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Introduktion till personen Vilhelm 
Scharp och texterna i denna bok

Av Andreas Åkerlund

Vem var Vilhelm Scharp? – En kort levnadsteckning

UPPVÄXT, STUDIER I UPPSALA OCH RESOR I 
EUROPA 1896–1928
Vilhelm Scharp var född 13 juli 1896 i Stockholm, son till tuberku-
losläkaren Wilhelm Scharp och hans första fru Johanna Müntzing.1 
Föräldrarna skilde sig när han var 11 år gammal och 1906 skrevs 
Scharp därför redan som tioåring in vid Lundsbergs skola2 varifrån 
han avgick med studentexamen 1914. Att Scharp var en duktig student 
vars intresse främst gällde humaniora blir tydligt utifrån hans efterföl-
jande studier i Uppsala. Här tog han redan 1916 en kandidatexamen i 
nordiska språk, religionshistoria och teoretisk filosofi vilken först 1922 
följdes upp med en filosofisk ämbetsexamen, en examen som då gav 
behörighet till adjunktstjänster vid läroverk. Huvudämnena här var 
litteraturhistoria med poetik samt historia.3 Scharp verkar alltså redan 
då ha siktat på en bana som lärare. Under tiden i Uppsala lärde han 
känna en rad personer som senare kom att bli viktiga i det kulturella 
och politiska Sverige. Nämnas kan Leif Kihlberg, docent i statskun-
skap, senare ordföranden i Publicistklubben och politisk redaktör på 
Dagens Nyheter, professorn i statskunskap och chefredaktören för 
Dagens Nyheter Herbert Tingsten och poeten Karin Boye. De båda 
sistnämnda var liksom Scharp själv aktiva i Clarté-rörelsen.4 

1 Uno Dalén, ”Scharp, Johan Vilhelm”, i: Torsten Dahl & Nils Bohman (red.) Svenska män 
och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, VI, Stockholm: Bonniers 1949, s. 532.

2 Lundsbergaren, nr 1, januari 1915, s. 8.
3 Se betygsavskrifter i Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), Vilhelm Lundströms brev-

samling (VLB), Brev från Vilhelm Scharp.
4 Vilhelm Scharp, Tavernan, Stockholm: Kungliga biblioteket 1971, s. 79; Herbert Ting sten, 

Mitt liv. Ungdomsåren, Stockholm, Wahlström & Widstrand 1961, s. 174–175 och passim.; 
Margit Abenius, Karin Boye, Lund: Aldus/Bonniers 1965, s. 132–133; 144 och passim. 
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Det relativt långa avbrottet i studierna mellan 1917 och 1921 var 
enligt Scharp själv orsakat av ”sjukdom och höggradig överansträng-
ning”.5 Hela sitt liv kämpade han med långvariga depressioner. Direkt 
efter examen arbetade Scharp ett år på redaktionen för Bonniers kon-
versationslexikon innan han i maj 1923 ”på grund av sjukdom lämnade 
tjänsten.”6 Antagligen var det även här hans depressioner som fick 
honom att säga upp sig. 

Under studietiden i Uppsala engagerade sig Scharp inom det interna-
tionella studentarbetet och det var detta engagemang som gav honom 
möjligheten att genomföra sin första resa till Tyskland som finns beskri-
ven i ”Från Flensburg till München”. Här föddes ett intresse för det mo- 
derna Tyskland som var avgörande för Scharps fortsatta liv och gärning. 

LEKTOR I BERLIN 1928–36
1926 kontaktade Scharp professorn i klassiska språk i Göteborg, 
Vilhelm Lundström. Lundström var en ledande person inom Riks-
föreningen för svenskhetens bevarande i utlandet och hade tagit på sig 
uppgiften att samordna och hålla kontakten med lektorerna i svenska 
språket vid utländska universitet.7 Lundström var även den som hjälp-
te utländska universitet att lysa ut lediga tjänster och det var i detta 
ärende Scharp kontaktade honom. Lektoratet vid universitetet i Jena 
var ledigt och Scharp sökte anställningen. Trots att Lundström infor-
merade honom om de dåliga löneförhållandena i Jena vidhöll Scharp 
sin ansökan och skrev dessutom följande:

5 Brev från Vilhelm Scharp till Vilhelm Lundström, 7/9 1926, GUB, VLB, Brev från 
Vilhelm Scharp.

6 Betygsavskrift av Yngve Lorentz, 22/6 1926, GUB, VLB, Brev från Vilhelm Scharp. Se 
även Tingsten, Mitt liv. Ungdomsåren, s. 305–306.

7 För Riksföreningens arbete med lektoraten i utlandet se Lennart Limberg, ”Svenska 
lektoraten, åren 1913 till 1945”, i: Lennart Limberg (red.), Internationell nationalism. 
Riksföreningen 100 år, Göteborg: Riksföreningen Sverigekontakt 2008, s. 87–139; 
Andreas Åkerlund, Mellan akademi och utrikespolitik. Lektorat i svenska språket vid utländska 
universitet 1906–1945, Uppsala, Uppsala universitet 2010, kapitel 3, s. 79–108.

Introduktion
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”För den händelse att någon bättre meriterad finnes för Jena-
lektoratet, vore jag ytterst tacksam att få veta, om något annat av 
Riksföreningens svenska lektorat under den närmaste tiden skulle 
bli lediga, och om jag i så fall kan anses ha utsikt att med framgång 
söka en dylik anställning.”8 

Man ser det tydligt. Vilhelm Scharp ville verkligen till Tyskland. Men 
han skulle inte hamna i Jena. Den tjänsten gick till Lorenz Engberg. 
Året därpå, 1927, avgick dock språkvetaren Gösta Langenfelt från lek-
toratet vid Friedrich Wilhelms-universitetet i Berlin och Scharp sökte 
och fick den tjänsten istället, enligt egen utsago utan rekommendation 
av Vilhelm Lundström.9 I fakultetens utlåtande till den preussiske 
ministern för vetenskap, konst och folkbildning framhävs Scharps 
gedigna utbildning, hans resor i Tyskland, och hans erfarenheter som 
redaktör. Bedömningen var att Scharps kvalifikationer tydligt över-
träffade alla andra sökandes.10 Från och med den 1 april 1928 anställ-
des Vilhelm Scharp som lektor i svenska språket i Berlin. En tjänst han 
skulle inneha fram till 1936, under några av de mest turbulenta åren i 
det moderna Tysklands historia.

Vilhelm Scharp blev en viktig person för de tysk-svenska kontakter-
na under denna tid och gjorde mycket för att sprida såväl kunskap om 
det moderna Tyskland i Sverige som vice versa. Han var exempelvis 
bland de första som fick en lång intervju med författaren Erich Maria 
Remarque (egentligen Erich Paul Remark, 1898–1970), mest känd för 
boken På västfronten intet nytt. Scharps artikel trycktes på samma dag 
i Stockholms-Tidningen i Sverige, i Hufvudstadsbladet i Finland och i en 
förkortad engelsk översättning i den brittiska söndagstidningen The 
Observer.11 Denna intervju återfinns i föreliggande bok under titeln 
”Remarque talar ut”.

Introduktion

 8 Brev från Scharp till Lundström, 14/9 1926, GUB, VLB, Brev från Vilhelm Scharp.
 9 Se texten ”Taverne” i denna bok.
10 Skrivelse från Dekan, Phil. Fak., Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin till Preussischen 

Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, 21/11 1927, Universitätsarchiv, 
Humboldt-Universität zu Berlin, Phil. Fak. 1449. 

11 Vilhelm Scharp, ”Remarque talar ut”, i: Stockholms-Tidningen, Söndagsbilagan 13/10 1929, 
s. 1–2 och 5; “Remarque talar ut. Intervju för Hufvudstadsbladet”, i: Hufvudstadsbladet 
13/10 1929, s. 17–18; “All Quiet on the Western Front: Why it was written”, i: The Ob ser-
ver 13/10 1929, s. 17.
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Vilhelm Scharp rörde sig i intellektuella och litterära kretsar i 
Berlin. I en artikel om honom i Nya Dagligt Allehanda från september 
1931 skriver Carl Björkman följande:

”Överallt där den europeiska kulturen debatteras, där det jäser i 
hjärnorna av de problem som hör den unga generationen till – där 
träffar man på Vilhelm Scharp. Han har lekt snillelekar med André 
Gide och Roger Martin du Gard på Pontigny, han är en ofta sedd 
gäst vid Arnold Zweigs söndagsteer, där Feuchtwanger och Joseph 
Roth höra till stamgästerna, och med Remarque diskuterar han vid 
eftermiddagskaffet de problem han betraktar som vitala för modern 
nordisk ungdom.”12 

Samtidigt hade Vilhelm Scharp svårt att skriva. Björkman beskriver 
honom som en ”missförstådd oförmåga” och som ”en mycket grundlig 
herre”.13 Enligt Scharp själv kallade Arnold Zweig honom för den 
”förhindrade författaren”.14 Han verkar ha varit perfektionist, vilket i 
kombination med depressionerna med största sannolikhet försvårade 
hans skrivande. Detta hindrade honom dock inte från att vara verksam 
inom det litterära fältet. Tillsammans med Karin Boye och sina båda 
systrar Ulla och Märta ingick Scharp i den grupp intellektuella som 
gav ut tidskriften Spektrum mellan 1931 och 1933.15 André Gides bok 
Falskmyntarna som översattes av Gunnar Ekelöf och som gavs ut av 
Spektrum 1932 innehåller en lång introduktion till Gide och hans 
författarskap skriven av Vilhelm Scharp.16 

Under tiden i Berlin blev Scharp ofta uppsökt av vänner, bekanta 
och bekantas bekanta och fann sig agera ciceron i det Berlin som i till- 
tagande grad präglades av nazismens framväxt. Bland de som besökte 

12 Carl Björkman, ”Veckans porträtt: Vilhelm Scharp”, i: Nya Dagligt Allehanda, Söndags bi-
la gan, 13/9 1931, s. 1.

13 Björkman, ”Veckans porträtt: Vilhelm Scharp”, s. 1.
14 Se ”Taverne Sarocchi – efterskrift av Vilhelm Scharp” i denna bok.
15 Johan Svedjedal, Spektrum – den svenska drömmen. Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur, 

Stock holm: Wahlström & Widstrand 2011, passim.
16 Vilhelm Scharp, ”André Gide”, i: André Gide, Falskmyntarna Del I o. II, Stockholm: 

Spektrum 1932.

Introduktion
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honom fanns naturligtvis både Boye17 och Tingsten – som kom dit för  
att samla material till det som skulle komma att bli Den nationella dik- 
taturen18 – men även en hel rad andra personer från Sverige och övriga 
Norden. Diplomater, journalister, akademiker och författare som 
önskade förstå nazismen hamnade ofta hos Vilhelm Scharp som kunde 
hjälpa dem vidare med råd och dåd.19 Scharp hade många kontakter i 
Berlin, inte bara bland de konstnärer och författare, journalister och 
diplomater som passerar revy i Tavernan, utan även inom NSDAP. 
Enligt Herbert Tingsten gav Scharp under en period privatlektioner 
åt Carin Görings son under den period paret Göring bodde i Berlin. 
Scharp hade på denna väg möjliggjort ett möte mellan Tingsten och 
Göring.20 Bland Scharps studenter i svenska i Berlin märks även Thilo 
von Trotha, som senare blev Alfred Rosenbergs adjutant och chef för 
den del av Rosenbergs organisation som arbetade mot Skandinavien.21 

Scharp var mycket intresserad av nationalsocialismen som fenomen. 
1931 försökte han få till stånd en intervju med Joseph Goebbels som 
främst skulle handla om nazisternas syn på Norden.22 En intervju 
som aldrig blev av. Det finns även en anteckning om att han både 
läste Hitler och gick till ett av Görings tal i Berlins Sportpalast.23 
Föreliggande bok innehåller även två beskrivningar av offentliga fram-
trädanden av Adolf Hitler som Scharp närvarade vid, nämligen essä-

17 Under sin tid i Berlin gick Boye bland annat till samma psykoanalytiker som Scharp, en 
doktor Walter Schindler. Se Abenius, Karin Boye, s. 163. Den beskrivning Abenius gav 
av Boye i Berlin och relationerna mellan henne och Scharp var enligt Scharp själv inte 
korrekt. Se Scharp, Tavernan, s. 86. För Boye i Berlin se även Pia-Kristina Garde, Karin 
Boye och människorna omkring henne. En fotobok, Lund: Ellerströms 2011, s. 124–132. 

18 Herbert Tingsten, Mitt liv. Mellan trettio och femtio, Stockholm: P.A. Norstedt och söner 
1962, s. 264 ff. och passim. 

19 Scharp, Tavernan, s. 74 ff. 
20 Herbert Tingsten, ”Möte med nazismen”, i: Dagens Nyheter, 8/7 1962, s. 4.
21 Se brev från Thilo von Trotha till Vilhelm Scharp i Kungliga biblioteket (KB), L136:1. 

För von Trotha se Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum 
Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, München: Oldenbourg 1970, s. 273 
samt Ernst Piper, Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe, München: Karl Blessing 2005, s. 
291.

22 Brev från Vilhelm Scharp till Joseph Goebbels, 24/3 1931, KB, L136:2, Goebbels.
23 ”Labyrinten 1930–36. Kronologi”, anteckningar om den 25 och den 27/3 1931, KB, 

L136:10. Det tal som åsyftas är antagligen det där Karin Boye och Nic Waal var med och 
som omnämns i ”Taverne”. 

Introduktion
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erna ”Genom Brandenburger Tor” och ”Bättre en dag som ett lejon än 
hundra år som ett får”.

Vilhelm Scharp bodde alltså i Berlin under Weimarrepublikens sista 
fem och den nationalsocialistiska diktaturens tre inledande år. Han såg 
hur nazismen växte sig stark och upplevde även maktövertagandet på 
nära håll. Även Scharp kom att bli regimens måltavla under de poli-
tiskt motiverade utrensningar som följde. Hösten 1933 sades han plöts-
ligt upp från sin lektorstjänst vid Friedrich Wilhelms-universitetet. 
Anledningen var att Hermann Göring ville se den svenske nazisten 
Malte Welin som lektor i Scharps ställe. Utnämningen av Welin till 
lärare i Berlin ledde dock till mycket negativ publicitet i Sverige. Detta 
fick i sin tur personer inom den tyska utrikesförvaltningen och den 
nazistiska utlandspropagandan att reagera. Dessa påpekade att fal-
let med Welins utnämning hade orsakat mycket negativ publicitet 
i Sverige och att Welin som person därutöver var mycket omstridd 
även i svenska nazistkretsar. Hans utnämning sågs därför av många 
centrala personer som ett misstag och som en mycket allvarlig stör-
ning i de tysk-svenska relationerna. Inför dessa protester togs Welins 
utnämning tillbaka och Scharp kunde fortsätta som lektor ytterligare 
några år.24 

LÄROVERKSLÄRARE OCH AKTIV ANTINAZIST 1936–45
Redan innan maktövertagandet hade Vilhelm Scharp försökt övertyga 
det svenska utrikesdepartementet om att staten borde intressera sig 
mer för utlandslektorernas verksamhet. Riksföreningen för svenskhe-
tens bevarande i utlandet gjorde visserligen ett viktigt arbete enligt 
honom, men för att ytterligare stärka lektorerna som representanter 
för svensk kultur i utlandet behövdes någon form av statligt stöd. 1930 
lämnade Scharp och professorn i historia vid Stockholms Högskola, 
Sven Tunberg, in ett förslag till UD om inrättandet av en svensk cen-
tralorganisation för utlandsinformation. Detta förslag lämnade UD 
utan åtgärd. Försöken att göra Welin till lektor i Berlin ändrade dock 

24 För alla turer kring Scharp-Welin-affären se Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik, 
s. 121–130; Andreas Åkerlund, ”Das Berliner Schwedischlektorat. Personalpolitik und 
Ideologie im frühen ’Dritten Reich’”, i: Nordeuropaforum. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft 
und Kultur, vol. 21, nr 2, 2011.

Introduktion



13

förhållandena och 1936 etablerades Upplysningsnämnden vars upp-
drag var att främja och övervaka svensk kulturell aktivitet i utlandet, 
bland annat utlandslektoraten och skolbarnsutbytet. Scharp utsågs 
till regeringens suppleant i nämnden, där han var verksam ända tills 
nämnden lades ned 1945.25 

Det blev med tiden omöjligt för Vilhelm Scharp att stanna kvar i 
Hitlers Tyskland. 1935 begärde han tjänstledigt från lektoratet i Berlin 
för att genomgå provtjänstgöring, det så kallade provåret, för att 
därefter kunna arbeta som läroverkslärare i Sverige. Efter att ha för-
längt ledigheten ett flertal gånger tröttnade de tyska myndigheterna 
och han avskedades från sitt Berlinlektorat i juli 1936. Han flyttade 
till Stockholm och verkade först som adjunkt och sedan som lektor 
i svenska och historia vid Högre allmänna läroverket för flickor å 
Norrmalm.26 Med sin blivande hustru Isabel (Isi) född Neuburger som 
han lärt känna i Berlin växlade han telegram, vilka fastnade i säker-
hetspolisens kontroller.27 Neuburger kom till Sverige först mot slutet 
av kriget. Det var inte lätt att få tillstånd att resa ut ur Tyskland, men 
hon fick en inbjudan att leda en kurs för sjukgymnaster i Stockholm i 
augusti 1944 och för att göra det fick hon tillstånd att lämna Tyskland 
i en vecka. Kursen var dock en bluff, skapad av en av hennes kolleger 
och Vilhelm Scharp som tillsammans ordnat papper och inbjudan. 
Hon lämnade Berlin i ett litet flygplan med det som kunde anses adek-
vat för en veckas vistelse i Stockholm men med sina smycken insydda i 
kläderna. Ett par veckor senare gifte sig Isabel Neuburger och Vilhelm 
Scharp med Herbert och Gerd Tingsten som bröllopsvittnen.28 I maj 
1945 föddes parets enda dotter, Lena.

Redan innan flytten tillbaka till Sverige var Scharp engagerad i hjäl-
pen till landsflyktiga från Hitlertyskland. Ett exempel är den kände 

25 För Upplysningsnämnden se Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik, främst kap. 5  
(s. 135–167) och kap. 7 (s. 201–232).

26 Dalén, “Scharp“, s. 532
27 ”P.M. ang. Vilhelm Scharp, Stockholm, och Neuburger, Berlin”, 12/2 1940, Riksarkivet 

(RA), SÄPO, personakter, P912, Vilhelm Scharp.
28 Muntlig information från Lena Scharp-Sandegren.

Introduktion
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nationalbolsjeviken29 Karl Otto Paetel som han lärt känna i Berlin och 
som vistades i Sverige i exil under 1934.30 Av Scharps personakt hos 
Säkerhetspolisen framgår att hans försök att hjälpa Paetel i Sverige 
övervakades och att Scharp själv misstänktes för att vara nationalbol-
sjevik.31 Misstankarna mot honom kunde dock snabbt avskrivas och 
Scharp blev både under och efter andra världskriget istället ofta kon-
sulterad av den svenska regeringen i frågor som rörde det nationalso-
cialistiska Tysklands propaganda i Sverige och de svenska nazisternas 
kontakter med Tyskland.32 

Under andra världskriget engagerade sig Vilhelm Scharp i de 
båda antinazistiska sammanslutningarna Nordens Frihet och 
Tisdagsklubben.33 Han var även en aktiv medlem i Samarbetsnämnden 
för Demokratiskt Uppbyggnadsarbete (SDU) som grundades 1943. 
SDU var ett projekt som inbegrep både tyska och svenska intellek-
tuella och vars syfte var att hjälpa till vid en demokratisk återupp-
byggnad av Tyskland efter kriget. Bland SDU:s medlemmar åter-
finns personer som Alva Myrdal, Torgny Segerstedt och Scharps vän 
Herbert Tingsten. Organisationen arbetade efter 1945 för att lära ut en 
folkhemsdemokrati av svenskt snitt i det besegrade Tyskland via före-
drag, studiecirklar och kursverksamhet för flyktingar som befann sig 

29 Nationalbolsjevismen var en liten tysk nationalistisk kommunistisk rörelse som strävade 
efter en nationell revolution, ett upphävande av Versaillesföredraget och ett tyskt närman-
de till Sovjetunionen. Nationalbolsjevismen kan sägas vara en länk mellan kommunism, 
konservatism och nazism. Delar av rörelsen stod KPD nära, medan andra hade mer kontakt 
med NSDAP:s vänsterflygel. Karl Otto Paetel var en av rörelsens främsta representan-
ter. Se vidare Otto-Ernst Schüddekopf, Nationalbolschewismus in Deutschland 1918–1933, 
Frankfurt am Main: Ullstein, 1972; Louis Dupeux, “Nationalbolschewismus“ in Deutschland 
1919–1933. Kommunistische Strategie und konservative Dynamik, München: Beck, 1985.

30 Till den grupp som hjälpte Paetel hörde förutom Scharp även grevinnan Kerstin Hamilton 
från Kommittén för landsflyktiga intellektuella och en ung Olof Lagercrantz. Se: Karl-Otto 
Paetel, Reise ohne Uhrzeit. Autobiographie, London: World of Books 1982, s. 215–219.

31 ”P.M. ang. Vilhelm Scharp, Stockholm, och Neuburger, Berlin”, 12/2 1940, RA, SÄPO, 
personakter, P912, Vilhelm Scharp.

32 Scharps olika PM och annat material som rör tysk agentverksamhet i Sverige finns i 
Vilhelm Scharps samling på Kungliga biblioteket, KB, L136:3. 

33 Rune Bokholm, Tisdagsklubben. Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 
40-tal, Stockholm: Atlantis 2001, s. 117 & 139.
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Introduktion

”Vilhelm i skolans kollegierum november 1938”. Foto: Klefbeck / privat.

Vilhelm Scharp vid skrivbordet i hemmet på Banérgatan, 1960/70-tal. Foto: Okänd / privat.
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i Sverige och översatte böcker från svenska till tyska och vice versa.34 
Förutom aktivt arbete i SDU:s styrande organ skrev Scharp även för-
ordet till den svenska översättningen av den österrikiska pedagogen 
Gusti Bretters bok Skolan i den totalitära staten.35 Från 1945 var han 
ledamot i det nygrundade Svenska Institutets lektorsråd. 

UPPLYSARE OM NAZISMEN OCH ARBETE PÅ 
LABYRINTEN 1945–1976
Under efterkrigstiden återupptog Scharp sitt internationella arbete, 
bland annat deltog han i UNESCO-konferenser om historieämnet 
under 1950-talet.36 Dessutom arbetade han för att sprida kunskap 
om nazismen i Sverige. Ett exempel på detta är radioföredraget ”Den 
ödesdigra måndagen” som han höll 1963, trettio år efter maktöver-
tagandet. Föredraget är en inträngande beskrivning av hur nazismen 
kunde växa sig stark i Tyskland, parat med Scharps egna minnen från 
måndagen den 30 januari 1933. Redan under 1940-talet hade han på 
uppmaning av dåvarande chefen för Wahlström & Widstrands för-
lag, Carl Björkman, skrivit ned sina minnen från mellankrigstiden 
och samlat dem tillsammans med utvalda tidningsartiklar.37 Denna 
bok gavs av okänd anledning aldrig ut, utan Scharp fortsatte under 
hela efterkrigstiden på ett bokprojekt som han gav arbetsnamnet 
Labyrinten. Denna bok skulle inte bara innehålla hans egna minnen 
utan även vara ett försök att teckna bakgrunden till nazismens fram-
växt i Tyskland. Delar av dessa minnen från Berlin-tiden använde han 
i två artiklar i Stockholms-Tidningen vars kulturavdelning under som-

34 För SDU se Helmut Müssener, Exil in Schweden. Politische und kulturelle Emigration nach 
1933, München: Hanser 1974, s. 262–270; Christin Mays, “For the Sake of Democracy. 
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete and the Cultural Reconstruction of 
Post-World War II Europe”, Masteruppsats, Historiska institutionen, Uppsala universi-
tet, Uppsala 2011.

35 Gusti Bretter, Skolan i den totalitära staten, Stockholm: Natur & Kultur 1948.
36 Thomas Nygren, ”International Reformation of Swedish History Education 1927–1961: 

The Complexity of Implementing International Understanding”, i: Journal of World 
History vol. 22 nr 2, 2011, s. 351. Scharps anteckningar från UNESCO-mötena finns i KB 
L136:6.

