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Antony Beevor i unik
skildring från östfronten
Antony Beevor, en av vår tids ledande militärhistoriker, utkommer
nu med en ny bok. Reporter i krig är den osminkade och närmast
brutala skildringen av striderna på östfronten. Boken är en
sammanställning av de dagboksanteckningar som fördes av
Vasilij Grossman, som var krigsreporter på Röda arméns
tidning Röda stjärnan.
– Vasilij Grossmans skildringar från östfronten är unika,
säger Antony Beevor i en kommentar. Han var till exempel
i Stalingrad under i stort sett hela detta fruktansvärda slag.
Han var med vid Röda arméns allra värsta katastrofer,
liksom vid dess största framgångar.
Samtidigt som Grossman med sina tidningsartiklar
rapporterade om striderna, förde han i hemlighet egna dagböcker.
Anteckningar som med största säkerhet skulle ha kostat honom livet
om de upptäckts av den militära säkerhetstjänsten. Det är dessa dagböcker som främst ligger till grund för Reporter i krig.
Här träder ett ögonvittne fram som tillbringade mer än tusen
dagar på östfronten. Han berättar om usla förhållanden, om liv och
död för soldater och civilister. Det är sannolikt den bästa ögonvittnesskildringen av den fruktansvärda östfronten, det som Grossman
själv kallade för »krigets skoningslösa sanning».
Antony Beevor har tillsammans med sin medhjälpare Luba
Vinogradova redigerat hans anteckningsböcker, artiklar och brev
och samtidigt kompletterat dem med tillägg och kommentarer.
Antony Beevor arbetar just nu intensivt med sin kommande bok
men ﬁnns tillgänglig i London för intervjuer, på plats eller per
telefon.
Kontakta Jenny Hed på vår presstjänst för hjälp med bokningar,
telefon 0708-74 00 56.
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