklämt
mellan det bruna och det vita. Kartan är
helt enkelt falskritad. Finland tillhörde
inte det neutrala eller allierade Europa
som kartans färg framställer det som. Fo-
ton och text om försvarskrig understry-
ker denna felaktiga bild. Det vitmålade
Finlands gräns på kartan har heller inte
funnits, vare sig före eller efter kriget.

Efter Vinterkriget 1939, som var ett
försvarskrig, genomförde Finland tillsam-
mans med Tyskland ett angreppskrig mot
Sovjet 1941 vilket förde finsk trupp långt
in i Sovjet. Det område som kartan anger
som Finland, innehåller också stora delar
av ockuperat område. I det gemensamma
tysk-finska angreppet på Sovjet ingick
brutala övergrepp på civilbefolkningen.
Längre fram i utställningen noteras att
Finland ingick i en militärallians med
Tyskland, men inte i vilket syfte det
skedde. Det finska deltagandet på den fas-
cistiska sidan i angreppet på Sovjetunio-
nen och etnisk rensningspolitik blir i ut-
ställningen bortsuddat.

Omedveten förfalskning
Det är knappast troligt att utställningen
medvetet förfalskar och förvränger histo-
rien. Den svenska metoden att försköna
och undvika att ställa sig obekväma frå-
gor om den egna statens roll, har kanske
reflexmässigt överförts också till små
grannländers historia. Men även omed-
vetet genomförd historieförfalskning och
försköning är något vi kan förvänta oss
att det rättas till. Revidera därför utställ-
ningens allmänna bild av andra världs-
kriget och ge ut information där kritik av
utställningens bild redovisas. Vi behöver
en offentlig diskussion om svensk, nord-
isk och baltisk försköning och historie-
förfalskning av den egna rollen under
andra världskriget.

Tord Björk

Ur general Dietls dagbok

1940

26/4
Den 23/4 ankom et tog til den svenske
grensestasjon med sanitetsutstyr,
sanitetspersonell og proviant. Det er
hittil ikke kommet over grensen p.g.a.
høye snøskavler og personellvansker.
En annen grunn er Sveriges bestrebel-
ser på ikke gi slipp på sin nøytralitet.
Etter forsiktige overslag har toget pro-
viant for 4000 mann i tre måneder.
Dessuten en vogn med sanitetsutstyr
og en vogn med 30 etterretningsfolk.

6/5
Samtale med den tyske attache i Sverige,
som oppholder seg fast på Bjørnfjell
med forbindelse til Sverige. Han ble
beordret til enhver tid å etterkomme
divisjonens anvisninger.

10/5
Varig kraftig beskyting fra landbatteri fra
neset ved havneinnløpet. Etterret-
ningssjef gr. XXXI gir ordre om å
opprette telefonforbindelse med Oslo
over Stockholm.

11/5
18.30
Den tyske forsvarsattache ved ambas-
saden i Stockholm Maenss beordret til
Bjørnfjell for å hjelpe gr. Narvik ved for-
handlinger med svenske grense-myndig-
heter. Været delvis skyet, sol, sterk vind,
tøvær

15/5
18.00
Melding fra Bjørfjell: Svensketoget er
kommet til Bjørnfjell stasjon etter at lin-
jen er ryddet.

General Dietl var chef för
tyska trupper som var
inringade av allierade tupper
vid malmbanan. Han förde
en grundlig krigsdagbok.
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19.30
Ca kI 20.00 angrep fienden Storebalak
etter artilleriforberedelser og tok den
i besittelse. Gr. XXJ blir inntrengende
bedt om at grensekrenkninger av egne
fly må opphøre fordi dette forstyrrer
det gode forhold til Sverige.
Div. ordre nr. 18 (vedlegg)

19/5
14.45
Tilbakeføring av skibsbrudne til Tyskland
blir godkjent av Sveriges regjering.
Denne tilbakeføring kommer på nå-
værende tidspunkt ikke på tale, da
samtlige er nødvendige i forsynings-
tjenesten, om de ikke er satt inn i kamp.

Källa: www.bjerkvik.gs.nl.no

.

Tyska fångar vaktas vid Storsteinen

Från Sveriges televisions program ”Sverige”. Inslaget om Hubert Norvall är
gjort av Kirsi Vantaja.

Forts från sid 8

Över 2 milj tyskar transporterades
genom det ”neutrala Sverige”
Huberet Nordvall var en av de
lokförare som körde tågen.

–  Jag började i januari 1940. Jag åkte
som lokbiträde och servade tyskarna.
Hur kändes det för dig att serva tyskarna?
– Ja, vi hade ju bra förbindelser med
norrmännen före det här olyckliga. Och
jag kände ju många norrmän. Jag var
mycket i Narvik och vi var ju goda
vänner överlag på stationen ... och sen
ska vi då bakom ryggen på dom föra in
soldater, tyska soldater som alltså t o
m skulle döda våra vänner.

– De här tågen fick ju inte stanna annat
än när vi stannade i Kiruna. Jag minns
när de stannade. Det var mycket
Kirunabor där och tyskarna kastade
cigaretter till dem och svenskarna
kastade cigaretter.  Det var ju tråkigt
att se hur en del ville hjälpa tyskarna
och en del var ju emot.

(Om 50-årsminneshögtiden)
– Här står jag, som nästan är orsaken
till det hela.... Det var så pinsamt för
mig. Jag hade ju kört över de här
tyskarna. Det berör mig starkast. Jag har

faktiskt kört över folk som dödade
norrmän. Men vad kunde jag göra. Det
var bestämt från Sverige.

– Och den 20:e april, då snöröjde svensk
personal, det var personal från Abisko,
banpersonal och ledningspersonal plus
lokpersonal. De snöröjde åt över-
kommendanten Dietl, ända från riks-
gränsen ner till Strömsnäs. Det gjorde
de flera gånger. Hade de inte gjort det
hade inte tåget kunnat köra. Vi var ju
beordrade.

Oficiellt sas det ju att dessa tåg bara skulle
transportera tyska militärer inte vapen. Hur
var det med  det ? Hur var det egentligen?
– Några vapen på de här transittågen
såg vi ju aldrig. Och däremot gick det ju
godståg och där var det säkert vapen.
Det var t.o.m.  kanoner på vissa av
vagnarna.

Kände svenskarna till det - att sådana
godståg passerade genom Sverige?
–  Ja visst gjorde de det. Det var ju
sanktionerat ifrån Stockholm att de
skulle få köra igenom förnödenheter
och sånt där.

Hubert Nordvall lokförare