37 Se den aldrig tidigare publicerade texten ”Taverne Sarocchi – efterskrift av Vilhelm 
Scharp” i denna bok.
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maren 1961 hade en artikelserie med titeln ”Perspektiv på 30-talet”. 
Dessa artiklar gavs senare ut som en antologi med samma namn.38  

Korrekturtrycket av den samling texter som Vilhelm Scharp sam-
manställt åt Björkman donerade han 1969 i ett exemplar till Kungliga 
biblioteket.39 Till Scharps 75-årsdag år 1971 såg dåvarande riksbiblio-
tekarien Uno Willers, en personlig vän till Scharp, till att ett fragment 
av Scharps minnen gavs ut under titeln Tavernan. Herbert Tingsten 
hoppades i gratulationstexten till sin gamle vän att Scharp skulle följa 
upp denna lilla skrift med en mer samlad undersökning av nazismens 
ideologiska rötter.40 Detta skulle tyvärr aldrig ske. Vilhelm Scharp 
avled av en hjärtinfarkt den 19 juli 1978. Hans arbete på Labyrinten 
förblev oavslutat.

SCHARPS VERK OCH TEXTERNA I DENNA BOK
Det är inom ramen för en inledning inte möjligt att ge en ingående 
analys av allt Scharp skrev. Mycket är ofullbordat, annat är svårt att 
lokalisera utan ingående studier av hans kvarlåtenskap. Hans skrif-
ter uppvisar också en bredd vad gäller genre. Där finns artiklar för 
dagstidningar och kulturtidskrifter, bidrag till antologier, utförliga 
föredragsmanuskript till föredrag hållna i diskussionsklubbar, vid för-
eningssammankomster och i radio. Där finns även långa utredande 
promemorior skrivna för Utrikesdepartementet och andra statliga 
myndigheter, samt bidrag till minst en statlig offentlig utredning.41 

Däremot kan man avgränsa ett mindre antal intresseområden i det 
Scharp skrev. Han hade som nämndes ovan studerat språk, historia 
och litteratur och därefter varit lärare i svenska i Berlin och i moders-
målet och historia i Stockholm. Språk, litteratur och historia och 
relationerna dem emellan är därmed centrala beståndsdelar i Scharps 

38 Birger Christofferson & Thomas von Vegesack (red.), Perspektiv på 30-talet, Stockholm: 
Wahlström & Widstrand 1961. Scharp bidrog här med artiklarna ”Det underminerade 
riksbygget” och ”Storgermansk släktkärlek”.

39 Vilhelm Scharp, ”Minnen från Tyskland under 1920- och 30-talen”, Kungliga biblioteket 
Acc. 1969/79.

40 Herbert Tingsten, ”Till Vilhelm Scharp”, i: Göteborgs Handels-Tidning, 24/7 1971, s. 3.
41 Vilhelm Scharp, ”Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker. En översikt”, bilaga 1 

i: SOU 1945:21, Betänkande och förslag rörande upplysningsverksamhet om och inom försvaret, 
Stockholm 1945, s. 124–132.
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skrifter. Tyngdpunkten ligger därutöver på Sverige och Tyskland och 
relationerna dem emellan, främst under 1900-talet, men ibland även 
ur ett längre historiskt perspektiv.

I det följande ska texterna i denna bok sättas in i ett större sam-
manhang. Det handlar om att relatera dem till Scharps liv och verk. 
Samtidigt ska en del av de företeelser och historiska händelser som 
förekommer i texterna beskrivas närmare.

MELLANKRIGSTIDENS TYSKLAND 
Som framgår av den självbiografiska texten ”Från Flensburg till 
München” i föreliggande bok grundlades Scharps intresse för det 
moderna Tyskland redan under hans tid som student i Uppsala. Ur 
texten framgår även hur ambivalent både hans eget, men även de 
svenska bildade klassernas, förhållande till mellankrigstidens Tyskland 
var. Det var ingen oförblommad beundran, utan Scharp stod främ-
mande inför delar av den tyska kulturen. Ett bra exempel är de 
tyska studenternas föreningsväsende (Studentenverbindungen eller bara 
Verbindungen) med anor från 1800-talet.42 Studenternas uppfattningar 
om heder och ära och viljan att kräva Satisfaktion för upplevda oför-
rätter, eller traditionen att tillfoga varandra ärr i ansiktet (Schmisse) 
genom mer eller mindre ritualiserade dueller var för Scharp exempel 
på sedvänjor ovärdiga ett civiliserat land. Denna hållning lyser tydligt 
igenom i de beskrivningar av de tyska studentkorporationerna och 
deras dueller som återfinns i ”Från Flensburg till München”. 

Vad Scharp däremot tydligt fascinerades av var den tyska ungdoms-
rörelsen (Jugendbewegung) och här särskilt den grupp som kallade sig 
själva för flyttfåglar (Wandervögel, singular Wandervogel).43 Denna 
rörelse uppstod i Tyskland under det sena 1800-talet och var från 
början ett sorts uppror mot den formella utbildningen och disciplinen 
i skolan. Utgångspunkten var att ungdomen inte bara var ett över-
gångsstadium mellan barndomen och vuxenlivet. Ungdomstiden var 
istället en period i en människas liv med ett eget värde och ungdomar 

42 Konrad H. Jarausch, Deutsche Studenten 1800–1970, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, 
s. 59–70.

43 I Vilhelm Scharps efterlämnade papper, KB L136:4, finns en rad föreläsningsmanuskript 
om denna rörelse och i L136:8 de tidskriftsartiklar Scharp skrev i ämnet.
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hade även en rätt till självständighet. Wandervogel-rörelsen klädde sig 
i folkdräkter, vandrade runt på landsbygden och sjöng folksånger.44 
Scharp beskriver i ”Från Flensburg till München” sitt första möte med 
en representant för denna rörelse som befann sig i Sverige.

I och med det första världskriget förvandlades ungdomsrörelsen och 
gick från att vara motståndare till överdriven nationalism och chauvi-
nism till att själv omfamna sådana ideal. Aktiviteterna för ungdomar 
blev mer organiserade och formaliserade. Uniformer och disciplin 
gjorde sitt intåg i ungdomsrörelserna. Särskilt den breda nationalkon-
servativa rörelse som kallades Bündische Jugend var med sin betoning av 
soldatdygder, plikt och ära, en rörelse som beredde marken för natio-
nalsocialismen.45 Att Scharp såg denna utvecklingslinje som central 
för att förstå nationalsocialismen är tydligt. Ungdomsrörelsen berörs 
förutom i ”Från Flensburg till München” även i ”Taverne”, ”Goethe 
och det unga Tyskland”, ”Genom Brandenburger Tor” samt ”Den 
nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar”.

En närbesläktad fråga var för Vilhelm Scharp vad kriget, det vill 
säga första världskriget, hade gjort med Tyskland och den tyska ung-
domen. Det är i denna kontext hans intervju med Remarque i texten 
”Remarque talar ut” men även ”Arnold Zweig” ska förstås, som försök 
att greppa första världskrigets betydelse genom att analysera mel-
lankrigstidens krigslitteratur. Scharp återvände i en senare text till 
På västfronten intet nytt, men nu med en analys av de negativa reaktio-
nerna mot boken.46 Scharp berör även i ”Wilamowitz-Moellendorff 
död” hur svårt det var för de äldre generationerna att relatera till den 
idévärld som var förhärskande bland de yngre efter 1918. Även här 
framstår första världskriget som den stora vattendelaren i den tyska 
historien.

44 Peter D. Stachura, The German Youth Movement 1900–1945. An Interpretative and 
Documentary History, London: Macmillan 1981, s. 13–37; Lisa Pine, Education in Nazi 
Germany, Oxford & New York: Berg 2010, s. 94–95.

45 Stachura, The German Youth Movement, s. 38–70; Pine, Education in Nazi Germany, s. 95.
46 Vilhelm Scharp, ”Remarques På västfronten intet nytt”, i: Karl-Erik Lundevall (red.), 

Förbjudna böcker och nordisk debatt om tryckfrihet och sedlighet, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand 1958. Arkivmaterial som rör Remarque och hans verk finns i KB L136:5 till-
sammans med föredrag över andra tyska författare.
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Scharp gör ofta hänvisningar till den turbulenta tyska mellan-
krigshistorien. De misslyckade revolutionsförsöken i november 1918 
och januari 1919 som slutade med morden på Rosa Luxemburg och 
Karl Liebknecht i Berlin nämns som bakgrund i ”Marschminut i 
Friedrichshain”. Den resa som Scharp företog 1921 och som beskrivs 
i ”Från Flensburg till München” skedde endast något år efter den 
misslyckade så kallade Kapp-kuppen i mars 1920. Militärkuppen 
leddes av generalen Walther von Lüttwitz, men det var ämbetsman-
nen Wolfgang Kapp som förklarades som rikskansler efter kuppen. 
Kuppmakarna möttes dock av motstånd från den organiserade vän-
stern som utropade den största generalstrejken i Tysklands historia. 
Samtidigt vägrade statsförvaltningen att acceptera Kapp som kansler 
vilket fick kuppregeringen att bryta samman. Kapp flydde till Sverige 
efter kuppen.47 

I ”Taverne” hänvisar Scharp till avtalen i Locarno där Tysklands väst-
gräns efter första världskrigets slut fastställdes och där det beslutades 
att Tyskland skulle upptas i Nationernas Förbund. Huvudförhandlare 
för Tyskland var utrikesminister Gustav Stresemann och för Frankrike 
utrikesminister Aristide Briand.48 Dessa två erhöll 1926 Nobels freds-
pris för sitt arbete under förhandlingarna. På samma ställe hänvisar 
Scharp till ”Dawes-lånet”. Detta lån till Tyskland var en del av Dawes-
planen, det vill säga den plan som reglerade hur Tyskland skulle betala 
sitt krigsskadestånd till segrarna i första världskriget. Planen, som 
alltså även innehöll ett stort lån för att få fart på den tyska ekonomin, 
hade utarbetats av bankmannen och politikern Charles G. Dawes från 
USA som även han erhöll Nobels fredspris för sitt arbete 1925.49 

Allt detta hade redan ägt rum när Scharp kom till Berlin 1928. Vad 
han däremot upplevde på nära håll var hur nazismen växte sig stark. 
Han var som redan nämnts själv på plats under maktövertagandet 1933 
och även under den så kallade ”långa knivarnas natt” när natten mel-
lan den 30 juni och 1 juli 1934 SA-chefen Ernst Röhm och ledningen 
för SA tillfångatogs och mördades. Dessa händelser genomsyrar skild-

47 För Kapp i Sverige se James Cavallie, Ludendorff och Kapp i Sverige. Ur två förlorares liv, 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1993, s. 160–221.

48 Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806–1933, 
Bonn: BpB 2002, s. 469–470.

49 Winkler, Der lange Weg nach Westen, s. 450–452.
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ringen i ”Taverne” och är föremål för ”Genom Brandenburger Tor” 
och ”Bättre en dag som ett lejon än hundra år som ett får”. Det är 
också tydligt att Scharp återanvände dessa texter för radioföredraget 
”Den ödesdigra måndagen” som avslutar föreliggande bok.

VARDAG I BERLIN
Ett antal av Scharps texter är essäer eller kåserier som innehåller 
beskrivningar av staden Berlin och dess innevånare under 1920- och 
-30-talen. Bakgrunden utgörs dock allt som oftast av den instabila 
politiska situationen. I ”Valluft och vårväder” löper beskrivningen 
från ett valmöte där teaterdirektören Erwin Piscator lovat hålla tal 
till ett gatuslagsmål mellan högerradikala Stahlhelm och det republik-
trogna Reichsbanner Schwartz-Rot-Gold. ”Operainvigning vid Unter den 
Linden” handlar om hur Scharp, ståendes i en folkmassa, försöker få syn 
på den åldrande presidenten Paul von Hindenburg utanför Staatsoper 
medan ”Sommarlovet” beskriver frisläppandet av kommunisten Max 
Hölz som under 1920 och -21 lett ett väpnat uppror i sydöstra Tyskland. 
1921 dömdes Hölz till fängelse för mord på en godsägare, men frisläpp-
tes 1928 varpå han utvandrade till Sovjetunionen där han dog 1933 
under mystiska omständigheter. I ”Marsminut i Friedrichshain” besö-
ker Scharp Volkspark Friedrichshain i östra Berlin med dess monu-
ment över Marsrevolutionen 1848 och Spartakusupproret 1918–19. 
Till dessa kortare kåserier kan man även räkna ”Möblerade rum” som 
handlar om den florerande uthyrningen av rum i Berlin och ”Fasching 
och fasta” som beskriver Berlinkarnevalen. Den sista essän om staden 
Berlin är ”Zeusaltaret i Berlin” i vilken Scharp beskriver muséerna på 
Museumsinsel. 

FRÄMJARE AV MELLANFOLKLIG FÖRSTÅELSE
Vilhelm Scharp var redan som student intresserad av internationellt 
samarbete. I ”Från Flensburg till München” inleder han resan söderut 
som representant för Uppsala studentkår inom ramen för det inter-
nationella studentsamarbetet. Även de båda texterna om Pontigny-
samtalen vittnar om hans vilja till internationellt intellektuellt sam-
arbete. Samtalen i Pontigny hade initierats redan 1910 av filosofen 
Paul Desjardins och efter första världskriget återupptogs de igen 1922. 
Här möttes stora delar av Europas intellektuella elit, främst fransmän 
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och tyskar. Därmed var Pontigny en viktig aspekt av försöken att 
överbrygga motsättningarna mellan länderna efter Versailles-avtalet.50 
Även om Scharp inte anger år i texten kan man utifrån de böcker och 
personer han nämner dra slutsatsen att han deltog i samtalen år 1929.

Scharps självpåtagna uppgift blev med tiden att agera upplysare om 
Tyskland i Sverige och om Sverige i Tyskland. Efter nationalsocialis-
ternas maktövertagande skrev han en artikel i Nya Dagligt Allehanda där 
han beskrev NSDAP:s intåg i Berlin. Artikeln ”Genom Brandenburger 
Tor” publicerades under pseudonymen Vulcanus, antagligen därför att 
den innehåller passager som var kritiska mot Hitler och nazismen.51 
Eftersom artikeln även återfinns i manuskriptet Minnen från Tyskland 
vet vi dock att den skrevs av Vilhelm Scharp, som i sin egenskap av 
statsanställd i Hitlertyskland nog gjorde bäst i att skriva regimkritiska 
artiklar under pseudonym. En liknande kritisk text vars ursprung dock 
inte gått att fastställa är ”Bättre en dag som ett lejon än hundra år som 
ett får”, men vars form tyder på att även den ursprungligen varit en 
tidnings- eller tidskriftsartikel.

Det finns en text som tydligt visar på Scharps syn på sig själv 
som upplysare. I april 1934 höll han ett föredrag om Tyskland vid 
Frisinnade klubben i Stockholm. I samband med detta genomförde 
Stockholms-Tidningen även en intervju med honom. Föredraget över-
vakades även av den tyska ambassaden som rapporterade om det till 
utrikesministeriet i Berlin.52 Av dessa dokument framgår att Scharp 
hade framhävt vikten av att förstå nationalsocialismen utifrån för-
hållandena i Tyskland och dess historiska koppling bakåt i tiden till 
den tyska ungdomsrörelsen och dess uppror mot det auktoritära 
wilhelminska Tyskland. Erfarenheten av det första världskriget hade 
enligt honom förvandlat och förvanskat denna rörelse och gett den 
antihumanistiska och primitivistiska ideal. Den tyska ungdomen hade 
”från början vant sig att ha gevär och handgranater till leksaker, under 

50 Se exempelvis Klaus Große Kracht, “‘Ein Europa im kleinen‘. Die Sommergespräche 
von Pontigny und die deutsch-französische Intellektuellenverständigung in der 
Zwischenkriegszeit“, i: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur 27, 2002.

51 Vulcanus, ”Genom Brandenburger Tor”, i: Nya Dagligt Allehanda, Söndagsbilagan, 19/2 
1933.

52 Sign. Philidor, ”Dagens Tyskland. Europas problembarn”, i: Stockholms-Tidningen, 28/4 
1934, s. 1 och 16; PM ”Vortrag des Lektors Wilhelm Scharp über das heutige Deut sch-
land“, 28/4 1934, Auswärtiges Amt (AA), Politisches Archiv (Pol. Arch.), Berlin, R61208.
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frikårsraiderna i Oberschlesien och Ruhr.” Krigserfarenheten och den 
instabila demokratin var för Scharp alltså av avgörande betydelse för 
nazismens etablering. Samtidigt varnade Scharp för att isolera landet: 
”Tyskland är Europas nyaste problembarn, men vad som just nu sker 
där nere, bör inte behandlas med organiserad ovilja av de länder som 
haft förmånen av en sundare och lugnare utveckling.”53 Scharp tog 
på inget sätt ställning för den nazistiska staten, utan varnade istället 
läsarna för att lämna de demokratiska krafterna i landet i sticket. Inte 
minst Sverige såg han som ett land som hade en uppgift att fylla för 
den tyska demokratin.

Men viktigare för Scharp var uppgiften att upplysa om Sverige i 
Tyskland. Enligt honom var bilden av Sverige i Tyskland i och för 
sig mycket positiv, men också mycket romantiserad. Han beteck-
nade det moderna tyska tänkandet som präglat av ”ett svärmeri för 
nordiskt väsen, som tyvärr inte förenas med någon stor kunskap om 
Skandinaviens verkliga anda.”54 I sin artikel minns Klaus Möllmann 
också Scharp som en person vars främsta uppgift som lärare hade varit 
att korrigera tyskarnas romantiserade Sverigebild.55 Denna hållning 
ledde till och med till att Scharp under 1933–34 publicerade minst tre 
artiklar om Sverige och svensk kultur i sammanhang som bara kan 
betecknas som nazistiskt-pangermanska och som över åttio år efteråt 
skulle kunna tas som intäkt för nazisympatier. En närmare analys av 
innehållet visar dock att Scharp istället skrev fram en motbild mot 
en romantiserad och nazistisk uppfattning om Sverige. Istället för att 
betona det pangermanska betonade han svenskarnas rätt att styra sig 
själva, mot rasideologin och den starkes rätt ställde han en uppfattning 
om en urgammal svensk demokrati som gick tillbaka till Engelbrekt.56 

53 Philidor, ”Dagens Tyskland”, s. 16.
54 Philidor, ”Dagens Tyskland”, s. 16.
55 Klaus Möllmann, ”Vilhelm Scharp: Mit Zivilcourage”, i: Nordeuropaforum. Zeitschrift für 

Politik, Wirtschaft und Kultur, vol. 6, 1996, s. 15.
56 De tre artiklarna är: Vilhelm Scharp, ”Schwedens Heldenlied”, i: Die Woche, 9/9 1933, s. 

1037–1039; Vilhelm Scharp, ”Die Geschichte der Nordgermanen”, i: J. B. Malina (Hg.), 
Der germanische Norden und wir. Dänemark – Norwegen – Schweden, Berlin: Franke 1934, s. 
9–60; Vilhelm Scharp, ”Wesenszüge der nordischen Kulturen im Spiegel ihrer Sprachen. 
III. Schwedisch”, i: Nordische Rundschau vol. VII, nr 1–2, 1934, s. 21–29. En närmare ana-
lys av Scharps artiklar och förhållande till nazismen finns i Andreas Åkerlund, ”Vilhelm 
Scharp. Tyskvän, nationalist och antinazist?”, i: De intellektuellas förräderi? Relationer mel-
lan Sverige och Tredje riket inom vetenskap och kultur red. Sven Widmalm (kommande). 
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Det handlar alltså om en aktiv, om än med den kunskap vi har idag, 
tämligen naiv, positionering mot den tyska nazismen. 

I intervjun i Nya Dagligt Allehanda påtalade Scharp att Sverige enligt 
honom saknade en organiserad svensk kulturrepresentation i utlan-
det.57 Som nämndes ovan hade Scharp arbetat för en sådan sedan 
åtminstone 1930 och hans arbete bar frukt i och med upplysnings-
nämndens grundande 1935.58 Ur detta intresse för vad man skulle 
kunna kalla den internationella kulturförmedlingens materiella och 
strukturella förutsättningar kom Scharps intresse för propaganda, 
internationellt utbyte och spioneri. Han publicerade inte akademiskt 
om dessa ämnen, utan här var han snarare uppgiftslämnare till berörda 
departement under och direkt efter andra världskriget.59 Till samma 
kategori hör den översikt över försvarsfrågan i skolans läroböcker han 
skrev för en utredning om upplysning om och inom försvarsmakten.60 
I Scharps arkiv finns även en lång rad manuskript och artiklar från 
efterkrigstiden som rör UNESCO och det internationella lärarsamar-
betet.61 

Av detta intresse följde att Scharp var väl bevandrad i den tyska 
propagandans olika institutioner. Detta är synligt främst i ”Taverne” 
där Scharp berör en företeelse som fortfarande inte är tillräckligt 
utforskad, nämligen den tydliga kontinuiteten mellan anti-Versail-
les-propagandan efter 1918 och den nazistyska propagandan efter 
1933. För Skandinavien är här främst det så kallade ”Nordische 
Verbindungsstelle” under Hans Draeger av stort intresse. Denna sam-
manslutning av tysk-skandinaviska föreningar hade sitt ursprung i det 
”Arbeitsausschuss deutscher Verbände” som grundades redan 1921 för 
att koordinera den tyska anti-Versailles-informationen.62 I Scharps 
arkiv finns till och med en kopia av protokollet från ”Nordische 
Verbindungsstelles” första möte som det är oklart hur han kommit 

57 Philidor, ”Dagens Tyskland”, s. 16.
58 Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik, s. 136–137.
59 Se t.ex. PM om skolbarnsutbytet med Tyskland (för UD, 1935) och PM om internatio-

nellt ungdomsarbete (för Ecklesiastikdepartementet, 1936) i KB, L136:7. Scharps PM om 
tysk agentverksamhet och spioneri finns i KB, L136:3.

60 Scharp, ”Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker”. 
61 KB, L136:6.
62 Hans Draeger, Der Arbeitsausschuss Deutscher Verbände 1921–1931, Berlin: P. Schmid & Co 

1931. 
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Porträtt av Vilhelm Scharp, 1966. Foto: Anna Riwkin / Moderna museet.
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över.63 Den information som finns om denna organisation i Åke 
Thulstrups studie om tysk opinionspåverkan 1933–45 går i första hand 
tillbaka på Scharp.64 

ANALYSER AV NAZISMEN 
Vilhelm Scharps stora intellektuella projekt var den tyska national-
socialismen, och detta på två olika sätt. Å ena sidan tog Scharp på sig 
att upplysa om nazismen i Sverige efter kriget. I hans personarkiv 
finns exempelvis en rad artiklar han skrev för Dagens Nyheter under 
1950-talet med titlar som ”Hitler som fredsängel” eller ”Gäster hos 
diktaturen”.65 Nazismens ställning i skolan och undervisningen hade 
en speciell betydelse för historieläraren Scharp. Han arbetade på en 
artikel om historieundervisningen och nynazismen66 och skrev även 
en översikt över aktuell litteratur om den nationalsocialistiska regi-
men i Tyskland och andra världskriget.67 Till denna kategori hör även 
radioföredraget ”Den ödesdigra måndagen” som Scharp höll i Sveriges 
Radio 1963 till 30-årsminnet av maktövertagandet.68 Texten till detta 
föredrag finns i den del av Scharps kvarlåtenskap som fortfarande är i 
dottern Lenas ägo och den har tagits med i föreliggande bok.

Å andra sidan hade Scharp ända sedan 1930-talet försökt att förstå 
och förklara nazismens uppkomst och framväxt. Hur kom det sig att 
ett civiliserat, liberalt och demokratiskt land som Weimarrepublikens 
Tyskland kunde försjunka i ondska och barbari? Viljan att analysera 
och förstå detta syns i en lång rad av hans bevarade texter. Här finns 
manuskript till föredrag med titlar som ”Hitler” eller ”Specialanalys 
av elitteorin, ledartanken och frikårsandan”, antagligen hållna under 
1940-talet i Tisdagsklubben eller Nordens Frihet. Ett av dessa före-
drag, ”Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar” 

63 Protokoll: ”Erste Sitzung der Deutsch-Nordischen Verbindungsstelle am 18. Dez. 1933”, 
KB, L136:55.

64 Åke Thulstrup, Med lock och pock. Tyska försök att påverka svensk opinion 1933–45, Stockholm: 
Bonniers 1962, s. 20–22.

65 KB, L136:8.
66 KB, L136:6.
67 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1962:45.
68 Vill man höra Vilhelm Scharps röst finns föredraget på Sveriges Radios hemsida: http://

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5424169 (2014-10-23)
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har tryckts i denna bok.69 Alla nämnda texter är specialanalyser av 
delar av den nationalsocialistiska rörelsens ideologi och historiska röt-
ter. 

Scharps stora övergripande projekt var dock Labyrinten som skulle 
utgå ifrån de texter som Scharp 1944 sammanställt för Wahlström 
& Widstrand. Av de många spridda anteckningar som finns om 
Labyrinten framgår att denna bok skulle vara något mer än en själv-
biografi. Den skulle också vara en historisk beskrivning av nazismens 
framväxt under 1930-talet. Inte minst ville Scharp teckna en bredare 
historisk bakgrund till nazismen och försöka förklara den nationalso-
cialistiska ideologin genom att gå tillbaka och klargöra för dess kom-
plexitet och de många olika idéströmningar som den var sammansatt 
av. I en översikt över Labyrintens kronologi finns till exempel denna 
lista över ”Huvudkrokar i P 3” – där P3 antagligen är en beteckning för 
ett av bokens kapitel – som radar upp centrala politiska och kulturella 
förutsättningar för nazismen från den tyska mellankrigstiden:

 1. Kiel-Studierna => Nord. Propagandan (Sverige kontra anden)
 och Hansamotivet
 2. Frikårsmotivet
 3. Studentfeodalism
 4. Lastbarheten
 5. Jugendbewegung
 6. Danskomplexet ev. rytmiken
 7. Mystiska kretsar (antroposofer, teosofer, yoga)
 8. Ren vidskepelse (astrologi, Wuwawe)
 9. Litterära kretsar (George m.fl.)
10. Politiska kretsar
11. Rikstanken 
12. Antisemitismen
13. Feodalismen (politisk romantik)
14. Esteticismen (kafélitterater)
15. Nordmysticism i raslära
16. Elitlära (Nietzsche)

Introduktion

69 Manuskripten återfinns i KB, L136:3.
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17. Kiliasmen
18. Völkische Gedanke
19. Militarism och Preussentum
20. Ledartanken
21. Geopolitik och imperialism
22. Blut und Boden (Bonderomantik)
23. Cellbildning, isolering, ståndshat
24. Regionalism och separatism
25. Pangermanism (se 15, 21)
26. Anti-Versailles-Propagandan
27. Demonism (se 6, 7, 8)
28. Ty. Ordenstraditioner
29. Universitet och undervisning
30. Humanismens undergång70 

Vilhelm Scharp hann tyvärr aldrig skriva klart historien och väva 
samman alla dessa aspekter med sina egna minnen från Tyskland. Vi 
fick aldrig hans egen syn på hur humanismens undergång blev möjlig. 
Men vi har de minnen och analyser han själv satte samman 1944. Det 
är dessa som i och med den här boken görs tillgängliga för en större 
publik. 

70 ”Labyrinten 1930–36. Kronologi”, KB, L136:10.
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Upptakt till memoarer av  
Vilhelm Scharp?71 

Av Uno Willers

Som inledning till denna skrift erfordras ett något personligt vittnes-
börd. I början av 30-talet fylkades en växande krets av unga historiker 
kring en märklig forskargestalt i Stockholm. Naturligtvis leddes post-
seminariets samtal in på dåtida politiska problem. Många av studen-
terna med deras professor i spetsen fick sina utrikespolitiska perspek-
tiv starkt påverkade av ett dominerande försvarspatos med oro för den 
svenska bristfälligheten inför uppseglande orosmoln. Naturligtvis kom 
händelser i södra grannlandet ofta i centrum. Professorn talade lug-
nande ord: mycket av den politiska jargongen därnere var prat men på 
djupet fanns en fast nationell hänförelse. Synsättet dokumenterades i 
en uppsats om tysk historieforskning i brytningstider, som jag vill min-
nas trycktes i mitten av 1930-talet. Men därefter började studenterna 
och deras professor att komma till ökad klarhet. Jag hade själv satt 
igång med en undersökning i tysk historia och bedrev arkivforskning 
i Berlin. Nu förstod man definitivt att det inte var Greuelpropaganda 
som många här hemma påstod. Året därpå – det var vårvintern 1937 
– hade jag provisoriskt gått över till en kritisk-historisk undersökning 
av ett bärande element i nationalsocialistisk ideologi. Då tog Nils 
Ahnlund personligen kontakt med mig och berättade, att en av hans 
yngre studiekamrater från Uppsala hade kommit hem efter flera år 
som svensk lektor i Berlin. Denne hade verkligen mycket väsentligt 
att berätta, både aktuellt och historiskt. Sagt och gjort, några dagar 
senare träffade jag för första gången Vilhelm Scharp i hans proviso-
riska lya strax söder om Slussen. Jag blev omedelbart fascinerad av 
hans personlighet och av vad han hade att berätta. Hans ankomst blev 
i själva verket något av en avgörande väckelseakt för ännu tveksamma 

71 Den ursprungliga inledningen till Vilhelm Scharp, Tavernan, Stockholm: KB 1971 (Do ku- 
 mentation och data 4), s. 5–7.
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akademiker. Och även andra sades lyssna med spänning – det berät-
tades t.o.m. att han kallades för information till Sandler och Engberg. 
Senare samma år var jag åter i Berlin för forskning och kom i kontakt 
med den svenska kolonin. Nu förstod jag till fullo, att Scharp under 
30-talet varit en fast demokratisk sköld för kolonin mot alla attacker 
från nazistisk sida.

Midsommarafton 1937 återsåg jag Scharp. I svenska kyrkans park 
uppförde man F. A. Dahlgrens Wermlänningarne, som jag av släkt-
tradition kunde nästan utantill. Scharp hade valt att spela Löpar-Nisse 
och han stakade sig inte på ett enda ord. Men den festliga värmlands-
luffarens förkunnelse om Napoleon Dundrapart och annat hade av den 
tillfällige komedianten formats till en svidande salva – mitt i Berlin – 
mot Tredje rikets herrar.

Vilhelm Scharp har alltid varit en begeistrad boksamlare och boklä-
sare. Hans samling av numera oöverkomlig ideologisk litteratur var så 
fin, att Gestapo ansåg sig böra stjäla den. Mycket finns dock kvar i det 
Scharpska hemmet i Stockholm och han är en generös långivare och 
referent. Kungl. biblioteket hedrade honom med landets främsta bok-
samlarutmärkelse Carl Snoilsky-medaljen för ett par år sedan. Han har 
till biblioteket nu överlämnat delar av sitt arkiv. Där har jag återfunnit 
detta memoaravsnitt, som Kungl. biblioteket i samarbete med en vid 
krets av hans goda vänner har velat publicera som en hedersbetygelse 
inför 75-års dagen. Lite var hoppas vi väl att detta skall följas av nya 
avsnitt ur hans rika minnen.

Dockagården, Båstad i juni 1971.
Uno Willers

Upptakt till memoarer av Vilhelm Scharp?
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Taverne Sarocchi –  
Efterskrift av Vilhelm Scharp72 

Ur en våren 1944 på uppmaning av Carl Björkman, då chef för 
Wahlström och Widstrands förlag, påbörjad samling ”anteckningar 
och bilder” från studiebesök och arbetsår i Europa, huvudsakligen 
Tyskland och Österrike, under mellankrigstiden och andra världskri-
get (1921–43). Den skulle på grundval av bevarade dagsnotiser, brev 
och tidningsmaterial söka återge intryck och reflektioner om tids-
händelsernas återspeglingar i universitets- och studentvärlden, bland 
tjänste- och ämbetsmän, journalister, författare och konstnärer, stor- 
och småborgare, arbetare och arbetslösa av alla kategorier, och där-
med ge en strukturell belysning åt den nationalsocialistiska rörelsens 
utvecklingsetapper fram till Hitlers ”maktövertagande” 1933,73 den 
”inre fronten” under Tredje Rikets maktexpansion, oppositionsansat-
ser, propaganda- och terrormetoder före och under andra världskriget, 
utlandspropagandans mål och metoder, särskilt rörande Sverige.

Den grundläggande impulsen till detta amatörsociologiska intresse 
för den tyska samhällskrisen kom under min hösttermin vid univer-
sitetet i München 1921, där jag upplevde Hitlers första framträdande 
som partiledare och folktalare. Den fördjupades vid ett besök i Berlin 
under kommunistrevolterna våren 1924 och blev ett medvetet led-
motiv under min tid som universitetslektor i svenska språket och 
litteraturen 1928–36, då min ställning som svensk medborgare, d.v.s. 
”stambesläktad” nordgerman, gjorde mig till en början oantastlig i de 
”nynationellas” ögon medan mitt odogmatiska sätt att sakligt fram-
ställa litterärt dokumenterade samhällsproblem uppenbarligen tillta-
lade majoriteten av mina studenter.

Mina kontakter med studenterna vidgades och blev i några fall per-
sonlig vänskap under Hitleråren, då mina ”timmar” ofta tycktes bli 
ett slags friskluftsventiler för lyhörda missanpasslingar i den nya ”folk-
gemenskapens” rike, t.ex. vid en diskussion om oöversättliga svenska 

72 Originalet till denna efterskrift är i Lena Scharp-Sandegrens ägo och hittades bland kor-
rektur av Tavernan och utkast till ytterligare kapitel i Labyrinten.

73 I originalet står felaktigt 1922. 
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ord som ”jaså”, ”lagom”, ”vederhäftig” eller frekvensen av bibliska 
uttryck och motiv i Karlfeldts diktning. Sådant outtalat samförstånd 
ledde ibland till nya kontakter utanför lärosalen, i några fall till aktiva 
motståndsgrupper – framför allt inom de efter 1933 illegalt fortle-
vande resterna av den frityska ”Wandervogel-rörelsen”.74 Särskilt 
nöje beredde den ständiga närvaron av en uniformerad SA-student, 
som efter angivelse från en i det svenska skolväsendet väl infiltrerad 
Hitlerrapportör75 fått uppdrag att bevaka min undervisning men ald-
rig riktigt uppfattade vad som skedde omkring honom, inte ens när 
han till glädje för oss andra fick referera Tegnérs jubelfesttal 1817.

En av de viktigaste kontaktgrupperna utanför universitetet var 
Svenska kyrkoförsamlingen och särskilt dess ungdomsförening, där 
jag på den nye, vitale och uppslagsrike kyrkoherden Birger Forells ini-
tiativ från 1933 blev ordförande. Om vår gemensamma kamp mot den 
av propagandaministeriet understödda och mycket aggressiva nazist-
gruppen bland förtyskade svenskättlingar som kuppartat återinträtt i 
församlingen skulle ett utförligt kapitel handla som efter 1947 fått ett 
intressant dokumentariskt underlag i protokollen från en rad processer 
inför svenska domstolar ända till högsta instans. 

De två tysk-svenska vänskapsföreningarna, den ena högborgerligt 
aristokratisk, den andra småborgerlig kvasiintellektuell blev båda 
snabbt ”likriktade” i regimens tjänst. Den ena hade det tysk-svenska 
skolbarnsutbytet på sitt arbetsprogram, vilket ledde till en systematisk 
indoktrinering av årligen ett 1000-tal aningslösa svenska barn.

En kontakt på högre nivå inleddes hösten 1930, då jag oväntat blev 
uppringd av den vid septembervalet nyvalde riksdagsledamoten kap-
ten Hermann Göring för överläggningar om en studieplan för en son 
till hans svenska fru Carin, f. Fock – en f.d. elev till mig. Det blev en 
rad samtal med den bredmynte paladinen och hans sköna, charmfulla 

74 Det Scharp åsyftar här är den nationalboljevistiska rörelsen kring Karl Otto Paetel som 
hade sina rötter i den tyska ungdomsrörelsen. Se inledningen för en kort beskrivning av 
ungdomsrörelsen i allmänhet, av nationalbolsjevikerna och av Paetel.

75 Den person Scharp åsyftar här är Hermann Kappner som var anställd som assistent i 
tyska språket vid svenska Skolöverstyrelsen och samtidigt var den tyska utbytesorga-
nisationen DAAD:s representant i Sverige. Efter 1939 var Kappner även kulturattaché 
vid den tyska ambassaden i Stockholm. Se vidare Birgitta Almgren, Drömmen om Norden. 
Nazistisk infiltration 1933–1945, Stockholm: Carlssons 2005, s. 273–349.
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och blint Hitlertroende maka. Inte så mycket om informatorsuppdra-
get som om vad som skulle ske med Tyskland och Sverige sedan den 
av Gud korade ledaren kommit till makten. Den absoluta tveklösheten 
i Görings perspektiv skrämde mig, Denne gemytlige sjörövarkapten 
med lejonkäkar och betvingande röstklang var lika litet som sin herre 
och mästare en löjlig person, som så många kulturintellektuella ville 
ha det till. Han var i stånd att låta huvuden rulla i rännstenen på sin 
väg mot toppen. Han hade många bakom sig, också i mitt land. Inte 
bara i sitt eget parti.

Ytterligare en kontaktmiljö måste nämnas här. Arnold Zweig, 
den förra året bortgångne, berömd genom den första stora krigsro-
manen ”Sergeant Grischa”, sedan med en rad romaner kring båda 
världskrigen, noveller och viktiga essayer, hade jag lärt känna genom 
hans kusin och svägerska, den fria pianisten Maria Zweig. I hans 
hem fick jag 1931–33 en vänlig och stimulerande vilopunkt mellan 
mina exkursioner. Där mötte och diskuterade jag politik med Lion 
Feuchtwanger, Joseph Roth och många andra etablerade författare. 
Arnold uppmanade mig att skriva böcker och kallade mig ”der verhin-
derte Schriftsteller”.76 Han var personlig vän till Freud (som vid denna 
tid befann sig i Berlin) och förmådde mig att på gynnsamma villkor 
genomgå en psykoanalytisk ”kurs” hos en av hans mest begåvade och 
självständiga lärjungar. Den har betytt oerhört mycket för mig, men 
inte nämnvärt ökat min litterära produktivitet. 

*

Den 1944 projekterade retrospektiva reportageboken, som fick arbets-
namnet ”Labyrinten”, blev aldrig mer än en bunt fragment. Ett av 
dem – ”Taverne” – har 27 år senare på initiativ av en vän som 1937 
lärde sig trivas i den lilla vinlokalens specifika atmosfär, så impregne-
rad med minnen från krisårens kastningar, blivit hjälpligt korrigerat, 
kompletterat och kommenterat av författaren för separat publicering. 
Det var tänkt som en slags affisch-ouvertyr till Labyrinten, en bildsek-
vens av stora händelsers återspeglingar i ett speglande rörligt vatten, 
vilsamt och exciterande, en synops för något som skall komma senare.

Så var det menat.

76 ”Den förhindrade författaren”.
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Taverne77

1928

En vacker eftermiddag i maj hade jag blandat mig i folkvimlet på 
Tauentzienstrasse, den eleganta och boulevardliknande avslutningen 
på den trånga trafikådra som i en stor båge leder från Berlin-Mitte 
och Potsdamer Platz genom affärs- och bostadskvarter av skiftande 
karaktär fram till gränsen mellan den fina Alter Westen och den vrä-
kiga Neuer Westen och till sist utmynnar vid Wilhelm II:s teatraliska 
romanska kyrkobyggnad Gedächtniskirche, där Stor-Berlins stolthet, 
jätteavenuen Kurfürstendamm, tar vid. Det var första gången jag 
kom att upptäcka det egendomliga behaget i att låta sig sugas upp i 
den ändlösa och rastlösa strömmen av five o’clockflanörer från den 
eleganta världen och njuta av dess oändliga mångfald av typer och 
ansikten. Berlin har ingen l’heure bleu som Paris. Dess kvällar har inte 
Parisatmosfärens eggande claire obscure, det är inte en blågrön och 
morbid absint man längtar efter, när man passerar kaféterrassernas 
inbjudande småbord. Det är snarare något friskt och avspännande i 
luften, om dagen inte varit alltför het, och inte ens bland de pittoreska 
bohèmetyperna på Romanisches Café kunde man vid denna tid – 1928 
– upptäcka så värst många uttryck för den speciella storstadssjukdom 
som kallas spleen.

I slutet av april hade jag kommit till Berlin för att tillträda min 
plats som svensk lektor vid ett av världens främsta universitet. De 
första dagarna gick åt till nödtorftig orientering i den jättemetropol 
som kanske för flera år framåt skulle bli min hemstad, rumsanskaff-
ning, visiter, anmälning på universitetskansliet i det praktfulla palat-
set snett emot Statsoperan vid Unter den Linden – mellan Domen, 
Hohenzollernslottet och den stolta vapenarsenalen Zeughaus i öster 
och Brandenburger Tor i väster. – Staden ser uppsnyggad, nyplante-

77 Denna text är identisk med den text som Uno Willers gav ut 1971 till Vilhelm Scharps 
75-årsdag. Vilhelm Scharp, Tavernan, Stockholm: KB 1971 (Dokumentation och data 4). 
Denna är i sin tur en omarbetad version av den text som inleder manuskriptet Minnen 
från Tyskland (KB Acc. 1969/79).
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rad, renoverad ut sedan jag såg den för fyra år sedan, kaféterrasserna 
är fullsatta med välklädd publik, butiksfönstren demonstrerar dyrbara 
lädervaror, eleganta herrkostymer och damkreationer, utefter Linden 
rusar flotta amerikanska bilar eller små lustiga Hanomagkupéer i rikt-
ning mot Pariser Plats, där Adlon och ryska ambassaden flankerar 
infarten till Wilhelmstrasse – regeringskvarterets gata.

Vilken förändring sedan januari 1924 då jag var här på väg till Paris! 
Då hade Berlin, liksom hela den ur nederlaget födda Weimarrepubliken, 
liknat ett skepp med sönderrivna segel, gungande i dyningarna efter 
ett fruktansvärt oväder: inflationens slutakt, riksmarken bottennote-
rad till en billiondel, ersatt med en nyvaluta som lämnade småsparare 
och pensionärer i sticket, kommunistuppror i Sachsen, Hitlerrevolt 
i Bayern, skräpiga gator, oro för överfall. Var det rikspresidentvalet 
1925, då den gamle fältmarskalken Hindenburg efterträdde den präk-
tige sadelmakaren Ebert som statsöverhuvud, som väckt de tyska livs-
andarna till nytt liv efter nederlagsrevolutionens och inflationsårens 
vånda? Snarare kanske det nya samförståndet med Frankrike! Briand-
Stresemann-avtalet i Locarno samma år. Uppgivandet av revanschtan-
ken, mottagandet av Dawes-lånet på 800 milj. dollar för investering i 
tyskt näringsliv – en jättelik vitamininjektion i tysk arbets- och orga-
nisationskapacitet, som nu börjat visa sin verkan.

På affischpelare såg man redan över gårdagens färgrika film- och 
tvålannonser de första valplakaten. Skall Stresemann få röststöd mot 
de högernationellas angrepp på hans försoningspolitik? De demokra-
tiska vänsterpartierna är förhoppningsfulla. Randpartierna, kommu-
nister och nazister, spelar siffermässigt statistroller. Mina tankar går 
åt annat håll: Min första nybörjarkurs och min första litteraturföreläs-
ning för tyska studenter. Ämne: Finns det en svensk nationaldiktare? – 
Den skulle resultera i ett brev med en vänlig, men bestämd förmaning 
från en å ämbetets vägnar närvarande ”mycket uppmärksam” åhörare, 
den nordgermanska språksektionens chef, professor Gustav Neckel.78 
Han ogillade att jag framhållit det som väsentligt för ”rangen” som 
nationaldiktare att ha lagt sitt ord i vågskålen i en livsfråga för sitt folk, 

78 I och med att Neckel var professor i nordisk filologi var han även Scharps närmaste över-
ordnade, vilket inte klart framgår av texten.
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som Tegnér i ”Svea” och Heidenstam i ”Medborgarsången”, med dess 
krav på allmän rösträtt. Politiska frågor måste bannlysas från univer-
sitetskatedern (också i den demokratiska Weimarrepubliken). – Det 
brevet gav anledning till funderingar, medan jag strövade fram mot de 
fina kvarteren i Berlin-West.

Nåväl, när jag går in i en tobaksaffär vid det eleganta stråket så står 
där inne herr Ciacelli från Stockholm. Är det kanske nödvändigt att 
för en ny generation stockholmare påpeka att Arturo Ciacelli gjort en 
icke obetydlig kulturinsats i 1920-talets stockholmsliv, kanske mindre 
som futuristisk målare och utställningsarrangör än såsom grundare 
av den hemlighetsfulla, men ack så oskyldiga nattklubbsrestaurangen 
Grotta Azurra. Nu var han i Berlin för att se sig om efter möjligheter 
att öppna en italiensk restaurang där, men han funderade redan på att 
överge detta projekt och i stället bege sig till Paris. En av orsakerna 
tycktes vara att en landsman till honom var i full färd med att inrätta 
en italiensk ”taverna” i en gammal före detta bierkneip79 vid en liten 
tvärgata nära Lützowplats80 – alltså inte långt ifrån oss. Vi kom över-
ens om att äta lunch där följande dag och herr Ciacelli lockade mig 
särskilt med att jag skulle få göra bekantskap med en av hans tyska 
vänner, en journalist som väl kände Sverige och talade flytande både 
svenska och italienska.

När jag följande dag gjorde min första entré i den sedermera så 
ryktbara ”Taverne Sarocchi”, hade den mycket litet imponerande över 
sig. Till det yttre var det ännu ett bierschapp av den vanliga typen med 
Schultheisspatzenhover-skylten över ingången i hörnet av Courbiére-
Nettelbeck och Kurfürstenstrasse, just på tröskeln till det förnäma 
Westen. Därinne i den mörka och ganska primitivt möblerade lokalen 
försökte bara ett par brokiga Chianti-flaskor på bardisken förgäves 
utstråla sydländsk lokalfärg. Jag blev föreställd för ägaren, signor 
Sarocchi, en rätt ung, påfallande välklädd man med en viss militärisk 
elegans i hållningen, ett utpräglat aristokratiskt och kultiverat ansikte 
och slätkammat cendréfärgat hår. Om redan den yttre uppenbarelsen 
på ett överraskande sätt avvek från vad man föreställer sig såsom typ-

79 ”Kneip” eller ”Kneipe” är det tyska ordet för en lite enklare bar. ”Bierkneip” skulle kun-
na översättas med ”ölsjapp”. 

80 Felstavning i originalet. Ska vara Lützowplatz.
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iskt för en krogvärd, så ökades överraskningen ytterligare redan vid 
det första samtalet. Den korrekt förbindliga tonen och en rad nyanser 
i uttryck och omdömen förrådde en belevenhet, som inte bara för-
värvats inom restaurangfacket. Det framgick också att herr Sarocchi 
tidigare hade varit officer, men vad som förmått honom att lämna 
denna bana för att öppna en vinrestaurang i främmande land fick man 
aldrig någon riktigt tillfredsställande förklaring på. Det vilade alltid 
något av mystik över tavernans grundläggare, och under de två år han 
innehade lokalen hann en rad mer eller mindre fantastiska rykten och 
myter bildas om honom och hans underbart vackra fru, vars bleka 
madonnaansikte, inramat av mörkrött, nästan lilafärgat hår, någon 
gång skymtade vid värdens eget bord. Det berättades att han varit en 
av Mussolinis äldsta medhjälpare vid marschen mot Rom och senare 
militärattaché i Helsingfors men av någon anledning måst ta avsked 
och börja en ny bana. Men det fanns också en helt annan förklaring 
till hans egendomliga yrkesval. Han skulle egentligen ha varit en agent 
för den italienska hemliga polisen med uppdrag att hålla ett vaksamt 
öga på italienska legationens verksamhet. När han två år senare täm-
ligen överraskande försvann för att stanna i Italien, berättades bland 
annat en rövarhistoria om en samtidigt hemlighetsfullt försvunnen 
diplomat, vilken till straff för någon försyndelse hade återimporterats 
till sitt fascistiska hemland i en pianolåda för att undergå rannsakning. 
Vilken roll den distingerade och försynte värden på Taverne skulle ha 
spelat i denna affär var inte alldeles klart, men fantasin blomstrade vid 
det laget ohämmat, i synnerhet bland de utländska journalistgäng som 
då redan utgjorde ett väsentligt inslag bland stampubliken.

Men vid detta mitt första besök var det inte mycket som varslade 
om att här skulle bli ett tillhåll och en brännpunkt för olika intellektu-
ella kretsar och läger under hektiska krisår som skulle komma. Vi var 
praktiskt taget ensamma i lokalen. Det var bara en gäst som satt och 
väntade på oss vid ett litet fönsterbord bakom en tallrik spaghetti och 
en uppslagen Chianti Rosso. Han reste sig när vi närmade oss och pre-
senterade sig till min förvåning på nästan flytande svenska, talad med 
en säregen sjungande accent, icke helt grammatikaliskt men med ett 
märkbart sinne för frasernas avrundning och rytm, som överraskade 
mig. När samtalet sedan växlade över först till italienska och sedan till 
tyska, märkte jag att det här rörde sig om en naturlig personlig stil, 
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som stod i en egendomlig kontrast till den yttre uppenbarelsen. Franz 
Fromme, så hette den tyska journalisten som vi stämt möte med, var 
en liten man i femtioårsåldern, enkelt för att inte säga torftigt klädd 
i omaka rock och byxor, ganska slitna och opressade som de flesta av 
de tyska intellektuella bohèmerna under mellankrigsåren. Ansiktet 
hade något på en gång åldrat och ungdomligt över sig. Mellan vänliga 
och väderbitna rynkor kisade ett par blåa, närsynta och klara ögon 
fram bakom de guldbågade brillorna. Håret var rätt yvigt, blont och 
lätt grånat och glest över hjässan, som så långt jag kan minnas aldrig 
tyngts av någon hatt. En borstig blond mustasch av Nietzsche-typ gav 
åt ansiktet en manligare karaktär än det annars skulle ha haft och till-
lika ett drag av något gammaldags. Intrycket av lantlig ursprunglighet 
och enkelhet försvann redan efter en stunds samtal, då man lyssnat till 
den mjuka, kultiverade rösten med dess nordtyska, sjungande tonfall 
och lätt skorrande r-ljud och fängslats av den spirituella grandezza, 
den sydländska livlighet, med vilken varje replik utformades. Gammal 
bremisk och lübecksk hansakultur hade präglat hans uppväxtår, långa 
år av vagabondresor Europa runt hade givit färg och innehåll åt hans 
omfattande bokliga bildning och av Franz Fromme skapat en sällsynt 
syntes av plattysk folklighet och aristokratiskt kulturmedvetande. Vårt 
första möte vid spaghettin och chiantin på Taverne blev inledning till en 
mångårig samvaro som öppnade vägar för mig till insikt och förståelse 
för ting, som annars för alltid blivit obegripliga och främmande. Han var 
min första ciceron i den tyska labyrinten och en av de mest fängslande.

Det var emellertid till andra miljöer än Taverne som han skulle 
komma att föra mig. För honom som kännare av Italien och äkta 
Italien-entusiast förlorade den lilla restaurangen genom sin senare 
utveckling all dragningskraft. Den fick för mycket av turistbohème och 
artistsnobberi för hans smak, och han föredrog avgjort det äktitalien-
ska köket och de bättre vinerna hos Andreoli nere vid Anhalterstrasse.

Sarocchis Taverne genomgick nämligen under årens lopp en bety-
dande metamorfos. Spåren efter den gamla ölkneipen försvann efter 
hand, väggarna tapetserades om och pryddes med tavlor och stuck-
ornament. Sköna italienska gipsdamer lyste upp den mörka panelen 
och i ett hörn blickade Mussolinis porträtt dystert hotande ner på den 
röda schaggsoffan inunder. Med publiken var det till en början si och 
så. Den dominerades av den lättare filmvärlden och en trupp dunkel-
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sköna yngre herrar av tvivelaktig extraktion och sysselsättning. Men 
så småningom började även konstnärer, författare och journalister att 
finna vägen till hörnet av Courbière-Strasse. En gråskäggig kämpa-
gestalt med mullrande profetröst blev en av de första gästerna i det 
litterära soffhörnet, där han underhöll en andäktigt lyssnande krets 
med sällsamma utläggningar om universums mysterier och italien-
ska viner. Det var Theodor Däubler, diktar- och renässansmystiker, 
författare till den oläsbara lärodikten ”Das Nordlicht”, men liksom 
alla tyska diktare av vilken art det vara må, omgiven av en hänförd 
och beundrande lärjungekrets. De litterära koryféerna hörde annars 
inte till Tavernes habituéer, åtminstone inte så vitt jag kunde märka. 
Någon enda gång skymtade man Heinrich Manns grovhuggna gestalt 
och tunga sokratiska ansikte. Under en senare period brukade den 
oförbätterlige vagabonden och bohèmediktaren Joachim Ringelnatz, 
en berlinsk Nils Ferlin med drastisk och bisarr humor, alltemellanåt 
gå upp som ett spinkigt och svajande troll ur en låda och improvisera 
dårdikter, stående på ett bord med gestikulerande bläckfiskarmar i de 
blåa tobaksmolnen. Det var han som en gång efter ”maktövertagan-
det” 1933 vägrade en uniformerad SS-man, att sitta ner vid sitt bord 
med motiveringen: Jag tycker inte om era kläder. Det väckte stor för-
undran att han det oaktat fick hållas ännu en tid framåt men det påstås 
med bestämdhet att Führern själv hade fattat behag till hans dikter och 
befallt att lämna honom i fred. Några gånger under de senare åren såg 
man den nybakade bondedramatikern och lyrikern Richard Billinger, 
en kraftig dränggestalt med eruptivt temperament, inte olik andan i 
sina egna färgrikt naturalistiska byskildringar.

De första intellektuella stamgästerna var i själva verket en liten 
grupp skandinavier,81 svenska, danska och norska journalister, uni-
versitetslektorer och studenter av olika slag, som började finna behag 
i denna lätt exotiska och stimulerande men ändå otvungna och 
anspråkslösa miljö, så olik allt vad vårt gedigna och välordnade hem-
land kunnat hitta på men också på något sätt vänligare och mjukare, 
friare än någon av de talrika tyska motsvarigheterna. Det var förresten 
en egendomlig iakttagelse att de ställen där vi nordbor i regel trivdes 

81 ”Skandinavier” i original.
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bäst, inte var de tyska utan vid sidan av de italienska några av de 
ryska, ofta kulinariskt mycket högtstående restaurangerna med mer 
eller mindre äkta storfurstar och tsarofficerare som kökschefer eller 
kypare. De fanns i många rangklasser från den eleganta ”Förster”, 
den sybaritiska ”Mevjed” ner till de kosackpittoreska tingel-tangel-
lokalerna ”Tary-bary” och ”Troika”. Men förr eller senare hamnade vi 
nog i regel i det stimmiga och rökiga lilla krypinnet hos Sarocchi, där 
man kunde tillbringa timmar vid en sejdel dortmunder eller en billig 
flaska Chianti, ja i värsta fall vid en kopp kaffe för sextio pfennig, och 
där den lilla svarthåriga Lotte med sitt rörande impulsiva barnansikte 
med svarta strålande Betty-Boop-ögon och små skrattgropar i persiko-
kinderna tog emot oss med ett igenkännande flickleende. Det blev ett 
ställe att titta ner till en ledig kväll, och dit man gärna tog med vänner 
och bekanta från hemlandet. Efter börskraschen i USA i september 
och Stresemanns död i oktober 1929 blev Taverne något mer: en 
unik, välskyddad utkikspunkt för formellt oengagerade ”gäst-tyskar” 
mot det snabbt hårdnande politiska ovädret vintern 1929–30. Att det 
skulle sluta med en världskatastrof anade man inte i början, och när 
de insiktsfulla iakttagarna – de utländska ledande pressmännen – blivit 
en permanent grupp av stamgäster, kunde den som förmådde lyssna 
och lägga ihop så småningom få en inblick i det som verkligen skedde 
i vad som syntes ske omkring honom, både under kampåren 1930–33 
och den följande totala diktaturen. En av mina pigga studenter döpte 
om oss utländska iakttagare till ”revolutionsvoyeurer”, och det var nog 
elakt men träffande.

På nyåret 1930 skedde palatsrevolutionen i Taverne. Hur det nu 
gick till är höljt i dunkel, men säkert är att en mystisk roll spelades av 
den diaboliske il professore Verderame, en svart och glasögonprydd 
italiensk journalist med skarpa drag och len stämma, som syntes ha 
haft någon odefinierbar ställning som huskatt eller major domus och 
som synbarligen icke utan välbehag såg den elegante ex-diplomaten 
försvinna från skådeplatsen med maka och konstskatter och ersättas 
av en robustare och uppenbarligen mera affärsmässig krogvärd. Lotte 
stannade ännu några veckor men såg alltmera blek och förgråten ut 
och var plötsligt borta även hon. Hon lär sedan ha blivit sedd på en 
trattoria i Rom, om det nu inte var en synvilla, ty hon var en tvättäkta 
Berlin-flicka trots sitt sydländska yttre.
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Herr Lehmann var som sagt en robust person, och med honom 
började Tavernes storhetstid. I yngre år lär han bland annat varit cir-
kusryttare i Amerika och han visade ofta att han var van att handskas 
med sprakfålar av olika slag. Den kraftiga näsan mellan de små upp-
märksamma och finurliga ögonen satt litet på sned hur det nu kunde 
komma sig. Men hela staturen hade något av civilklädd militär över 
sig medan den älskvärda bugningen och den förbindliga rösten var 
den rutinerade restaurangmannens. Vi trodde länge att han var av 
ren eller blandad judisk härkomst, men när den detaljen började bli 
aktuell visade det sig att herr Lehmann i varje fall icke behövde frukta 
något från de nya makthavarna utan tvärtom fann sig väl tillrätta i de 
förändrade omständigheterna. En gång lär han till och med egenhän-
digt ha kastat ut en berusad SA-man som lekte litet oförsiktigt med 
en revolver mellan kaféborden, men det är en senare historia. Det var 
under Lehmanns regim som Taverne för några år blev en mötesplats 
för intellektuella av olika typer under kris- och omvälvningsåren 
1930–38. Den italienska lokalfärgen ersattes steg för steg med en all-
mänt internationell. De enklare bohèmetyperna försvann för en allt 
mer distingerad och till sist rent av mondän publik, främst represen-
terande konstnärs- och konsthandlarvärlden, film- och teaterfolk, 
diplomatkårer men framför allt de utländska journalisterna. Det var en 
påfallande standardstegring även i fråga om inredning, kök och betjä-
ning. Det gamla skrälliga pianot ersattes av en blänkande svart flygel 
och varje kväll inlades uppträdande av sångkonstnärer eller -konstnä-
rinnor. Den ojämförligt mest populära av dessa var en ung jämtländ-
ska från Frösön, Ingrid Wiksjö, vars klockrena sopran för var gång 
förvandlade sorlet kring borden till en andlös tystnad som utlöstes 
i brakande applåder. Hennes repertoar omfattade tyska, franska och 
italienska romanser, svenska folkvisor och sånger av Peterson-Berger, 
men höjden av begeistring väckte hon när hon stående på ett av bor-
den sjöng den då ännu inte utslitna schlagern ur Land des Lächelns: 
”Du bist mein ganzes Herz”.82 ”Die schwedische Nachtigall”83 blev en 
av Tavernes stora attraktioner. Publiktillströmningen framtvingade 

82 Land des Lächelns (Leendets land) är en operett från 1929. Sångens korrekta titel är Dein 
ist mein ganzes Herz (Ditt är hela mitt hjärta).

83 ”Den svenska näktergalen”.
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utvidgningar. En ny storartad ”Theke”, det vill säga bardisk, med 
praktfulla fruktuppsatser bakom upplysta vitriner markerade första 
steget in i lyxklassen, en garderob med vaktmästare blev det nästa, och 
den första december 1930 invigdes högtidligen ett med eleganta röda 
soffor inrett sidorum för mer exklusiva gäster. Det var en stor dag för 
den svenska stamgästpubliken, ty den kvällens hedersgäst var Harriet 
Bosse-Strindberg som med några av skådespelarna i sin svenska tea-
tertrupp firade triumfen efter framförandet av Strindbergs ”Påsk” på 
svenska språket inför en dels förnäm och dels kultiverad Berlinpublik. 
Det blir anledning att återkomma till detta evenemang i annat sam-
manhang. Men den kvällen döptes det nya gemaket i äkta champagne 
till ”Röda rummet”.

En regitriumf var det att Lehmann vid midnattstid kunde låta 
framlämna ett pressvarmt korrekturavdrag av Berliner Tageblatts fina 
och aktningsfulla bedömning, en gärd av pietet, en ”påskmässa” i 
Strindbergs och 90-talsnaturalismens store teaterledare Otto Brahms 
anda.

Bland mängden av mer eller mindre tillfälliga gäster kunde man så 
småningom utskilja åtminstone två fasta stambordskretsar som varje 
kväll samlades i sitt särskilda hörn kring var sitt runt bord, där ingen 
utomstående dristade sig att ta plats. Det ena var konstnärsbordet, 
kännetecknat av en väldig lampskärm fulltecknad med bisarra krume-
lurer och namnteckningar och till yttermera visso vid något särskilt 
tillfälle illa tilltygad med en kniv eller sax så att den såg ut som en 
ligapojksaktig protest mot den Lehmannska tendensen till korrekt 
och förfinad borgerlighet. Det andra stambordet var de engelsk-ame-
rikanska journalisternas i motsatta ändan av rummet under Mussolinis 
porträtt, som 1933 fick sin naturliga pendang i den tyske kollegans. 
På väggen bredvid prunkade en grann karta och alla världens flaggor 
med den engelska och amerikanska överst – ett av Lehmanns dis-
kreta konstgrepp för att markera Tavernes internationella karaktär. 
Skandinaverna som varit de första på platsen, hade inget fast tillhåll, 
men de kvällar var räknade, då man inte vid inträdet i lokalen möttes 
av ett svenskt ”hej” från ett eller annat hörn och av några takter av en 
svensk folkvisa av den påpasslige pianisten.

Vid konstnärsbordet presiderade ständigt en högväxt, distingerad 
gentleman med ett friskt, regelbundet, solbränt ansikte och vackert, 
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starkt gråsprängt, tillbakakammat hår. Han var nästan alltid klädd i 
grå sportkostym och gav intryck av en jägare och friluftsmänniska. 
Blicken var klar, öppen och vänlig och med sitt milda, kultiverade sätt 
bildade han en välgörande kontrast till de ofta rätt stormiga och tem-
peramentsfulla typer som utgjorde riddarna vid hans runda bord. Det 
var professor Willy Jäckel, en berömd och framstående landskaps- och 
porträttmålare. Som oskiljaktig ledsagerska hade han en ung blond 
flicka med en sällsynt naturlig och ungdomlig charm. Hon hade plöts-
ligt slungats in i film- och konstnärsvärlden genom sin utomordent-
liga gestaltning i ”Menschen am Sonntag”, en amatörfilm som på ett 
enastående enkelt och uttrycksfullt sätt återgivit ett avsnitt av Berlin-
ungdomens livsmiljö och enligt mångas mening i konstnärlig halt 
överträffat de dyrbara ateljéproduktionerna. Nu var hon Willy Jäckels 
modell och oskiljaktiga väninna och på ett egendomligt sätt passade 
hennes naiva och omedvetna behagfullhet väl tillsammans med den 
redan åldrande konstnärens lugna och manliga väsen. Det kan vara 
onödigt att räkna upp namnen på den brokiga skaran av större och 
mindre konstnärsgenier, som kväll efter kväll fylkade sig under den 
pittoreska lampskärmen. Bland dem jag skymtade var till exempel 
den store etsaren Max Slevogt och den sedermera som ultradynamisk 
nazistskulptör framträdande Franz Thorak.

Till gängets stöttepinnar hörde i varje fall filmskådespelaren 
Dahmen, framstående specialist på diaboliska mördarroller i tyska 
thrillerfilmer. Varje kväll när stämningen nått sin höjdpunkt uppstäm-
des från kretsen efter några förberedande ackord på flygeln den dystert 
patetiska hymnen ”In San Pauli in Altona”. I slutstrofens omkväde ”In 
San Pauli in der Reeperbahn” höjde sig plötsligt Dahmens klangfulla 
stämma till falsett och slutade med en uthållande triumferande ton 
mellan tenor och mezzosopran som alltid utövade samma entusiasme-
rande inverkan på de närvarande.

Men även utanför det speciella konstnärsbordets krets kunde man i 
stigande utsträckning stöta på ”prominenta” personligheter ur konst-,  
teater- och filmvärlden. En av de mest aparta var den intressante egyp-
tisk-arabiske bildhuggaren Abbo som ibland inbjöd till fantastiska fes-
ter i sin jätteateljé nere i Grunewald, där han för att trivas bättre hade 
ett beduintält uppbyggt mitt på golvet. Där sågs också skulptören Karl 
Helbig, som senare dog som emigrant i Stockholm. Filmskådespelaren 
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Otto Gebühr var en gemytlig småborgare vid bierglaset men en 
preussiskt stram och härjad ”alter Fritz”84 i UFA-filmerna om den 
preussiske hjältekonungen. Men alla dessa större eller mindre stjärnor 
fördunklades dock av en säregen och fascinerande personlighet, som 
utan att höra till någon särskild krets hade införlivats med Tavernes 
atmosfär och alltid med jämna mellanrum dök upp här och där, under-
hållande, oroande, förargelseväckande, hänsynslös i ord och åthävor. 
Det var Bollsch, eller som hans kristliga namn lydde Jakob Friedrich 
Bollschweiler. Han var den enda av dem som jag blev något närmare 
bekant med men han var också en av de få människor jag träffat som 
givit mig intrycket av naturvuxen genialitet.

Jag hade hört honom omtalas såsom en sällsamt suggestiv djurmå-
lare, vilken så till den grad levt sig in i sin ämnessfär att han uppskat-
tade djuren oändligt mycket mer än människorna, och brukade ha som 
förlustelse när han var bjuden som gäst hos de rika mecenatfamiljerna 
i Berlins Westend att krypa under bordet och skälla som en hund och 
fordra att hela det aftonklädda middagssällskapet skulle göra som han. 
Det var väl något år senare då jag en kväll hade lärt känna honom och 
för första gången fått komma upp på hans ateljé i en vindskupa vid 
Budapester Strasse strax utanför ingången till Zoo som han på sitt 
egenartade, i laddade staccatorytmer plastiskt utmejslade språk med 
parenteser av raketliknande tankeflykt berättade sin version av denna 
episod. ”Har du sett dem”, sade han med sin oefterhärmliga mimik, 
med ögonen oavlåtligt rullande i ögonhålorna så att vitan blänkte 
fram, och med på en gång fundersamt och galghumoristiskt uttryck, 
”har du sett dem, de där kulturdamerna, dessa fruntimmer med feta 
vita fingrar med juvelringar på – och så säger hon till mig, denna per-
son, denna förskräckliga, denna förgyllda get, då säger hon till mig: 
’Bollschweiler, jag älskar djur lika mycket som ni, jag har alltid tyckt 
så mycket om att leka med dem, vill ni inte se min hund, han brukar 
alltid komma in efter middagen och rasa och nojsa med mig’ och så 
hämtar de in honom. Det var en ung Dobermannpinscher, jag säger 
dig, det var ett vackert djur, schön wie ein Tier, och så låter hon honom 

84 Alter Fritz är en omskrivning för Fredrik II av Preussen (1712–1786) även känd som 
Friedrich der Grosse (Fredrik den store).
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springa och söka efter en gummiboll under skåpen och han störtar sig 
efter den med en iver, mit einer Triebhaftigkeit sage ich dir, det var 
härligt att se, hur varje muskel i hans kropp vibrerade av jaktlust. Och 
sen får han gå fram till matte och sitta vackert för en sockerbit och hon 
klappar honom och säger: ’Ser ni herr Bollschweiler, så rar och lekfull 
han är, precis som en barnunge!’ Men då svarade jag: ’Gnädige Frau, 
ni tar alldeles fel, om ni tror att djuret leker på samma satt som ni. Det 
följer sin medfödda drift att jaga och fånga, och det darrar av upphets-
ning och hopp att få pröva sina tänder på ett levande byte. Djuren har 
inte råd att leka som vi, fördärvade människor. Djuren är allvarliga och 
också den lilla valpens eller kattungens första små krumsprång är bara 
en omedveten förberedelse för kampen om livsuppehället. Det är bara 
degenererade lyxmänniskor som ni som inte märker skillnaden!’ Och 
så sade jag: ’Vill ni inte leka med mig i stället. Jag kan ju leka att jag är 
hund’ och så skällde och skrek jag så det stod härliga till och jag tror 
jag gjorde dem mycket förskräckta och det ville jag också. Es war ein 
richtiger Höllenspass!”

Han tittade på mig igen med sitt spefulla gäckande uttryck som i 
nästa ögonblick förvandlades till undrande eftertänksamhet för att 
sedan lika plötsligt stramas upp till korrekt och älskvärd förbindlighet. 
Det var något Proteusartat, något av ständig växling mellan inre lyss-
nande och en oberäknelig inspiration som kunde gränsa till besatthet i 
detta rörliga och ganska fårade ansikte med de ständigt oroliga ögonen 
och den pojkaktigt oborstade kalufsen. Men när han ville, kunde han 
uppträda både korrekt och belevat och när han tog emot främmande 
gäster i sin ateljé var han mönstret av en världsman.

Infallet att leka djur kunde komma över honom även mitt bland 
gästerna på Taverne, om han var på det humöret, men annars var 
han oftast ganska normal, stundom tyst och enstavig, avspänd efter 
en intensiv arbetsperiod. Men andra dagar kunde han komma dit 
ner liksom överladdad med eruptivt kraftöverskott och den som då 
lyckades fånga in honom till sitt bord kunde få uppleva hissnande 
himmelsfärder inte bara inom konstens och naturens riken utan 
häpnadsväckande nog även inom kulturhistoria, skönlitteratur och 
politik, men alltid med en intensiv åskådlighet, en förmåga till kon-
kretion och stofflighet. Arten av hans fantasiflykt erinrade i mycket 
om Harry Martinson, fast temperamentet och rytmen var en annan 
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med vidare och vildare amplituder. En gång började han redogöra för 
sina blyertspennor, vilka sorter som var de bästa, var de fabricerades, 
av vilka firmor, av vad för slags material, trä- och mineralsorter o.s.v. 
och därifrån kom han över på teckningsteknik i olika länder och olika 
tider, renässansens färgstoffer och deras användning för att därefter 
i en suverän höjdkurva kasta sig in på den folkpsykologiska orsaken 
till att de engelska blyertspennorna var bättre än de tyska. En annan 
gång avslöjade han djupa och personligt upplevda kunskaper i indisk 
religionsfilosofi eller om Stendhals romaner. Men allt detta skulle 
kunna rubriceras som en icke alltför ovanlig form av kafégenialitet om 
man inte hade sett hans tavlor och hört honom tala om dem och deras 
tillkomst. Det är en hopplös uppgift att med ord söka återge intrycken 
av dessa på en gång minutiöst raffinerade och våldsamt uttrycksfulla 
djurporträtt – ty endast så kan de betecknas, de flesta utförda i pastell 
i ett slags japansk stil, och alla framvuxna ur åratals intensiva modell-
studier i Berlins Zoo, där Bollschweiler var en daglig gäst bland burar-
nas invånare. Hans Ruin har i sin bok ”Gycklare och apostlar” givit 
en utomordentlig skildring av dessa tavlor.85 Under många år var de 
tillgängliga endast för ett fåtal vänner och mecenater. Bollschweiler 
var aldrig tillfredsställd med sig själv. Det dröjde till exempel många år 
innan han vågade sig på att avbilda ett djur i helfigur eller att använda 
oljefärg. ”Först måste jag väl lära mig deras ansikten, ty alla djur har 
olika ansikten”, menade han.

Bollsch var schweizare. Han var född någon gång i början på 1890-
talet i Zürich, där hans fader hade sitt sidenfärgeri. ”Ich bin in Seide 
geboren”, sade han en gång med humoristisk stolthet i rösten och till-
lade ”und mit Tieren erzogen”.86 Inte ens som liten pojke hade han 
kunnat hålla fingrarna från färgkaren. Därför måste man ge honom 
en egen färglåda att kludda med, och med dess hjälp gick han i vild 
målarglädje lös på väggar och möbler och borddukar, ja till och med 
på golven. När han gick till skolan hände det att han prydde sig med 
granna sidenband, vilket naturligtvis väckte kamraternas åtlöje. Senare 

85 Se essän ”Blodets lovsång” i Hans Ruin, Gycklare och apostlar, Stockholm: Natur och 
kultur, 1935 [1934], s. 131–153.

86 ”Jag är född i siden”, ”och uppfostrad med djur”.
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studerade han och tog något slags examen i Karlsruhe och fortsatte 
konstutbildningen i München. Under världskriget 1917 fick han i upp-
drag att för ett antropologiskt verk studera och avteckna rastyper i 
några fångläger vid Köln. Det var ”eine fabelhafte Zeit”87 berättade 
han, ”min hela förmögenhet var en flaska snaps och en fiol och mer 
behöver jag ännu idag inte. Det är bara till besvär”. Men redan dessför-
innan hade Italien blivit hans stora upplevelse. ”Rom är de moderna 
botgörarnas stad. Där finner de tröst för sin inre tomhet i den rikedom 
av händelser och intryck som strömmar över dem.” Masaccio, Giotto 
och Fra Angelico beundrade han. ”De är större än Rafael.” Efter en 
svår inre kris, orsakad av en personlig missräkning, vallfärdade han 
för andra gången till Italien, gick till fots över Alperna till Florens och 
hamnade till sist, sjuk till själ och kropp, på ett sjukhus. Där vaknade 
han en dag till medvetande genom att en katt hoppade upp i hans säng 
och smög sig intill honom, det enda väsen som ännu brydde sig om 
att visa honom tillgivenhet. Sedan den dagen var det som djuren tagit 
första platsen i hans värdeskala och hans konst. Under ett decennium 
hade han nu långsamt utvecklat sin personliga stil utan att vända sig 
till offentligheten, endast understödd av ett fåtal intresserade mece-
nater.

Det blev nationalsocialismens genombrott som öppnade vägen 
för honom till yttre framgång. En Bollsch-beundrare bland Taverne-
gästerna, en ung före detta officer och frikårshjälte av god familj, som 
tidigt funnit sin rätta plats i Hitlers bruna bataljoner och avancerat till 
sturmführer, skapade förbindelse till de nya makthavande och inom 
kort hade han inte blott fått sälja åtskilliga bilder, enligt ryktet både 
till Hitler och Mussolini, utan han fick också tillsammans med sin 
vän skådespelaren Victor De Kowa – omåttligt populär, en berlinsk 
Jarl Kulle – flytta in i en charmant villa i West-End med praktfulla 
ut rym men för sina dukar. Nu blev också tanken på en utställning 
aktuell. Han hade redan tidigare planerat en sådan för utlandet, när-
mast Amerika, men även Stockholm och Helsingfors hade kommit 
i fråga. Då jag avböjde att medverka för den senare blev jag föremål 
för den praktfullaste utskällning jag varit med om, serverad på saftig 

87 ”en härlig tid”.
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”Schwitzer-Dütsch”.88 Med stor förtjusning berättade han för mig 
under Olympia-sommaren 1936 att Sven Hedin besökt hans nya ateljé 
och lovat skriva ett förord till utställningskatalogen. Först år 1937 kom 
emellertid utställningen till stånd i Dresden och Berlin. Den blev en 
stor framgång men snart därefter var Bollschs bana lyktad för alltid. 
Tillsammans med sin vän Bunke hade han på särskild inbjudan begivit 
sig till kung Zogs bröllop i Tirana. Det sägs att han hade nya stora 
planer i huvudet. På återvägen därifrån förolyckades hans flygmaskin 
uppe bland Apenninernas toppar. Först efter flera dagar kunde man 
återfinna den med samtliga passagerare och besättningen döda. Ett 
paket diamanter hade transporterats på flygplanet. Dess innehåll låg 
utstrött bland de lemlästade kropparna. Det var en död som passade 
Bollschweiler. ”In Seide geboren” – störtad från himlen som en Ikaros 
med minnena från ett orientaliskt furstebröllop på näthinnan och 
krossad till döds mot en otillgänglig klippspets översållad med dia-
manter – sällan har ett romantiskt genis önskedröm om ett dramatiskt 
slut på ett härligt och farligt liv fått ett så praktfullt förverkligande. 

Oberoende av konstnärligt bedömande kan Bollschweilers arbeten 
sättas i samband med den antihumanistiska, ”vitalistiska” tidsström-
ning, som sedan naturalismens dagar i olika former återkommit i 
europeisk (och amerikansk: Walt Whitman!) kulturideologi och fått 
politiska anknytningar (den italienska futurismen och fascismen!). 
Så gjorde den finländske kulturpsykologen Hans Ruin, då för tiden 
docent i Helsingfors, som i början av 30-talet gjort en vidsträckt resa 
genom Europa för att studera den nya våg av spekulativt underbyggd 
”neovitalistisk” eller ”animalistisk” livsbejakelse som vid denna tid – 
parallellt med världskrisen! – började få inflytande i kulturdebatten, 
inte minst i Tyskland.89 

I början av juni 1933, – några månader efter Hitlers maktöverta-
gande och de följande dramatiska händelserna – riksdagshusbranden, 
riksdagsvalen under terror, Potsdamceremonin i Fredrik den stores 
krypta, arbetarorganisationernas upplösning, judebojkotten – likrikt-
ningslagarna – kom Hans Ruin till Berlin. Under ett minnesrikt 

88 Schweizertyska.
89 Ruins betraktelser av den europeiska ”neovitalismen” är samlade i den redan nämnda 

Gycklare och apostlar.
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dygn kort efter pingsthelgen denna underliga försommar gästade han 
Taverne ända till morgongryningen och följde oss nästa dag upp till 
ateljén strax utanför Zoologiska trädgården, från vars fönster Bollsch 
kunde hälsa till sina vänner där nere i burarna bland träden. I sin 1934 
utgivna fängslande resebok ”Gycklare och apostlar” har Ruin i kapitlet 
”Blodets lovsång” medryckande skildrat detta möte och den fascina-
tion som konstnären utövade både genom sina tavlor och med sina 
kommentarer till dem. Under intrycket av sin beläsenhet i den dåtida 
vältaliga men kvasivetenskapliga ”neovitalismens” skrifter, bl.a. av 
den tyske Nietzsche- och George-lärjungen Ludwig Klages, och av den 
extatiska ”pingststämning” som mötte varje besökare i Berlin denna 
vår, har Ruin kanske för mycket betonat fenomenet Bollschweiler som 
ett uttryck för en segrande, antihumanistisk livssyn. Naturligtvis var 
Bollsch predestinerad mer än de flesta att ryckas med av den jättelika 
våg av audiovisuell propaganda som överspolade Tyskland och särskilt 
dess huvudstad efter det ännu bara halvt fullgångna maktövertagan-
det i januari. Han hade redan bekänt sig till Mussolini, och var, som 
de flesta konstnärer, politiskt aningslös, men lyhörd för flammande 
appeller och löften. ”Kraft durch Freude”90 – de nya statliga fackför-
bundens devis, var för honom lösningen av alla sociala frågor. Men 
hans egen konst hade inget av den muskulösa mänskliga heroism, 
som kom att bli den nazistiska konstproduktionens målsättning, – en 
förgrovad barock, en träaktig Düsseldorfromantik, vykortstorra akt-
modeller – det var vad man fick. Bollschweiler räddades genom flyg-
kraschen från att förtvina bland Tredje Rikets hovdekoratörer.

Men ingen i Berlin tycktes dessa dagar tänka på vad som skulle 
komma – bara att något hade kommit. På ett paradoxalt sätt upplevde 
även många av dem som var övertygade och aktiva motståndare till den 
nazistiska masspsykosen den Hitlerska upphöjelsen som en – om också 
tillfällig – lättnad. Man slapp vakna om nätterna vid skottlossningen 
mellan patruller av de organiserade partiarméerna. Likriktningen 
skedde inte utan våld, men kvickt! Och nu började propagandapara-

90 Kraft durch Freude (Kraft genom glädje) eller KdF var den organisation i det national-
socialistiska Tyskland som ägnade sig åt att organisera fritid och semester. KdF var en 
underorganisation till Deutsche Arbeitsfront (DAF) som leddes av Robert Ley och som 
organiserade de tyska arbetarna efter att alla andra fackförbund hade förbjudits. 
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derna – ändlösa kolonner i blanka stövlar, taktfast efter militär musik 
eller väl inövade marschsånger, tagna ur Wandervogelrörelsens kända 
visböcker. Och över dem vajade från nyuppsatta flaggstänger på varje 
bostadshus, varje våning, en fris av rödlysande fanor med det svartvita 
hakkorset mitt på, en sällsamt operamässig dekorationseffekt i den 
svala vårbrisen. Utöver alla sina skickliga reklam- och regiexperter 
hade Hitler av försynen också fått alla diktatorers önskegåva – ett 
ovanligt milt och vackert vårväder, som inte förfelade sin verkan. Som 
vajande grenar såg man armarna höjas till Hitlerhälsning från trot-
toarernas åskådarled, när fanborgen passerade. Det var inte bra att 
glömma bort hälsningsplikten, den kunde raskt effektivt utkrävas av 
de kringstående.

”Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende”91 – så 
uttryckte en av mina studenter den egendomliga, förtvivlat hoppfulla 
stämning som rådde bland en stor del av dem som inte velat ge Hitler 
sin röst vid det sista riksdagsvalet, d.v.s. 60 % av de röstberättigade.

En judisk dam hade vid min sida varit med om naziststudenternas 
bokbål utanför universitetet den 10 maj, då hennes svågers, diktaren 
Arnold Zweigs92 verk jämte många andra ”otyska” författares över-
lämnades åt lågorna. Hon anförtrodde mig en gång, att hon ibland 
måst sticka näsduken i munnen för att inte stämma in i hyllningsropen 
vid en gatuparad.

I den bedövande massuggestionens stormvåg förträngdes hos de 
flesta av de icke direkt drabbade frågan om vad som hände med de 
besegrade: i koncentrationslägren, i arbetarkvarteren, i de judiska 
familjerna, många sedan hundratals år infogade i tyskt samhälls- och 
kulturliv, som nu började inse att de verkligen var på väg att uteslutas 
ur folkgemenskapen och måste se sig om efter en ny hemort. Gemene 
man ville inte se, inte veta, vad man dock på många omvägar måste få 
reda på – att hela denna feststämning var betalad med brutala över-
grepp mot försvarslösa meningsmotståndare och hämningslös hat-
kampanj mot en godtyckligt utpekad lika försvarslös medborgargrupp. 
Det var inte underligt att utländska turister på förväntansfullt besök 

91 Ungefär: ”Hellre ett fruktansvärt slut än en fruktan utan slut”.
92 ”Zweiges” i original. Korrekt vore ”Zweigs”.
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kunde återvända hem med beskedet, att tyskarna enigt slutit upp kring 
sin av högre makter utkorade ledare.

Det var heller inte lätt, vare sig för tyskar eller utlänningar, att få 
se ”den andra sidan av saken” i ett land med helt kontrollerad press 
och en allt övervakande hemlig statspolis. Det fanns egentligen bara 
en speciell kategori personer som, om också i begränsad utsträckning, 
hade möjligheter att skaffa upplysning om det som skedde bakom 
kulisserna i det ännu nätt och jämnt grundlagda nya statsbygget – de 
ackrediterade utländska journalisterna. De hade redan under krisåren 
1930–33 börjat samlas från olika håll i Berlin, den internationella 
nyhetstjänstens jaktfalkar, tränade i konsten att plocka fram hemlighe-
ter, avslöja dolda makter och hotfulla avsikter bakom oförargliga ord 
och miner. De var farliga under dessa det ännu militärt nedrustade 
Tysklands nydaningsår. ”Ge mig bara fyra år”, hade Hitler sagt vid 
makttillträdet och menat upprustningen. Han behövde bara tre för 
att kunna öppet trotsa Versaillesfördraget och utan motstånd militärt 
besätta Rhenlandet. Men än så länge var risken för en intervention 
från västdemokratierna överhängande. Det gällde att lugna den av 
”kampårens”93 drastiskt aggressiva propaganda oroade utländska opi-
nionen. De flygande eller stationära korrespondenterna måste tas för-
siktigt och förekommande, men framför allt måste deras uppdragsgi-
vare i hemlanden, tidningsmagnater, korporationer, regeringar under 
hand genom inofficiella förtroendemän varnas för att tro på alltför 
komprometterande avslöjanden från sina egna lyssnarposter. – Hur 
denna temporära skyddsapparat fungerade är en annan historia. De 
utländska yrkesjournalisterna visste alla att de var infamt påpassade. 
Några, rätt många av dem hade behov av en träffpunkt där de någotså-
när fritt kunde utbyta informationer och reflektioner. En slump förde 
dem till Taverne vid Courbièrestrasse.

Under första krisåret 1930 började de utländska journalisterna –  
främst de skandinaviska och anglosaxiska – bli hemmastadda i Leh-
manns Taverne, där dittills konstnärsgängen och skandinaviska aka-
de miker varit dominerande inslag. Den som öppnade väg för dem 

93 Kampfjahre var den nazistiska benämningen på åren 1920–1933, alltså från det att 
NSDAP grundades fram till maktövertagandet i Tyskland 1933.
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var den danske universitetslektorn Ebbe Neergaard, framstående lit-
teratur- och filmkritiker i den radikal-liberala Politiken i Köpenhamn, 
en blond ståtlig nordgerman, avundsamt beundrad av rasortodoxa 
studentnazister, men sedan länge aktiv medlem av ”Monde”, d.v.s. 
danska Clarté. Hans fru, Beate Neergaard, fin textilkonstnärinna, träf-
fade i Berlin en engelsk väninna, gift med the London Times’ huvud-
korrespondent i Tyskland, Norman Ebbutt, och tog båda med till 
Taverne, där Ebbutt snart blev en stabil stamgäst, som samlade större 
delen av den angloamerikanska korrespondentkolonin omkring sig. 
Han kallas i den amerikanska radioreportern William Shirers ”Berlin 
Diary” ”den utan tvekan bäst informerade utländske korrespondenten 
i Berlin”, vilket troligen är riktigt. Jag hade haft att göra med Ebbutt 
tidigare när jag 1929 var uppe på hans byrå vid Unter den Linden 
för att försöka sälja min artikel om Remarque (vilket lyckades på så 
sätt, att den övertogs av Observer). Nu fick jag tillfälle att lära känna 
honom närmare. Han var en rätt liten man med säker och stadig håll-
ning och en smula kantiga rörelser. Det runda och slätrakade ansiktet 
med de svartbågade glasögonen hade något kärvt och otillgängligt 
över sig och kunde ofta verka surmulet. Vanligen var han ordknapp 
och sarkastisk men hade en utomordentlig förmåga att i korta sakliga 
repliker träffa det väsentliga om människor och förhållanden. Hans 
utomordentliga kunskapsrikedom och stora erfarenhet beträffande 
tyska förhållanden gjorde honom till självskriven doyen i den krets av 
huvudsakligen anglosaxiska journalister som så småningom fylkade 
sig vid hans bord, men det beredde honom också växande svårigheter i 
hans arbete, i den mån som den officiella engelska politiken gentemot 
Tyskland och därmed hans egen tidnings inställning allt tydligare 
präglades av motviljan mot att se sanningen i ögonen, och tendensen 
att undertrycka alla meddelanden som hårdhänt och sakligt erinrade 
om kravet på en aktiv illusionsfri brittisk politik till stöd för den hårt 
beträngda tyska demokratin.

Han fick uppleva att hans rapporter i stigande utsträckning refuse-
rades av hans egen tidning och tidigare och tydligare än någon annan 
jag mötte, förutsåg han de katastrofala följderna av den strutspolitik 
som i den småborgerliga bolsjevikskräckens anda bedrevs av de ledan-
de europeiska kabinetten under det ödesdigra 1930-talet. Han blev 
bitter och förgrämd och när det 1937 äntligen lyckades de nazistiska 
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myndigheterna att få honom utvisad var det föga tröst för honom att 
se att hans värsta farhågor började besannas. Kort efter sin återkomst 
till England lämnade han tidningstjänsten på grund av sjukdom. Så 
har den ojämförligt bäst initierade och verifierade boken om den 
presspolitiska förhistorien till det andra världskriget kommit att förbli 
oskriven.

Den talrika och växlande skaran av angloamerikanska flygande 
reporters, som varje kväll satt bänkade i hörnet under den granna 
internationella flaggkartan där Ebbutt med snuggan i mungipan satt 
spinnande som en katt och konsumerade massor av ölsejdlar, utgjorde 
en påfallande kontrast till den övriga publiken, både genom kvalitén 
och snittet på sina trevliga kavajkostymer och genom sitt pojkaktigt 
uppsluppna sätt. Av dem jag träffade personligen fick jag det intrycket 
att de alla i mer eller mindre hög grad representerade den typ av 
rutinerade, vältränade och arbetsglada yrkesjournalister som numera 
genom en rad publikationer presenterats for en internationell publik.

Det var en ständig växling av ansikten vid det angloamerikanska 
stambordet. De stora tidningskoncernerna tyckte tydligen om att 
hålla sina representanter i ständig rörelse mellan Europas huvudstäder. 
Det hade den fördelen att de blev väl förtrogna med det diplomatiska 
spelet och de agerande huvudpersonerna i scenens olika kulisshörn, 
men det gav dem knappast möjlighet att tränga djupare in i det stora 
dramats uppbyggnad och de mångtydiga tendenser som det repre-
senterade. Bland veteranerna i tysk miljö kunde utom Ebbutt räknas 
Guido Enderis, en ståtlig gestalt med skarpskuret romaransikte, Stefan 
Lochner och även den lilla blonda intelligenta amerikanskan Sigrid 
Schoultz, samt den långe och smale Pierre Huss från International 
News Service. Någon gång kunde man också skymta Edgar Mowrer, 
korrespondent för Chicago Daily News, som med sin bok ”Tyskland 
ställer klockan tillbaka” redan 1933 gav en utförlig och kunnig analys 
av den tyska situationen och omedelbart därpå blev den förste iaktta-
garen som fick sitt respass från Tredje riket. Bland de senare ankomna 
var William Shirer, som gjorde ett tillbakadraget och gediget intryck 
men i likhet med de flesta av sina kolleger från sin typiskt anglosaxiska 
common-sense-ståndpunkt hade få förutsättningar att uppfatta och 
förstå den djupare lagbundenheten i det som skedde runt omkring 
honom. Det skeende som återges i hans fängslande och noggranna 
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innehållsrika ”Dagbok från Berlin” var i alla sina häpnadsväckande, 
groteska och uppskakande yttringar determinerat av krafter och för-
lopp som både i tiden och till sin art måste ha legat utanför räckvidden 
av hans omdöme.

Som en flygande stormsvala uppenbarade sig då och då, kanske med 
årslånga mellanrum, Hubert Knickerbocker, specialist på ekonomiska 
och politiska storreportage i svepande och sensationella översikter. 
Han hade verkligen något av jaktfalk över sig och han tycktes ständigt 
vara på språng mot nya upptäckter och avslöjanden. Det skarpskurna, 
ungdomligt rödlätta indianansiktet med sina svarta goggles och det 
bakåtstrukna, irländskt rödblonda håret tillika med hans avhuggna 
kantiga sätt att tala gav alltid åt hans uppenbarelse ett drag av vilda 
västern-romantik.

Men anglosaxarna var ingalunda de enda representanterna för 
journalistiken. Ju mera Lehmanns Taverne började få namn om sig 
som internationellt ”rendez-vous-ställe”, desto oftare uppsöktes det 
av fasta eller tillfälliga nyhetsjägare från olika väderstreck och olika 
grader av berömdhet. Bland fransmännen minns jag Louisis och någon 
gång André Germain och kanske man skall räkna dit den svenskfödde 
Ivan Bjarne som någon gång 1934 härifrån skickade pittoreska rese-
brev till Paris Journal. Av den italienska journalistkolonin gjorde den 
distinguerat monokelprydde Bojano det starkaste intrycket. Han satt 
mest i ett hörn i splendid isolation vid en apéritif och bar naturligtvis 
som alla landsmän det grön-röd-vita fascistemblemet på rockslaget. 
Troligen har han numera avlagt det.

I den skandinaviska kretsen dominerade svenskarna, av vilka 
Stockholms-Tidningens Christer Jäderlund, järnkorsprydd frivillig 
från första världskriget, i fantasifull smartness väl kunde mäta sig 
med vem som helst av de utländska storhejarna och genom gamla 
personliga förbindelser besatt inside information som ingen annan, 
och Sydsvenskans Gunnar T-son Pihl, alltid korrekt världsmannamäs-
sig och med en välsvarvad, illfundigt ironisk aperçu på läpparna, även 
han tillhörde Tavernes stöttepelare. Handelstidningens Gustaf Adolf  
Nilsson och Svenska Dagbladets Nils Nilsson, båda gamla Sverigeberli- 
nare, hörde till Tavernes mera tillfälliga klientel liksom TT:s Vigander, 
och dit kan man också räkna Agne Hamrin, under dessa år flygande 
reporter för svensk landsortspress, och Rune Carlsson, reklamtecknare 
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och sportjournalist med otroliga och exakta kunskaper i de mest ock-
ulta detaljer av nationalsocialismens inre tillkomsthistoria. Han har 
lagt fram den 1945 kort före sin bortgång i en serie genomarbetade 
essayer ”Tredje Rikets Herrar”, som är den bästa introduktionen till 
Hitlerismens uppkomst och idévärld på svenska. Vid högtidligare 
tillfällen kunde man också få hälsa svenska legationens pressombud, 
sedermera legationsrådet K. A. Damgren, välkommen i kretsen. I 
fråga om sakkunskap om den tyska politikens irrgångar alltsedan 
Weimarrepublikens tillkomst kunde nog ingen av de svenska och 
knappast någon av de utländska journalisterna mäta sig med honom. 
Dagens Nyheter och Göteborgs Handelstidning hade inga fasta 
Berlinkorrespondenter under Hitleråren, men DN:s Sten Hedman 
och Oscar Rydqvist var där på framgångsrik reportagejakt 1931 och 
32. Aftonbladet hade egen redaktionslokal i Ivar Kreugerpalatset vid 
Brandenburger Tor, men dess stab syntes inte på Taverne. De var goda 
kunder hos regeringens pressbyrå och citerades vänligt i Völkischer 
Beobachter som representanter för välsinnad svensk liberal opinion.

Teatermänniskor och journalister har en annan dygnsindelning än 
vanliga borgerliga. Deras arbetstid slutar först vid supédags och deras 
behov av sällskapligt umgänge är inte alltid uttömt ens framåt små-
timmarna. Så kom det sig att en liten stamtrupp av Lehmanns gäster 
endast med mycken motvilja lät sig fösas ut då klockan blev tre och 
Berlins Polizeistunde i gestalt av en uniformerad blå Schupo med kask 
och revolverbälte gjorde sig diskret påmint vid en promenad genom 
den halvmörka lokalen. Så uppstod i Lehmanns inventiösa hjärna 
tanken på en nattklubbsförening av Tavernes intensivaste stampublik. 
Den fick namnet ”Internationaler Künstler-Verein die Kiste”, och 
dess medlemskort berättigade till insläpp även efter klockan tre efter 
en kort granskning genom ett gallerfönster i den nya och eleganta 
valvporten.

Den 30 januari 1933, dagen för det nationalsocialistiska maktö-
vertagandet i Tyskland, inledde även för Taverne några kritiska och 
ovissa månader. Farhågorna för att den lehmannska regimen skulle 
hotas genom någon arierparagraf visade sig så småningom ogrundade. 
Efter allt att döma kunde Taverne i fortsättningen räkna med välvil-
ligt intresse från de nya makthavarnas sida inklusive de lokala SA- och 
SS-kommendanterna som i denna tid hade stor förkärlek för egenhän-
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diga och nog så drastiska expeditioner inom sina respektive distrikt. 
De små tillbud till intermezzon som yppades avstyrdes av Lehmann 
själv med beundransvärd kallblodighet, och ett par gånger kunde man 
uppleva att uniformerade SS-patruller avhämtade en eller annan över-
förfriskad brunskjorteklädd bråkmakare.

Naturligtvis stod Taverne under uppsikt av högre instanser än de 
lokala. Det skedde enligt direktiv från högsta ort, diskret och omärk-
ligt, med undvikande av synliga åtgärder. Men man fick själv se upp. 
Jag kom en dag i samtal med en för mig okänd, hövlig herre som slagit 
sig ned vid mitt bord. Sedan han brutit upp kom en av engelsmännen 
fram till mig och frågade om jag visste vem det var jag pratat med. Det 
var Doktor Diels. Chefen för det nyinrättade Gestapo! Diels var en 
polisbyråkrat av den gamla skolan. Han blev för kort i rocken under 
den stora junimassakern 1934 och ersattes av Himmler, som snabbt 
byggde ut det nätverk av sammanflätade organisationer som blev 
verktyg för människojakt, folkförflyttningar och folkmord. Han såg 
inte heller farlig ut.

Trots den diskreta övervakningen som alla pressmännen var med-
vetna om, blev Taverne under de första Hitleråren, konsolideringens 
tid 1933–36, en samlingspunkt för utländska intellektuella med kritisk 
inställning till den nya tyska ”världsåskådningen” och dess mani-
festationer. För journalisterna, som arbetade både under trycket av 
censurkontrollen, polisövervakningen, svårigheten att finna pålitliga 
och villiga privata informationskällor och den egna tidningens utri-
kespolitiska undfallenhet, blev Taverne på en gång en utsiktspost med 
möjlighet till radarpejling av den inre horisonten, – folkstämningens 
reaktioner och svängningar, incidenter bakom kulisserna o.s.v. – och 
börs för utbyte av andra informationer än dagstidningarnas eller press-
mottagningarnas. Det var inte omöjligt att smuggla ut ocensurerade 
rapporter med privata kurirer, eller med för mottagaren tydbara dub-
belbottnade formuleringar, men det visade sig ofta svårt att få in dem i 
den egna tidningen, om deras innehåll var alltför ”hett”. Västmakterna 
var själva lamslagna av världskrisen och inte beredda att intervenera, 
fast Hitler redan öppet krävt revision inte bara av fredsfördraget utan 
också av Europas maktbalans. De såg vad de ville se: ett Tyskland, 
starkt nog att skydda Europa mot hotet från Stalin. Och vid Hitlers 
sida stod representanter för den alltjämt produktionskraftiga tyska 
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storindustrin, som nog skulle se till att hålla den storordige folkmö-
tescharmören inom skacklarna!

Här låg den chans som Hitler tog, och tog hem. Upprustningen, 
som skulle möjliggöra den ”stortyska” annektionspolitiken, förutsatte 
tre-fyra ostörda år. Under den tiden måste man undvika förevändning 
för intervention utifrån, som t.ex. den våg av indignation som blev följ-
den av de brutala excesser som begåtts sedan Hitlers bruna gatugarden 
gjorde upp räkningen med sina motståndare, med Führerns egna för-
bannelser mot ”novemberförbrytare”94 och ”judesvin” i gott minne. 
Judebojkotten i april 1933 hade varit ett propagandistiskt misstag. Nu 
gällde det att dra en dimridå över koncentrationsläger och likvidatio-
ner, dementera våldsskildringar som lögnaktig ”Greuelpropaganda”,95 
eller ännu bättre: att inbjuda välsinnade och i hemlanden aktade per-
soner att ”med egna ögon”, under initierad ledning, övertyga sig om 
att inte ens ”Ka-Zett”96-fångarna hade något att beklaga sig över.

De individuella eller kollektiva inbjudningarna till gästbesök i 
”Hitlers Tyskland” under den soliga segervåren 1933 riktade sig över-
vägande till utländska, publicistiskt verksamma kulturpersoner med 
positiv anknytning till tyska kulturtraditioner – med uteslutning av 
”marxister” och ”judar”. Bland de på förhand uteslutna befann sig Elsa 
Brändström som sedan första världskriget dyrkades som ”Sibiriens 
ängel” för sitt arbete bland tyska krigsfångar och i likhet med sin 
arbetskamrat Elsa Björkman-Goldschmidt hade en judisk make. 
Främst i raden av Hitlers svenska kronvittnen kom i stället Sven Hedin 
och Fredrik Böök, som själva gett offentlighet åt sina intyg om Tredje 
Rikets fredliga och människovänliga avsikter. Efter dem kom en lång 
rad av liknande vittnesmål i olika landsortstidningar och Stockholms 
kvällspress. Gemensamt för dessa dokument var att de uppmärksam-
mats och med angivande av proveniens citerades i den likriktade tyska 
pressen, där de gjorde god tjänst som samvetslugnande medel för de 

94 Nazistisk/högerradikal beteckning för deltagare i den tyska novemberrevolutionen från 
1918.

95 Propaganda som bygger på lögner där man tillskriver den politiska motståndaren över-
grepp eller andra fruktansvärda dåd. I det nazistiska Tyskland betecknades ofta kritik av 
NSDAPs övergrepp som påhittade eller överdrivna.

96 KZ eller Ka-Zett är den gängse förkortningen för Konzentrationslager (koncentrationslä-
ger).
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många tyskar, som av egna ögons vittnesbörd börjat tvivla på högta-
larnas, hakkorsfanornas och stöveltrampets pingstevangelium. Dessa 
tyskar hade genom de frikostiga svenska hjälpaktionerna under nöd-
åren 1918–23, inte minst krigsbarns vistelse i Sverige, (resp. Danmark, 
Norge, Finland) outplånliga minnen av ett ljust, vänligt, pålitligt land, 
där maten räckte för alla. Många ”krigsbarn” gick regelbundet på mina 
svenskkurser och kände både till Böök och Lagerkvist. Vi läste tillsam-
mans 1934 ”Bödeln”, som fanns på Preussische Staatsbibliothek.

Nazistpropagandan i utlandet var bara till ringa del inriktad på 
rekrytering av medlemmar i de många ”annexpartierna” som försökte 
imitera den brunröda utstyrseln i åtbörder och uniformer, men sak-
nade varje spår av reellt inflytande. I princip gick den tillbaka på den 
1921 av Gustav Stresemann bildade ”Ausschuss Deutscher Verbände”, 
som ledd av dr Hans Draeger enligt infiltrationsmetoden skapade 
stöd je punkter för den inre opinionsbildningen mot ”diktatfreden i 
Versailles” inom praktiskt taget varenda tysk förening, vad syfte den 
än må ha haft. Framgången var som bekant total. Efter maktöver-
tagandet 1933 fick Draegers organisation i anslutning till Goebbels 
nyinrättade Propagandaministerium uppgiften att under namnet 
”Nordische Verbindungsstelle” genom sina ”Vertrauensmänner”97 
påverka och leda verksamheten i alla tysk-skandinaviska samarbetsor-
ganisationer, såsom Svensktyska Föreningen och dess motsvarigheter i 
olika städer, Svensktyska skolbarnsutbytet, konsert- och teater utbyte 
m.m. När Berlinuniversitetets talkör med en grupp tyska skådespelare 
i oktober 1935 framförde Aischylos’ ”Perserna” på Stockholms Opera 
– det klassiska dramat om segrarens medkänsla för de besegrade – var 
det en cynisk och planmässigt genomtänkt kulturpolitisk bluffaktion. 
Tre veckor tidigare, 10–15 september 1935, hade Hitler vid ”Frihetens 
partidag” i Nürnberg efter imponerande uppmarsch av det nyupprus-
tade Riksvärnet med de nya i fredsfördraget förbjudna vapenslagen: 
grova kanoner, pansarvagnar, flygflottiljer – i ett pompöst anförande 
framlagt sitt eget kulturprogram, för att till sist med ett bödelshugg, 
Nürnbergslagens arierparagraf, utesluta hela Tysklands judiska befolk-
ning från medborgarrättigheterna i det land där de sedan generationer 

97 ”Förtrogna män”, en omskrivning för agenter eller uppgiftslämnare.

Taverne



60

gjort värdefulla insatser både i samhälls- och kulturliv. ”J”-stämpeln i 
deras pass stämplade dem som parias utanför normal mänsklig gemen-
skap.

Varken i England eller Sverige blev opinionen nämnvärt berörd 
av den Hitlerska människodiskrimineringen. I juni hade den konser-
vativa engelska regeringen slutit ett för Hitler gynnsamt flottavtal 
med Tyskland, och i Stockholm hälsades ”Perser”-ensemblen med 
respektfull reverans för ädla tyska teatertraditioner. En av dr Draegers 
”Vertrauensleute” skrev den 9 oktober enligt ett bevarat protokolls-
utdrag till ”Nordische Verbindungsstelle”: ”Die Möglichkeiten, unter 
klassischem Deckmantel für Deutsche Kultur und Sprache zu werben 
erscheinen nach bisherigen Erfahrungen als günstig.”98 

”Vertrauensleute” var beteckningen för personer som med något 
speciellt uppdrag från någon central myndighet vistades i utlandet 
för att sondera möjligheter till opinionspåverkan i olika för regimen 
viktiga kretsar, vid denna tid särskilt (tysk)lärare, studenter, skol-
ungdom, idrottsorganisationer, militärer, poliser. Det fanns särskilda 
aktionsgrupper för varje specialgebit. Den tyska studentorganisatio-
nen, ”Studentenschaft”, hade redan 1931 fått en nazistisk styrelse och 
genast i samarbete med partiets samma år inrättade ’’’Utrikespolitiska 
byrå” sänt välkvalificerade stipendiater på studievistelse i Skandinavien 
och England, där de lätt fick fotfäste som språklärare i olika former, 
några på nyckelposter, som möjliggjorde löpande rapporter om inställ-
ningen till Hitlerriket i olika kretsar landet runt. En del av dessa finns 
bevarade i återfunna Auswärtiges Amts arkiv och kopior därur i UD. 
Spår av denna ideologiska, friserade, inbjudande, tilltalande och för-
ljugna presentation av Tredje Rikets ansikte kan man finna i åtskilliga 
tillfälliga eller periodiska publikationer (med bortseende från de noto-
riska), insändarspalter i ansedda dagstidningar, fack- och specialperio-
dica, läroböcker m.m. Grammatikexemplet ”Der Führer hat Ordnung 
geschaffen”99 i en tysk lärobok av en utmärkt språkman, inriktad på 
aktuellt språkbruk, hade i dåvarande läge och för de avsedda avnämar-
na en högre propaganda-koefficient än ett dussin hakkorsbroschyrer. 

98 ”Möjligheterna att under klassisk täckmantel göra propaganda för tysk kultur och tyska 
språket är vad erfarenheterna hittills visat, gynnsamma.”

99 ”Führern har skapat ordning”.
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Det fanns emellertid ”förtroendemän” av högre och högsta rang, 
som inte efterlämnade direkta spår, men på ett tidigt stadium – i 
1920-talets München – förde den naturbegåvade folkagitatorn vice-
korpral Hitler in i de inflytelserika kulturfinansiella kretsarna i den 
bayerska huvudstaden – Wagners, Hanfstaengls, Bergmanns, – och 
sedan till Berlins feodalklubbar, och garanterade hans användbar-
het som verktyg och vapen mot ”det röda hotet”. Från 1924 blev 
Hermann Göring en flygande kontaktman med utlandet, medryckan-
de effektiv genom sin inkonventionella världsvana och genom glorian 
från krigets bravader som stridspilot, beundrad av ridderliga engelska 
motståndare. Inte bara i Sverige tjänade han bland ”the upper ten” 
som garant för sin beundrade Ledares nobla uppsåt. Franz von Papen, 
gentlemannaryttare, sabotageagent, rikskansler och Hitlers vägröjare 
till taburetten, var gärna sedd deltagare i internationella jaktpartier, 
även i Sverige.

Här en reflektion av författaren år 1971:
Det vore inte bara av historiskt intresse att, innan det är definitivt 
för sent, söka kartlägga och lokalisera skiftningarna i den svenska 
opinionsbildningen gentemot Hitlerrörelsen i dess olika faser före 
andra världskriget. Det räcker inte med sammanställningar av offici-
ella dokument och remarkabla incidenter eller kataloger över tyska 
trycksaksförsändelser under kriget, då den grundläggande sympati-
värvningen redan var förbi. Samtidshistorisk forskning kräver andra 
mer differentierade metoder än dem som nyligen redovisats från den 
arbetsgrupp, som sedan 1966 på statligt uppdrag åtagit sig att utreda 
och redovisa hur det verkligen förhöll sig ”med Sverige under Andra 
världskriget”,100 vilket i väsentliga stycken är detsamma som: Hur 
reagerade de olika opinionsbildande grupperna och personerna gent-
emot det de visste om skeendet i Tyskland före kriget, vad ansåg de sig 
veta, och i vilken utsträckning ändrades deras inställning genom nya 
informationer och händelser före, under och efter kriget. En genom-
tänkt och nyanserad utfrågning efter sådana linjer skulle ha kunnat 

100 Det projekt som åsyftas här är projektet Sverige under andra världskriget (SUAV) som 
genomfördes vid Historiska institutionen, Stockholms universitet 1966–1975 under led-
ning av Stig Ekman.
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göras med utbyte på 50-talet, och kunde ännu under 60-talet gett 
vägledande resultat. Man frågar sig varför forskningsgruppen enligt 
sin nyligen framlagda arbetsplan ställt Tysklandsrelationerna som en 
av de sista uppgifterna, och inte ifrågasatt samverkan med expertis 
på opinionsforskningens och socialpsykologins områden eller med 
personer som ännu är i livet och haft tillfälle att år från år på nära håll 
följa både vad som skedde bakom Tredje Rikets högtalarkulisser och 
här hemma vid konfrontationer mellan ögonvittnen och normalsven-
ska mass-mediakonsumenter. Varför har man låtit de många levande 
minneskällor, som under mörkläggningsåren var tvingade till tystnad, 
torka bort och försvinna en efter en utan att pejlas eller prövas – även 
som psykologiska dokument? Varför har man kategoriskt avvisat sam-
arbete med den inventering av de tyska emigranternas roll i svenskt 
kulturliv, som sedan 1970 pågår med internationella kontakter och 
svensk vetenskaplig ledning,101 under åberopande av en doktrinär käll-
kritisk purism, som hör hemma i medeltidshistorien, men inte i tele-
fonens, cellbildningarnas och masskommunikationernas århundrade.

Frågorna är många och fordra mer plats än här står till buds. De ha 
ett inre samband med den för 27 år sedan skisserade ramberättelsen 
om journalist- och konstnärskaféet i Berlin, vars utländska gäster, om 
de ville och vågade, hade möjligheter att få inblickar bakom dimridå-
erna i den skickligaste och effektivaste politiska falskmynteriverkstad 
som hittills funnits. Den var avsedd som en prolog för en samling min-
nesbilder och reflexioner med provisorisk arbetstitel ”I Labyrinten”.

Den soliga optimismen från Hitlervåren 1933 överlevde inte som-
maren. Missnöjesyttringar märktes på olika områden, även inom 
segerpartiets egna led. Den maskerade schismen mellan Partiets båda 
flyglar – den vänsterradikala, som fordrade omedelbar aktion för 
socialisering av banker och storföretag – företrädd av gamla partivete-
raner, bl.a. bröderna Strasser – och den nationalfascistiska, med Hitler, 
Göring, Goebbels och Himmler – och bakom dem inflytelserika sup-
porter i storfinans och Reichswehr.102 En ny faktor i spelet var Hitlers 

101 Det projekt som åsyftas här är det projekt om den tyskspråkiga emigrationen till Sverige 
under den nationalsocialistiska diktaturen som genomfördes vid Institutionen för tyska, 
Stockholms universitet, under ledning av Gustav Korlén under ungefär samma tid som 
SUAV. 

102 Reichswehr, den tyska armén.
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gamle kumpan från kamptiden i München, major Ernst Röhm, nu 
stabschef för Hitlers bruna privatarmé, SA – 1 miljon väluniforme-
rade f.d. frikårskämpar och arbetslösa, betalda genom tillskotten från 
storindustrin. Många SA-män var överlöpare från ”Rot Front”,103 
och männen i ledet var primitivt inställda på en handgriplig revolu-
tion mot de ”rika” borgarna – inte bara de judiska. Man talade om 
”de långa knivarnas natt” då man skulle låta ”huvuden rulla”. SA 
gillade sin chef, en robust landsknektstyp med en gloria av lastbar-
het och soldatiskt kameraderi. Han krävde att få bli krigsminister och 
ville sammansmälta Riksvärnets militära elitkader, kommenderad av 
befäl ur den gamla preussiska skolan, med sin egen här av legionärer 
och gatukämpar. Detta kunde Hitler ej acceptera. Med statens hela 
väpnade makt under sitt befäl skulle Röhm förvandla Hitler till ett 
maktlöst pelarhelgon.

Våren 1934 följde slag i slag tecknen på inre konflikt i den maktä-
gande ”nationella fronten” och många spådde ett snart slut på diktatu-
ren. Det ryktades att Röhm förberedde en SA-kupp mot Berlin. 

En av Tavernekretsens mest företagsamma journalister, Christer 
Jäderlund, föreställde sig på en pressmottagning för Röhm i egen-
skap av gammal krigskamrat och blev intagen som gästvolontär i ett 
SA-stormkompani i Berlin. Under ett par veckor i april och maj levde 
han som deras kumpan på övningar och bieraftnar, men deltog inte 
i några ”aktioner”. Han var förbehållsam om sina intryck och syntes 
inte ofta. Den 17 maj höll vicekansler von Papen – den som mer än 
någon annan banat väg för Hitler till rikskanslerposten – i Marburg 
sitt stora varningstal mot de ”revolutionära excesserna” med förtäckt 
hot att låta den dödssjuke president Hindenburg befalla riksvärnet att 
återställa lugn och ordning.

Den 27 juni kom Christer på kvällen till Taverne och bekräftade 
bl.a. med fotografier att SA-detachementet stod i beredskap med 
maskingevär på norra sidan av Berlin. Han hade redan rapporterat till 
minister af Wirsén, men tydligen ej blivit trodd. Vid ett besök på lega-
tionen blev jag lugnad av Damgren: ”Ingen fara än – kanske i höst!”

103 Egentligen Roter Frontkämpferbund, det tyska kommunistpartiets paramilitära kamporga-
nisation, förbjuden 1929.
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Tre dagar senare, lördagen den 30 juni 1934, kom ”den andra revo-
lutionen”, men inte den väntade, ”von unten”, utan ”von oben”104 – 
från Hitler och hans inre partikabinett.

Jag hade tillbringat denna sommarkvalmiga lördagseftermiddag 
på en bilfärd med en ung dam, sedermera min hustru, genom Berlins 
gator, som givit mig en åskådlig bild av hur beredskapen mot en stats-
kupp organiseras och genomförs i en modern storstad. Polisbilar med 
övertäckta lastflak under vilka man skymtade maskingevärsmynningar 
parkerades liksom händelsevis vid öppna platser och gatukorsningar, 
motorcyklar med vardera två uniformerade SS-män, jagade skenbart 
planlöst genom arbetarkvarteren i norr, halva Tiergarten avspärrad 
med fältpolis och SS-kordonger och den väldiga helgaftonstrafiken 
koncentrerad till några få stråk, överallt grupper av tyst och tveksamt 
samtalande människor, här och där en brun SA-man, vars hela håll-
ning och rörelser vittnade om tvekan och rådlöshet. Först på kvällen 
hade jag fått det första meddelandet om vad som hänt: Röhm avsatt, 
Schleicher skjuten, något oerhört i görningen. Vid niotiden stötte jag 
på den förste tidningsförsäljaren i hörnet av Kaiser-Allé och Berliner 
Strasse i Wilmersdorf nära Svenska kyrkans parkgrind. Ivriga händer 
slet till sig Angriffs extraupplaga, som med rödstreckade rubriker 
gav det första korta meddelandet om Führerns ingripande mot den 
Röhmska revoltplanen och en kort lista på avrättade SA-ledare; bland 
dem den i stora kretsar populäre Berlin-chefen Karl Ernst – men också 
en rad inflytelserika personer utanför partiet Riksvärnsgeneralen, f.d. 
rikskanslern von Schleicher med hustru, von Papens båda sekreterare 
och andra ”borgerligt nationella” misshagliga personer. ”Wenn es so 
alle Tage wäre”,105 grinade tidningsförsäljaren emot mig när jag fick 
mitt nummer. Bland de diskuterande grupperna i gathörnen var det 
inte många som tog det Goebbelska organets uppgifter för kontant 
och man kunde få höra de mest fantastiska och motsägande utlägg-
ningar om det verkliga händelseförloppet.

Mitt beslut var kort och enkelt: till Taverne. På färden dit undrade 
jag om det skulle vara möjligt att få en plats där en kväll som denna 

104 ”underifrån”, ”ovanifrån”.
105 ”Om det ändå vore så varje dag”.
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men jag räknade med att den mera borgerliga delen av publiken skulle 
föredra att sitta hemma. Man hade ju en oroande erfarenhet av de 
nazistiska förbandens umgängesmetoder, även under relativt normala 
förhållanden, och den här gången var det ju omöjligt att veta åt vilket 
håll vinden blåste. Jag hade räknat rätt: Denna kväll och de närmast 
följande var det nästan enbart den internationella pressen som samlats 
kring Chianti-flaskorna, men den var desto mera fulltalig. Till och 
med två sovjetryska korrespondenter infann sig, representanterna för 
TASS och Isvestia. Den ene hade tidigare varit i Stockholm och rådbrå-
kade svenska men båda var påfallande försiktiga i sina uttalanden och 
tydningar, fast det var omisskännligt att de med sakkunnigt och ska-
deglatt intresse följde de inre uppgörelserna inom fascisthierarkin. – Vi 
visste inte då, att deras herre Stalin med beundrande intresse följde sin 
tyske kollegas operation, och snart skulle tillämpa rensningstekniken 
inom de egna leden i väldigare och mer raffinerad skala. – Det föreföll 
som en provisorisk nyhetsbörs hade inrättats här denna kväll. Några 
av de mera företagsamma och djärva tidningsmännen saknades ännu 
i kretsen. Allteftersom de anlände med färska intryck, rykten eller 
faktiska upplysningar blev de föremål för en störtskur av frågor och 
ingen hushållade med svaren. Det var som om yrkeskonkurrensen för 
en gångs skull blivit skrinlagd. Under tiden hann jag få höra närmare 
detaljer om eftermiddagens händelser, presskonferensen på propagan-
daministeriet, som med en halvtimmes varsel inkallats klockan två 
och där Göring med teatralisk pondus hade meddelat nyheten om 
den Röhmska sammansvärjningen och ingripandet mot Schleicher. På 
särskild fråga hade han svarat att något direkt samband mellan Röhm 
och Schleicher inte förelegat för att nästan omedelbart därefter demen-
teras av en representant för propagandaministeriet, som framlade den 
sedermera officiella versionen om en gemensam konspiration. Bland 
de senast ankommande och bäst initierade rapportörerna var redaktör 
Nils Nilsson från Svenska Dagbladet, som genom särskilda person-
liga förbindelser varit i stånd att komma ända ner till Lichterfelde-
kasernen där han blivit åsyna vittne till ankomsten av lastbilarna med 
högre SA-ledare, alla med det röda stabsbandet om mössan och alla 
destinerade till muren. Med spänning följde vi extrabladens nya listor 
på redan avrättade, av vilka många var välkända för initierade berli-
nare. En sådan var den nyss nämnde Karl Ernst, en f.d. hotellpojke 
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med folkligt munläder och drastiskt avväpnande humor, som försonat 
många med hans gangsterbravader.

Han hade på sista tiden ej sällan varit synlig i Taverne, och om han 
ej redan var infångad kunde man räkna med att han skulle eftersökas 
just har. Först nästa dag nåddes visshet att han redan arkebuserats, 
sedan han med flygmaskin hämtats från en atlantångare, på vilken 
han stod i begrepp att anträda en semesterresa. Lång tid efteråt kunde 
man höra de mest motstridiga och okontrollerbara uppgifter om hans 
uppförande inför avrättningsplutonen. Då hade det också kommit i 
dagen att man vid parallellaktionen i München av ”misstag’’ eller kan-
ske för säkerhets skull även låtit restaurangvärden på den därvarande 
SA-ledningens stamtillhåll följa med bödelsbilarna, vilket föranledde 
åtskilliga lyckönskningsskålar för Willy Lehmann som uppenbarligen 
undsluppit för gott pris. En ännu större oro sysselsatte emellertid 
några av oss, som saknade Christer Jäderlund, vilken ännu på lördag 
förmiddag varit synlig iklädd SA-uniform. Han kom sent omsider, 
civilklädd och något blek om nosen och hade som vanligt saker att 
berätta som ingen annan kunnat snoka upp, men som inte heller var 
rådligt att anförtro åt telefontrådar eller postförbindelser. De närmaste 
dagarna undvek han diskret att söka upp sin egen bostad och tog till 
sist tåget hem vid Stettiner Bahnhof.

Under fyra dygn räckte 30 juni-krisen, från lördag till tisdag, och 
alla dessa kvällar var lika den första utom däri att den fruktansvärda 
aktionens utsträckning och godtyckliga former för var dag stod i allt 
klarare ljus. Nu började också en del av den ”vanliga” publiken ström-
ma till. Ännu på måndag (eller tisdag) stötte jag på en svensk ingenjör 
som för ovanlighetens skull med sin fru satt kvar långt in på nattim-
marna vilket han motiverade med att han bodde i Lichterfelde och inte 
längre stod ut med att höra det ständiga knattret från kaserngården på 
nätterna. Krematoriet i Wilmersdorf bolmade dag och natt i tre dygn.

Rapporterna från de tre blodiga dygnen gav text- och rubrikstoff åt 
världspressens förstasidor under någon vecka, och hos många av dem 
som själva hade upplevat dem på nära håll – även många tyskar – väck-
tes en förhoppning att ”världsopinionen” äntligen skulle få ögonen 
öppna för den verkliga arten av det som höll på att ske i Tyskland. Men 
det visade sig att både regeringar och redaktioner och den tidnings-
läsande allmänheten nöjde sig med att – under beklagande av ”rens-
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ningsaktionens” hårda metoder och enstaka övergrepp – acceptera det 
skedda som en kursomläggning i moderat, för Västeuropa acceptabel 
riktning. Man såg vad man önskade se. Den ekonomiska världskri-
sen, som utlöst den tyska satsningen på en politisk undergörare, höll 
alltjämt Versaillesmakterna i sitt strupgrepp. De ville till varje pris 
undvika en öppen konflikt och anade inte att den blev mer oundviklig 
och blodig för varje år den uppsköts. I en uppmärksammad ledare om 
junimorden prisade den ärevördiga London Times – Norman Ebbutts 
tidning – Hitler som en ärlig målsman för rättvisa och moderation. 
Så långt gick i Sverige bara några klart nazistorienterade landsortstid-
ningar och, litet mer förstulet, ett par aftontidningar i Stockholm, som 
nu alltmer började öppna insändarspalten som forum för privatjourna-
lism från Hitlerbeundrare ur de djupare leden.

Världsförloppet har för länge sedan rehabiliterat dem som på sin 
tid betecknades som samvetslösa ”journaljer” och skräckmålare. En 
del av dem har i bokform givit besked om sina arbetsvillkor men det 
kan just därför vara skäl att påminna om den likgiltighet och miss-
tro, som hemmapubliken – ofta även hemmaredaktionerna – visade 
viktiga meddelanden som under äventyrliga förhållanden kunde 
utsmugglas förbi censurens kontroller. Det är sant att fantasin ibland 
fick för fritt spelrum, att kontrollen av fakta och uppgifter på ständigt 
växlande områden ej motsvarade strängt vetenskapliga krav, eller att 
i historiska, ekonomiska och politiska sammanhang kunde varit både 
djupare och grundligare. Men det var en besynnerlig iakttagelse under 
dessa år, ej blott beträffande Sverige, att hemmaopinionerna i synner-
het under de första åren av den nationalistiska regimen i Tyskland, 
då utlandskorrespondenterna ännu i viss utsträckning upprätthöll 
sin kamp mot propagandaministeriets undertryckningspolitik, ofta 
visade större förtroende för resande turisters ”välvilliga” skildringar 
och stämningsbilder, det må nu ha gällt Fredrik Böök och Sven Hedin 
eller feriecyklande gymnasister, än för rapporter från dem som under 
åratal gjort sig förtrogna med vad de talade om. Den tysklandssvensk 
som under dessa år vid besök i hemlandet gjorde ett försök att inför 
vänner och bekanta redogöra för vad han visste hänt och sant vara 
möttes regelbundet av inledningsfrågan: ”Vad de där tidningsmännen 
berättar är väl förfärligt överdrivet”, och när man försökte visa, att 
verkligheten i många avseenden hade långt starkare färger än tidning-
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arna kunnat ge, blev man utan vidare avfärdad som hysteriker eller 
offer för ”greuelpropagandan”. Till någon del hänger väl detta feno-
men samman med en från äldre tider ärvd irriterad ringaktning för 
”murvlar” och tidningsskrivare överhuvudtaget, till en del ett utslag av 
bekvämlighet och olust för en besvärande och kanske farlig verklighet. 
Men till stor del var det också ett resultat av den systematiska tyska 
skyddspropagandan. Skickligt utnyttjade man vid Wilhelmplatz106 den 
här skildrade misstron och spelade ut mer eller mindre godtrogna och 
lättsuggererade amatörer och tillfälliga hedersgäster mot de ansvars-
kännande, skarpsynta och därför farliga ögonvittnen, som man av 
taktiska hänsyn ännu ej vågade avlägsna eller stoppa till munnen på.

Inte alltid hade de utländska pressrepresentanterna den överblick 
som fordrades för att tyda och sammanställa de fakta och händelser 
som de rapporterade. I regel var de fångade i den fascinerande jakten 
efter paranta, rubrikdragande nyheter, ”stories” som amerikanarna 
kallade det. Så småningom utvecklades ett slags apolitisk, amoralisk 
jargong, som med en axelryckning och ett bon mot avfärdade vad 
som av någon anledning var journalistiskt oanvändbart men kanske 
mänskligt eller på längre sikt politiskt betydelsefullt. Den allt hårdare 
och skickligt maskerade kontrollen över deras rapporter bidrog natur-
ligtvis till en utveckling i sådan riktning, men i minst lika hög grad 
det bristande understödet från hemlandets redaktioner och opinioner. 
Det blev så småningom ett frimureri mellan kollegerna i Ausländischer 
Presseverein, som var ett uttryck för denna ironiska resignation gent-
emot de nazistiska myndigheternas mörkläggningsteknik. Många 
försökte sig med växlande framgång på att ge sina rapporter en dub-
belbottnad utformning med skickligt dolda brasklappar av ironi, 
sådana som man ännu under pågående krig kunde hitta som hemliga 
motståndssignaler. Erfarenheten har visat att de demokratiska länder-
nas läsekrets har varit ganska oförstående inför denna nödhjälpsutväg.

Till Tavernes annaler hör också den brokiga strömmen av tillfäl-
liga gäster från Skandinavien som tidvis var ett påfallande inslag i den 
internationella atmosfären. Somliga var fast eller övergående bosatta i 
Berlin – tjänstemän, legations- och kontorspersonal, studerande ung-

106 Plats i centrala Berlin där rikskansliet och en rad andra tyska ministerier låg.
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domar; därjämte den växlande skaran av mina och Ebbe Neergaards 
universitetskolleger, de nordiska språklektorerna. Vi blev båda 1933 
uppsagda från våra platser. Jag valde efter samråd med UD att utnyttja 
regimens opinionskänslighet till medgivande av en provisorisk tjäns-
teförlängning, som uppsades först 1936 efter upprepade angivelser 
från en väl underrättad naziagent i Stockholm, medan Ebbe föredrog 
att stanna i Köpenhamn, där han gjorde en betydande insats som chef 
för dansk skolfilm och som filmhistoriker. Hans efterträdare, den fine, 
högmusikaliske prosodispecialisten Arthur Arnholz är nu professor i 
Köpenhamn. – Norge sände en rad dugliga och sympatiska lektorer 
under min tid: den framstående pedagogen Olaf Naess, litteraturhis-
torikern Paulus Svendsen, vital och inspirerande, som i Berlin skrev sin 
avhandling om idébakgrunden till Ibsens ”Tredje Riket” – den blonda 
och imponerande Helga Stene, klippfast som Dovre Fjeld mot nazis-
tiska närmanden, till sist Marins Sandvei, som jag bara flyktigt hann 
träffa. Alla blev sedermera aktiva i motståndskampen under kriget. 
Tillsammans med islänningen Albertsen, som kunde berätta roliga 
exempel på nazistisk tolkning av Eddamyterna, bildade vi ett väl sam-
spelt gäng, som ibland möttes på Taverne för att rådslå om motåtgärder 
mot försöken till ”geistige Besitzergreifung des Nordens”107 från myn-
digheter eller partiinstanser, d.v.s. åberopande av ras- och stamfränd-
skap som pangermanska argument. – En särställning intog Carl David 
Marcus, sedan 1919 docent för ”Neuere Nordische Litteratur” med 
speciell inriktning på Strindbergs dramatik, som vid denna tid hade 
högkonjunktur på Berlins teatrar. Impulsiv, inkonventionell och lite 
teatralisk var han omtyckt av sina elever (bland dem träffade jag Max 
Tau, senare emigrantförfattare i Norge), men trivdes inte i den livliga 
Tavernemiljön. I hans trivsamt artistiska hem levde Berlinatmosfären 
från sekelskiftets konstnärliga brytningar – naturalism, expressionism 
– Hauptmann, Liebermann, Wassermann, Reinhardt. – Det var inte 
lätt för honom att efter 1933 reemigrera till Sverige med sin tyskfödda 
fru för att omskolas till läroverkslärare.

Weimarrepublikens Berlin hade inte stor lockelse för turister. Det 
var en tredje klass väntsal för nordbor på väg till Syd- och Västeuropa, 

107 Ungefär ”andlig ockupation av Norden”.
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allmänt, men med orätt, betraktat som charmlöst, fult, vräkigt, otriv-
samt. För mig blev Berlin, med dess sjö- och barrskogrika omgiv-
ningar, lummiga förstäder, friska klimat, under dessa åtta lektorsår 
en fast punkt, ett hem, inte bara en hemvist, trots många flyttningar 
mellan möblerade rum. Våren i Berlin, ljum, mjuk, blommande, hade 
ingen atmosfärisk dramatik, som den nordiska, men däremot ofta en 
politisk, som för nykomlingen blev ett slags komplettering av vad som 
bjöds på teatrar och kabaréer, muséer och konserter. Under högsom-
maren och skidvintern längtade man hem. Men storstaden med dess 
oöverskådliga mångfald av miljöer och människor var också öppen 
mot ett brett och omväxlande landskap – ”Mark Brandenburg” – med 
segelbara badsjöar, ståtliga barrskogshedar, pittoreska byar och folkliga 
uteserveringar. Det var roligt att bli hemmastadd vid Spree och Havel, 
och att kunna visa upptäckterna för vänner och bekanta från det gamla 
landet och jag blev en villig Berlin-guide för svenskar. De kom också 
i en stigande ström som under krisåren 1930–32 ökades, och under 
Hitlerregimens inre konsolideringsetapp 1933–36 blev till en invasion, 
med höjdpunkt vid ”Berlinolympiaden” 1936, då Führern stolt kastade 
masken och med appellen ”Jag kallar världens ungdom” lät den olym-
piska klockan ringa in hans egen väpnade annektionspolitik i Europa. 
Bara en liten del av denna turistvåg hörde till min bekantskapskrets, 
men deras ärende var vid det här laget varken kultur-, natur- eller 
sportupplevelser utan politiska sensationer. Men nästan alltid blev det 
så att dagens samvaro slutade i det vänliga sorlet på Taverne.

Den förste svensk som sökte upp mig i Berlin i maj 1928 var Per-
Emil Brusewitz, pensionsaktuarie, reservofficer, socialdemokrat och 
expert på industriell demokrati. Han hade varit med om bolsjevikre-
volutionen och inbördeskrigen 1917–20 såsom konsulattjänsteman i 
Moskva och på resor genom Ryssland från Systerbäck till Baku. Dem 
upprepade han per motorcykel under Lenins konsoliderings- och upp-
byggnadsår och samlade ett enastående material av ekonomiska och 
statistiska data, samtalsreportage med åskådlig närhetsautenticitet och 
mångsidighet som han publicerade i tre fängslande böcker på 20-talet 
som ännu ger en utmärkt introduktion till Sovjetsamhällets födelse-
historia. Denne kunnige, skarpsynte och egensinnige revolutionsrap-
portör hade ett par år tidigare i Stockholm låtit mig delta i en nattlig 
uppgörelse med sin f.d. UD-kollega i Ryssland, dr Rütger Essén, som 
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också varit ögonvittne, fast med mindre konkreta perspektiv än Per-
Emil, och kommit till andra slutsatser än han. För mig, som tredje man 
i ringen och symboliskt auditorium, var det en fascinerande konfron-
tation med akuta världspolitiska frågeställningar och alternativ: for-
mal- eller realdemokratiernas möjlighet att överleva diktaturerna. Per 
Emil gav en kritisk analys av den heterogena vänstersegern i maj valet 
och de intriganta koalitionsförhandlingarna och lärde mig ta reda på 
industriarbetarnas faktiska ekonomiska läge ute i Wedding och Neu-
Kölln. Rütger Essén såg jag sedan flera gånger på besök i Berlin, men 
tog ingen kontakt. Han blev senare den verklige intellektuelle ledaren 
för de svenska kretsar, som med Svensk-tyska Föreningen som synlig 
plattform och Dagsposten som språkrör under Hitlerkriget förberedde 
Sveriges anslutning till det väntade stortyska Ny-Europa.

Redan denna första sommartermin som svensklektor i Berlin hade 
ställt mig inför uppgifter som jag inte varit beredd på. Bakom den 
skenbart avspända ”make up”-blomstringen och de flödande folkliga 
förlustelserna skymtade dolda och djupa dissonanser, en djupgående 
inre segmentering av samhällskroppen, som gömde avlagringar av 
outlöst konfliktstoff. Tioårsminnet av nederlags- och kapitulations-
revolutionen 1918 väckte redan bittra allusioner – det glada 20-talet 
hade börjat vissna i toppen.

Men redan mina första kontakter med universitetet och med de 
många utomakademiska Sverigeintresserade kretsarna, inom från 
varandra skilda och hermetiskt slutna samhällsgrupper, visade en 
gemensam positiv, onyanserad sympati – med mycket växlande moti-
vering och ganska liten sakkunskap. Somliga svärmade för Gustav II 
Adolf, som offrat sitt liv för Tyskland (!), andra för Elsa Brändström, 
”Sibiriens ängel”, eller Sven Hedin, några enstaka demokratiskt sin-
nade beundrade Branting, som av de ”nationella” i sin, tur stämplades 
som ”frimurare”, ”marxist” och sabotör för samförståndet mellan 
våra stambesläktade folk. Ett gemensamt drag märkte jag vid alla mer 
principiella samtal – böjelsen att använda kollektiva beteckningar som 
existerande, känsloladdade, metafysiska realiteter, en slags amatörhe-
geliansk jargong som kunde bevisa vad som helst om ”fosterlandet”, 
”framsteget” eller ”folket”. Det var en uppgift för mig att utöver kur-
serna i svenska språket ge orienterings- och studieuppgifter i ”svenska 
samhällsförhållanden”, också för icke-studenter. Jag ville helt enkelt 
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visa ett för mitt klientel acceptabelt exempel på demokrati i funk-
tion. Jag fick dessutom en liten försöksgrupp som med stöd av Adolf 
Phaléns Hegelavhandling skulle övas i begreppsanalys enligt Uppsala-
metoden. Ännu ett steg var att sammanföra de svenskstuderande med 
de svenskfödda ungdomar som brukade träffas i Svenska kyrkans 
”Jugendtrevliga” lokaler nere i Wilmersdorf. Där hölls ”svenska aft-
nar” med uppläsningar, sång och lekar, och efteråt följde många ung-
domar med till den charmiga och billiga träffpunkten jag hittat vid 
Courbièrestrasse.

Dit lotsade jag också de svenska resebesökare som tog mina tjäns-
ter i anspråk, inte utan bitanken att från denna observationspunkt ge 
andra synvinklar på det motsägelsefulla Tyskland än den banala turist-
reklamens eller den nyaktiva nazipropagandans.

Med berått mod, men gott samvete, sökte jag alltså verka för en 
ömsesidig riktig förståelse mellan svenskt och tyskt inte bara i språk-
ligt avseende, utan också när det gällde tankeutbyte i socialpolitiska 
– eller världsåskådningsfrågor. Först långsamt förstod jag i vilken 
utsträckning traditioner, taburegler och kallelseföreställningar från 
feodaltidens, ståndssamhällets och det Heliga Tyskromerska Rikets tid 
levde kvar och påverkade människors handlande i Weimarrepublikens 
improviserade samhällsstruktur. – I drastisk form återgavs en iakt-
tagelse av denna typ en kväll i Taverne i en krets svenska gäster av 
en Berlinsvensk, f.d. perserofficer, som med utmärkelse kämpat i den 
tysk-turkiska armén under återtåget genom öknen för den legenda-
riske T. E. Lawrence of Arabia’s tappra beduinhärar. Efter en tillfällig 
framgång hade han kallats till sin överste, som uppmuntrande slog 
honom på axeln och sade: ”Nun lieber E. wird Deutschland siegen, und 
dann wird auch Schweden deutsch werden!”108 ”Vad skulle jag säga?” 
fortsatte major E. ”Han var min chef. Men jag var ju svensk officer!” 
Detta yttrades under Hitleråren, då den välvilliga storgermanska kan-
nibalismen ofta mötte oss från trosvissa partikamraters sida.

Min egen tidigaste politiska grundorientering var en humanistisk 
liberalism med inslag av nationalromantik och frikyrklig social radi-

108 ”Nu min käre E. kommer Tyskland att segra och då kommer även Sverige att bli tyskt!”
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kalism. I Uppsala 1914–17 med i Heimdal, sedan politisk vilde med 
anknytning till Verdandi och mina vänner Leif Kihlberg och Herbert 
Tingsten. Efter resor i det krigshärjade Europa 1921 och -24 var jag 
under slutet av 20-talet med i den svenska Clartérörelsen så länge 
den var partipolitiskt obunden, och har sedan dess inte upphört att 
sysselsätta mig med de växlande projekt för en dräglig gestaltning av 
mänsklighetens framtid, som följt på varandra, prövats och misslyck-
ats, helt eller delvis.

Att detta resultats- och utsiktslösa sökande inte slutat med självupp-
givelse eller nihilism, utan blivit ett positivt, bejakat livsmönster, har 
jag till mycket väsentliga delar samvaron och vänskapen med Herbert 
Tingsten att tacka för.

Våra banor hade med mycket olika utgångspunkter tangerat var-
andra under en för oss båda svår och betydelsefull sträcka och sedan 
utan att sammanfalla, rört sig inom räckhåll för en ömsesidig gra-
vitation i ett gemensamt kraftfält, attraherande, pådrivande, ibland 
kontroversiell. Herbert hade som attaché 1924 haft sin arbetsplats 
i Berlin och där skrivit första delen av sitt arbete om de konstitu-
tionella fullmaktslagarna. Han återkom för fortsatta forskningar 
regelbundet under alla mina Berlinår, ofta tillsammans med sin 
hustru, och vi kunde tillsammans diskutera och analysera det undan 
för undan förändrade politiska dagsläget, ofta i sällskap med den 
kunnige Damgren eller den klartänkande Sverigekännaren dr Bloch, 
svärson till Otto Järtes gamle vän, den socialdemokratiske riksdags-
mannen Südekum. Bloch översatte 1931 ”Amerikansk demokrati” till 
tyska. Samtalen ägde ofta rum i den okonventionella Tavernemiljön, 
och kunde ibland utlösa temperamentsfulla meningsmotsättningar. 
De gällde bl.a. min åsikt att nazismens idékomplex innehöll verk-
ningsfulla beståndsdelar av folkliga och litterära traditioner från det 
tyskromerska världsrikets glansdagar och från feodal- och stånds-
samhällets värdenormer, samt att den anti-intellektualistiska faktorn 
kunde tolkas och kartläggas med djuppsykologiska och socialpsyko-
logiska metoder.

Leif Kihlberg, sedan 1922 politisk redaktör i Dagens Nyheter, 
passerade Berlin på genomresa denna första sommar men hann inte 
introduceras på Taverne. Men vid ett kafébord där klottrade jag då 
och då ned små Berlinkåserier för Namn och Nytt under signaturen 
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”Peter Schlemihl”.109 Kåserichefen själv, den. fine stilisten och teater-
krönikören Oscar Rydqvist, kom under valkampanjen 1932 till Berlin, 
där vi efter ett Goebbelstal i Lustgarten omringades av en hotfull hord 
hakkorsmegäror, som ville slå in huvudena på oss för att vi inte som 
alla andra gjort Hitlerhälsningen, utan bara tagit av hatten efter slut-
tiraden. När Rydqvist på sitt milda sätt antydde att vi var svenskar, 
blev det etter värre. ”Schwedenpack! – Eran tändsticks-Kreuger har 
förskingrat 500 miljoner för det fattiga tyska folket” – (som bekant 
var det tvärtom ungefär men folkvreden har sin egen logik). Sten 
Hedman, den rejäle hallänningen, hade också gjort DN-reportage i 
Berlin. Han blev av dr Goebbels själv utskälld som ”judisk brunns-
förgiftare”. Efter maktövertagandet skickade DN 1933 och 34 två 
kulturobservatörer av rang, författarna Gustaf Hellström och Torsten 
Fogelqvist. Gustaf Hellström tog in på Kaiserhof, Adolf Hitlers resi-
dens på vägen till Rikskansliet och därefter gästbostad för utländska 
koryféer som Sven Hedin och Fredrik Böök. Med monokel i ögat och 
strong hållning såg han ut som en preussisk gardesofficer i baren, 
där han tog emot mig. Hans reportage var sakliga och nyanserade, 
men kunde naturligtvis inte tränga djupt under ytan av vad han såg 
eller fick höra. Torsten Fogelqvist gjorde sig möda att få inblick i den 
1934 vaknande oppositionen inom den evangeliska kyrkan och fick 
god information genom svenska församlingsprästen Birger Forell. En 
kväll våren 34 var vi tillsammans på Taverne efter ett besök på den 
sista ”fria” källarkabarén i Berlin, där vi hörde Werner Finck berätta 
finslipade ”Witze”110 om dagens makthavare. Några veckor senare var 
Finck i ”K.Z.”, hans ”Katakombe” stängd. Efter 30-juni-morden kom 
det tysta skräckväldet, som inte tålde skämt från utomstående.

Den första fredliga sommaren 1928 hade den förste av mina svenska 
konstnärsvänner, Smedsudds- och Ölandsmålaren Torsten Palm, över-
raskande sökt upp mig, solbränd och vital efter en produktiv semester 
i Sydfrankrike. Han ville se konstmuséer, människor och landskap, 
och det fick han. På Taverne, som ännu hade kvar prägeln av folklig 

109 I denna skrift finns ett exempel på ett sådant kåseri, nämligen ”Fasching och fasta”. Peter 
Schlemihl är huvudfiguren i Adelbert von Chamissos saga Peter Schlemihls wundersame 
Geschichte från 1814 i vilken huvudpersonen säljer sin skugga till Djävulen.

110 ”vitsar”.
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bodega, trivdes han fint, och av honom fick jag inblickar som jag inte 
glömmer i den komplicerade levande dynamik, som var den styrande 
formanten i hans intensiva, visuellt, sensuellt och emotionellt laddade 
intima landskapskonst – förmåga att registrera ”verklighetens osynliga 
utstrålning”. Vi sökte oss fram genom arbetar- och fattigkvarter, förbi 
skumma lokaler till de skogsgröna stränderna vid Havel. Palm kallade 
sig en Stanley som hittat sin Livingstone, missionären bland mäktiga 
negerhövdingar i Afrika, och sände DN några lustiga kåserier om sina 
äventyr i djungeln.

Det blev under årens lopp en hel rad av nordiska konstnärer på 
skilda områden, som på ett eller annat sätt skrev sina namn i Tavernes 
gästbok, bortsett från kollektivbesök som Ragnar Josephsons konsthis-
toriska Lundaseminarium 1931 och Tage William-Olssons stadsbygg-
nadsarkitekter från Teknis några år senare. Långt ifrån alla utövande 
och studerande av de fria konsterna anlitade svenska lektorn som 
orienteringskontakt vid sin ankomst till Berlin, men de som gjorde 
det, blev gärna i sin tur anlitade som medverkande i Svenska kyrkans 
eller ”svenska cirkelns” kulturaftnar vid Landhausstrasse, och sedan 
lockade med till den lilla oasen i ”djungelstaden”. En av dem, den 
paranta unga skådespelerskan Karin Carlsson, Dramatenstipendiat 
efter en lysande debut som Kassandra i Agamemnon – senare som 
Karin Kavli en av våra stora aktriser. En annan, som skymtade på 
Taverne under 20-talets sista år var danskan Lulu Ziegler, som då 
hospiterade vid Brechts ”Dreigroschenoper” vid Schiffbauerdamm, 
nära tröskeln till det ”röda” Berlin-Ost, sensationspjäsen som nu löpte 
för andra säsongen inför en elegant och applåderande publik från 
Berlin-West – en lystringssignal för både kommunister och fascister. 
Det hände att hon slog sig ned vid pianot och med mjukt improvisato-
riskt föredrag sjöng några underfundiga chanson-texter – undflyende, 
men ändå kvarstannande. Långt senare, på en av mina ”krigsresor” 
till Berlin – gjorde jag ett illegalt avhopp i det ockuperade Köpenhamn 
och hörde henne på nytt i en mot Gestapo väl skyddad källarlokal. 
Hon var med i den danska flyktingvågen till Sverige 1943, och har 
sedan dess haft en trogen publik i vårt land.

Om den svenska Olof Björne-Harriet Bosse-Strindbergs-ensemblens 
nattliga besök i Taverne hösten 1931 efter ett stilfullt framförande av 
”Påsk” för Berlins anspråksfulla teaterpublik bar redan berättats. Här 
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måste tillfogas att en annan av de gästande stjärnartisterna, Maria 
Schildknecht, dagen förut ensam firat en Berlin-triumf som måste 
kallas makalös. Det var när hon på inbjudan av universitetet i dess 
aula inför en publik av över 300 uppmärksamma åhörare, de flesta 
tyska studenter, reciterade svenska dikter från olika epoker fram till 
Pär Lagerkvist (om jag minns rätt). Med ovationsartat bifall tvingades 
hon fortsätta långt över den avsedda tiden. Aldrig har jag upplevt en så 
suverän behandling av svenska språkets akustiska uttrycks- och nyan-
seringsmöjligheter, som med suggestiv verkan nådde även dem som 
inte adekvat uppfattade texten. ”Eine Zauberei”,111 sade mina studen-
ter, när vi efteråt sökte analysera dikterna och de i svenskan inbyggda 
klang- och betoningselementens uttrycksvärden.

I januari 1932 kom Karin Boye till Berlin. Det året var 
Weimarrepublikens och demokratins sista före Hitlerdiktaturen. 
Arbetslöshetssiffran tangerade 7 miljoner, stämpelköerna fyllde hela 
gator, kassorna började sina. De beväpnade partiarméerna använde 
ostörda gatorna till slagfält efter avslutandet av varje stort valmöte i 
Sportpalatset eller någon annan jättelokal, där 10-20-30-tusen männ-
iskor för varje gång med alla visuella, akustiska eller emotionella sug-
gestionsmedel hetsades upp till extatisk, medvetslös hörsamhet mot 
inlärda appeller. – Men det var inte de politiska pingstmötena som 
lockat henne, utan hoppet att i den psykoanalytiska samtalsterapin 
enligt Freuds metod finna lösning på sin egen inre världskonflikt, som 
hotade att stänga vägen för henne till helhjärtad, befriande gemenskap 
med allt mänskligt. – Margit Abenius har i sin bok om diktarinnan 
åberopat mig bl.a. för en skildring av hennes Berlintid, tyvärr med 
tendensiös förvanskning av vad jag sagt, och trots min gensaga i DN 
dec. 1950 låtit sin text kvarstå i senare upplagor.

Tillsammans med sin förtrogna vän Kajsa Lönngren (nu Höglund), 
min syster Ulla och några norska vänner, däribland den eftertänk-
samme författaren Sigurd Hoel och hans dåvarande fru, barnläkaren 
Nic, sedermera omgift Waal – överrumplande aggressiv och avväp-
nande impulsiv och handlingsglad – blev hon under ett par spännande 
vårmånader medelpunkten i ett livfullt men heterogent debattgäng, 

111 Ungefär: ”ett trolleri”, eller: ”magi”.
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som i maj utökades med min Londonkollega Erik Mesterton. Bakom 
den kamratliga jargongen doldes många personliga konflikter: spräng-
ningen av redaktionen för tidskriften Spektrum, avbrytandet av 
Karins analys hos dr Schindler – och runtomkring oss det demokra-
tiska Tysklands stegvisa undergång.

En gång var mer spännande än de andra. Det var lördag den 12 
mars 1932, då jag tillsammans med Karin och Nic från läktaren i 
”Sportpalatset” lyssnat till Görings propagandatal för Adolf Hitler som 
presidentkandidat i form av en serie anklagelser mot hans motkandidat 
Hindenburg, interfolierade med ironiska vördnadsformler efter mönst-
ret av Shakespeares klassiska Antoniustal. Skakade av den massmötets 
effektfullt dirigerade våldsextas och med onda aningar hade vi sökt 
avspänning i Taverne, för att vid midnattstid, få se herr Lehmann med 
allvarlig min komma ut ur sitt kontor, äska ljud och meddela: ”Just 
nu kom telefonbud från Paris att Ivar Kreuger skjutit sig på sitt hotell-
rum.” Det blev i en apokalyptisk stämning som vi den natten vandrade 
omkring på Berlins gator under kaotiska samtal. Den väntade katastro-
fen dröjde ännu ett tag, men den kom – för var och en i olika gestalt.

Dagsnotiserna från 1930-talet fram till 1937 bevarar namnen på 
minst ett 50-tal vänbesökare av alla kategorier, de flesta följda av nyck-
elordet ”Taverne” och konkreta minnesbilder om samtal och upple-
velser. Att berätta om dem alla skulle bli en inte ointressant men bred 
kulturkrönika som inte får plats i en medvetet begränsad återblick.

Men några slumpvis aktualiserade minnesbilder får representera 
den långa raden.

Den framstående latinprofessorn Vilhelm Lundström hade vid 
sekelskiftet gjort till sin uppgift att till Sverige överföra den våg av 
expansiv nationalism som han mött under studieåren i Tyskland 
och Italien, och med trosviss iver förfäktade i sin ”Riksförening för 
svenskhetens bevarande i utlandet” samt genom grundande och stöd 
av svenska lektorat vid utländska, främst tyska universitet. Han hade 
inte blivit anlitad vid min utnämning i Berlin 1928 och uppfattade min 
inlaga till UD 1930 med förslag till ett inrättande av en statlig institu-
tion för vår kulturrepresentation utåt som ett angrepp på hans prero-
gativ.112 Men vid ett besök i Berlin 1931 kunde jag övertyga honom om 

112 Beskrivet i Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik, s. 136–138.
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min vilja till positivt samarbete, och det skedde just på Taverne, där 
han genast fann sig tillrätta i den vänliga, italienskt livliga miljön som 
påminde honom om Rom, Frescati och Florens.

I april 1934 – före 30 juni! – möttes vi som antagonister vid en 
stu dent afton i Lund för att debattera mitt 1933 publicerade förslag 
till ett centralt organ för samordning av vår kulturella utlandsrepre-
sentation. Med sin frustande vältalighet och stödd av en kompakt 
ungnationell studentmajoritet utnyttjade han mitt tvångsläge som 
officiellt anställd i tysk tjänst till angrepp som jag inte öppet kunde 
bemöta. Vid privata samtal med professorer och docenter mötte mig 
en påfallande, ibland aggressivt tillspetsad sympati för Hitler och vad 
han ansågs stå för. ” . . . det står väl bra till i Tyskland kan jag förstå” 
(historieprofessor) – en sån som Hitler är just vad vi behöver här i 
landet” (statskunskapsdocent). Bland dem som redan då klart genom-
skådat propagandaridån minns jag främst Sture Bolin, senare för tidigt 
bortgången. Juristdocenten Sture Brück hade redan varit i Berlin och 
på Taverne och visste hur det verkligen stod till. Detsamma gällde 
Sveriges Förenade Studentkårers ordförande Harry Johansson, som jag 
då och senare hade gott samarbete med när det gällde inbjudningar till 
internationella studentkurser i Sverige.

Bland mina lektorskolleger vid ett 10-tal tyska universitet var 
inställningen till Hitler-väckelsen rätt splittrad. Vid ”provinsuniver-
siteten” var massuggestionen tydligen starkare än i det mer skeptiska 
Berlin, och ett initiativ från Jena om ett gemensamt offentligt utta-
lande till stöd för den nya regimen hade jag med ett diplomatiskt 
brev lyckats stoppa.113 Bland dem som stödde min ”kulturaktion” och 
besökte Berlin och Taverne under de kritiska åren var min debattkam-
rat från Clartétiden, Stellan Arvidson, tidigare lektor i Greifswald, 
hans efterträdare Sven B. F. Jansson – saklig och medryckande forskare 
i nordgermansk forntid, klassikern Hans Kristofersson från Rom och 
flera andra.

Bland ”kulturgäster” med eller utan politisk nyfikenhet som under 
de kontroversiella åren anlitade mig som vägvisare i den tyska laby-
rintens förgård fanns många personliga vänner och gamla studiekam-
rater, som bättre än de svenska tidningarna på Svenska Resebyrån vid 

113 Beskrivet i Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik, s. 131–133.
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Unter den Linden – en central och naturlig träffpunkt för svenska och 
svenskintresserade berlinare och resande landsmän i Berlin – kunde ge 
en bild av opinionsförskjutningarna därhemma, och de flesta var tack-
samma för de inblickar jag kunde skaffa dem bakom de tyska dimridå-
erna. Min kamrat från Phaléns och Hägerströms seminarier i Uppsala, 
Ephraim Levin, var mig 1928 till stor hjälp vid planerandet av min 
filosofiska studiecirkel, som åtta år senare fick ett oväntat lovord i mitt 
officiella tjänstebetyg vid det definitiva avskedet.

Min skolkamrat meteorologen Tor Bergeron dök då och då upp med 
spännande väderleksrapporter från Prag, Malta och Moskva, där han 
liksom tidigare i Paris hade instruerat militärerna i Bergenskolans tek-
nik. Intressantare än den var för mig att få veta hur det var att arbeta 
som ”specialist” i sovjetstatens tjänst.

En annan skolkamrat, som stannade längre tidsintervall för sångstu-
dier, var Oscar Douglas, som med sin fru Dagmar som ackompanjatris 
gav ett par fina romansaftnar i kyrkan. Andra sådana förlängda stu-
diebesökare var etnologen Herbert Tigerschöld och historikern Olof 
Jägerskiöld, arkivforskare på Geheimes Staatsarchiv, f.d. matlagskam-
rat från Uppsala liksom Carl Hernmarck, konsthistoriker och senare 
intendent på Nationalmuseum. De båda vitala och djupdimensione-
rade, men sinsemellan mycket olika konstkritikerna Gustaf Näsström 
och Gotthard Johansson – funktionalismens banbrytare i Sverige – två 
av de mest stimulerande människor jag träffat – kunde man också 
lyssna till i Tavernes soffhörn.

Till de politiska rekognosörerna får man kanske räkna Carl Björkman 
– en gång fängslad av skyttegravsidealismen i ”Kriegsbriefe Deutscher 
Studenten”, senare förfäktare av en ”Borgerlig livssyn” och kulturchef 
i Nya Dagligt Allehanda, 1938 chef för Wahlström & Widstrands för-
lag. Han hade publicerat några av mina artiklar och gjorde upprepade 
besök i Berlin på 1930-talet. Det gjorde också hans kollega och kom-
panjon i NDA Erik Wästberg, som med sin raljanta och osentimentala 
verklighetssyn blev ett färskt vinddrag både vid kaffeborden och i en 
krets av den partilösa ”studentbohemen”, dit jag tog med honom, och 
där han fick hedersnamnet ”Piraten”.

Av de direkt politiskt inriktade besökarna minns jag, utom de tidi-
gare omnämnda, den impulsivt ivrige journalistvolontären Lennart 
Althin, en tid redaktör för tidskriften Fönstret, som 1935 tryckte min 
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hälsning till studentkören från Berlin, som medverkat vid framföran-
det av ”Perserna” på Stockholms Opera – en förljugen hyllning av 
segraren Hitlers ädelmod mot sina slagna fiender. – Jag minns också 
den varmt troende kommunistdiktaren Arnold Ljungdahl, som vid 
alla tillfällen, på gator och i universitetskorridorerna med förtjusning 
använde Rot-Fronthälsningen med höjd knuten högernäve (det var 
före 1933 – då skulle det ha slutat med en olycka). Aningslösheten om 
vad som verkligen pågick på bakgatorna, i förstadskvarteren, i koloni-
stugor och Gestapokällare var lika stor hos turisterna från både höger 
och vänster som hos det från sin egen miljö väl avskärmade tyska 
borgerskapet. Inte minst märktes den hos de fåraktiga svensknazister 
som då och då sågs på gatorna med blågula hakkorsknappar, ibland 
med hemmagjorda pulsiga SA-uniformer till stor munterhet för sina 
hårdföra Hitleridoler.

Med året 1936, den militära inmarschen i Rhenlandet, det ensi-
diga uppsägandet av fredstraktaterna och triumfproklamationerna vid 
Berlin-olympiaden, var återhållsamhetens och försiktighetens politik 
förbi, och därmed Tavernes roll som internationell observationspost. 
Konstnärskretsen hade redan börjat upplösas, de utländska journalis-
terna utvisats eller dragit sig till de officiella lokaler som inrättats av 
Propagandaministeriet.

Själv blev jag i augusti definitivt avsatt som svensk lektor. Men 
sommaren 1937 var jag åter i Berlin dels för att övervaka hur den 
nya ledningen av skolbarnsutbytet fungerade i praktiken, dels för att 
delta i uppförandet av ”Värmlänningarna” i Svenska kyrkans park på 
midsommarafton. Det var roligt att som Löpar-Nisse få domdera om 
”Napolion Dundrapart” inför en publik som förstod vem som mena-
des den här gången.

Bland åskådarna i parken var historikern Uno Willers från 
Stockholm, som för sin avhandling om Ernst Moritz Arndts svenska 
förbindelser under Napoleonkrigens och romantikens årtionden av 
sin lärare Nils Ahnlund rekommenderats att söka kontakt med mig. 
Det hade han gjort redan i Stockholm och var nu här nere för att börja 
arbeta i Geheimes Staatsarchiv, där jag själv tidigare fått en elementär 
inblick i arkivforskningens mödor och spänningar. Vi följdes ett par 
gånger till Taverne, som nu var stillsammare än förr, men alltjämt 
trivsamt inbjudande. Taverne blev ett par somrar under de fortsatta 
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forskningsåren en omtyckt vilopunkt för familjen Willers, som under 
den tiden kunde göra goda iakttagelser av vad som skedde bakom det 
som syntes ske i Tredje Riket.

En sista förnämlig sommarbesökare 1937 var Agne Beijer, med vil-
ken jag en het augustidag gjorde en utflykt till den av propagandami-
nistern och teaterdiktatorn Goebbels ockuperade romantiska slottsön 
Schwanenwerder i Havelsundet nära Potsdam, med dess imiterade rid-
darborg och pittoreska planteringar. Där hade Goebbels denna söndag 
bjudit berlinarna på stort kostymspektakel i egen regi med fyrverkeri 
över vattnet i skymningen. Det var sällsamt att promenera mellan de 
strålkastarbelysta och polisbevakade busk-kulisserna tillsammans med 
söndagslediga tyska barnfamiljer och höra världens främste expert på 
forna tiders furstars och diktatorers praktfullt folkbetvingande skå-
despel lågmält och igenkännande kommentera de nya varianterna på 
urgamla regitrick. Agne Beijer var nog den siste av mina gästbesökare 
i Berlin och på Lehmanns Taverne. Ett år senare kom krigshotet mot 
Tjeckoslovakien och Münchenkrisen, följande år Stalinpakten och 
krigsutbrottet.

På särskilt uppdrag av UD gjorde jag under kriget åtta resor till 
Berlin och tillbringade mellan bomblarm några intressanta kvällar hos 
Lehmann med en stunds försiktigt kretsande kring brännbara poli-
tiska frågor. Enligt ryktet hade han vid denna tid genom någon liten 
oförsiktighet fått uppehålla sig några månader i koncentrationsläger 
och i varje fall var hans åsikter numera synnerligen rättrogna. När jag 
sista gången i maj 1943 stod i det välbekanta gathörnet var det mörkt 
i de små fönstren med de målade fönsterbågarna och ett tungt galler 
spärrade ingången. Taverne hade drabbats av den stora restaurangdö-
den, som detta år med ett slag gjort slut på den största delen av Berlins 
lyxlokaler. Jag stod en stund begrundande på den ödsliga lilla gatan 
och när jag vände mig om kom min blick att falla på skylten till affären 
mittemot, som så många gånger förr fängslat mitt förströdda öga från 
ett kafébord innanför fönstret på andra sidan: ”Grineisen, Erd und 
Feuerbestattung, gegr. 1830.”114 Ja begravningsfirman stod kvar och 

114 ”Grineisen, jord- och eldbegängelse, grundat 1830”.
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likkistorna, större och mindre i olika kvaliteter, prydde ännu dess föns-
ter. De underbara små antikvitetsaffärerna utefter Nettelbeckstrasse 
fanns där också, men jag visste att det var fåfäng möda att försöka 
förvärva något av de vackra föremål, som ännu fanns kvar där. Den 
hårda, heroiska tiden var kommen på allvar, Tavernes levande, lekande 
atmosfär var för alltid förflyktigad och de gamla, en gång så förnäma 
husfasaderna utstrålade endast en trumpen tomhet.

Ett halvt år senare fanns de inte längre till. Vid ett av bombangrep-
pen i augusti 1943 jämnades alla dessa kvarter med marken och av 
Taverne och dess omgivning mellan Lützowplatz och Kleiststrasse 
återstod endast en hop av rester och murbrukshögar.

 

Taverne
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Från Flensburg till München

Vid det smala sund som skiljer den danska ön Als från det slesviska 
fastlandet ligger den lilla staden Sönderborg. Det är en historisk mark 
på båda sidorna om det smala vattendraget, och smärtsamt helig för 
många patriotiska danskars sinnen. I det gamla halvförfallna medel-
tida slottet som reser sig över det idylliska samhället, visar man ännu 
det runda stenbord kring vilket Danmarks och Norges forna härskare 
Kristian Tyrann under sin sjuttonåriga fångenskap i ensliga timmar 
vandrat runt med fingrarna följande bordskanten tills de nött ut den 
fåra som man ännu kan se. Den meddelsamma vaktmästare som en 
julidag 1921 visade detta rum för en skara gästande studenter från 
Norge, Island, Finland och Sverige skyndade sig emellertid att med 
äkta dansk rationalism avliva legenden: ”Liknande fåror finns på 
många andra stenbord från denna tid.” Men atmosfären av historisk 
händelserikedom var icke blott knuten till åldriga och pittoreska min-
nesmärken och namn sådana som Sönderborg, Augustenborg och 
Glycksborg. På andra sidan sundet, där landet i mjuka, gröna stigning-
ar höjde sig för att åter över den lilla halvön Broager sjunka ned mot 
Flensborg-fjorden, stod det ett minnesmärke, ännu fyllt av levande, 
smärtsamt stolta minnen: den stora vitt omkring synliga kvarnen vid 
Dybböl, och runt omkring den de väl bevarade resterna av Dybböls 
skansar, där den lilla danska armén, förstärkt med en handfull svenska 
och norska frivilliga, den 18 april 1864 bjöd ett sista förtvivlat mot-
stånd mot den preussiska övermakten. Därmed var kriget förlorat för 
Danmark och ett halvt år senare måste det avstå ej blott Holstein och 
det redan förtyskade Sydslesvig utan även hela det danska Nordslesvig 
från Flensborgfjorden till Kongeaa åt de förbundna tyska makterna. I 
femtiosex år hade nu ”Sönderjyll” stått under främlingars herravälde 
och dess sega bondefolk fört en outtröttlig kamp för sitt danska språk 
och sin danska kultur mot det tysk-preussiska rikets metodiska och 
kärva likriktningspolitik. Det första världskrigets utgång hade bragt 
det tyska greppet att lossna, vid folkomröstningen den 10 februari 
1920 hade Nordslesvig uttalat sin vilja till återförening med Danmark 
och den 10 juli samma år red Kristian den tionde på en vit häst över 
Kongeaa för att ta den återvunna provinsen i besittning. Att den 
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danska avdelningen av ”Nordiska studentförbundet”, som år 1921 fått 
uppdraget att vara värdar för ett nordiskt studentmöte, beslutat sig 
för att förlägga detta just till Sönderborg, på gammal sönderjylländsk 
mark och i omedelbar närhet av den nya gränsen, var ett naturligt 
uttryck för en önskan att visa de nordiska kamraterna den återfunna 
pärlan i Danmarks krona och med dem dela glädjen över att ett stycke 
nordiskt kulturområde återfått sin samhörighet med Nordens riken.

Nordiska studentförbundet var en alldeles privat sammanslutning, 
ursprungligen grundad av några norska och svenska gymnasister som 
omkring 1910 genom korrespondens med varandra kommit på tanken 
att göra något för att inom sin egen generation undanröja de bittra 
minnena från 1905 och skapa förutsättningar för en ny nordisk gemen-
skap, grundad på kulturell samhörighet och personliga kamratskaps- 
och vänskapsförband. Kretsen utvidgades efter hand till de övriga 
nordiska grannländerna Danmark, Finland och Island och anordnade 
under de följande åren nordiska studentmöten i de olika länderna 
(utom Island). Mötet i Sönderborg var det nionde i ordningen och 
det var väl minst ett par hundra ungdomar av båda könen med stu-
dentmössor, ”luer” och ”dusker” från Skandinaviens alla hörn som 
samlats hit till detta Nordens sydligaste hörn, där den danska övärlden, 
innesluten av blågrönt skimrande saltvatten, på alla håll omgav oss 
med sin frodiga sommargrönska. Det var ej blott en bekymmerslös och 
uppsluppen ferieglädje med lekar, bad och dans och romantiska pro-
menader, som präglade detta möte alltifrån den högtidliga flagghiss-
ningen på morgonen till den smygande hemkomsten på logementen i 
den ljusa sommarnatten. Det var också sörjt för gedigen intellektuell 
underhållning i form av föredrag och diskussioner med sådana inle-
dare som bland annat den spirituelle danske kritikern Harald Nielsen, 
religionsfilosofen Vilhelm Grönbech och andra och dessutom närvar 
representanter för de olika nordiska högskolornas studentkårer, vilka 
omedelbart förut på en kongress i Köpenhamn diskuterat möjlighe-
terna för ett mera officiellt och organiserat samarbete mellan de olika 
ländernas studentorganisationer. Själv hade jag deltagit i de två näst 
föregående mötena på Lundsberg i Sverige 1917 och på Vossevangen i 
Norge 1919 och där knutit vänskapsband med många utomordentliga 
och i den personliga samvaron sällsynt andligen generösa personlighe-
ter, sådana som Didrik Arup Seip, sedermera Oslo universitets rektor 
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och nu i civilfångenskap i Tyskland, Francis Bull, senare professor i 
litteraturhistoria i Oslo, nuvarande adress koncentrationslägret, Grini, 
Fredrik Paasche, som förbrände sig själv till sista andedraget i kampen 
för sitt land och nu vilar i svensk jord, Ole Björn Kraft, den lysande 
talaren och studentpolitikern, sedermera den danska högerns ledare 
och för några månader sedan svårt sårad av en nazimördares kulor, 
Carl Sanmark och Hugo E. Pipping, båda deltagare i sitt lands fri-
hetskamp 1918 och sedermera betydande representanter för sitt lands 
kulturliv och många, många andra. Bland de svenska vännerna vid 
dessa möten minns jag särskilt syskonen Mogens och Greta Matell och 
litteraturdocenten Sverker Ek.

Denna gång hade jag rest ner som officiell representant för Uppsala 
studentkår. Min avsikt var att omedelbart efter mötets slut fortsätta 
söderut över den nya gränsen till Tyskland för att med hjälp av ett 
stipendium under ett halvt års tid studera vid olika universitet och 
bibliotek. D.v.s. det var den officiella reseplanen. Min verkliga avsikt 
var en annan: att söka lära känna och förstå mina jämnåriga som just 
återvänt från kriget och skyttegravarna och som nu liksom jag själv 
stod ansikte mot ansikte med en värld, vars framtid de skulle vara med 
om att skapa men vars förgångna de endast lärt känna som ruiner och 
spillror.

Det var icke utan en särskild bitanke som jag hade valt att starta min 
första längre utlandsresa på detta sätt. Ända från mina barndomsår 
hade jag genom uppfostran, traditioner och böjelser vant mig vid att i 
Tyskland se något annat och mer än ett främlingsland. Från gymnasist-
årens upplevelser av Schillers ”Die Räuber” och ”Wallensteins Lager”, 
av Beethovens sonater och Schuberts sånger, från det första mötet med 
Schopenhauers filosofi och Thomas Manns ”Tonio Kröger”, ja även 
från de fyra krigsårens tidningsrapporter om segrar och nederlag och 
från de första efterkrigsårens lössläppta kör av undertryckta stämmor 
av förtvivlan, trots sönderslitenhet och hänsynslösa krav på nya sam-
hälls- och kulturformer hade jag undan för undan mottagit impulser 
för min egen utveckling; det hade tvingat mig att lyssna, fråga, jäm-
föra. Tidigare än några andra hade rösterna från Tyskland väckt min 
längtan till Europa. Sedan min första reseplan som nybliven student 
1914 gått om intet genom krigsutbrottet hade jag under sju långa och 
innehållsrika Uppsalaår i en alltmer förtätad form känt denna längtan 
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växa, fast med alltmer vidgat och fördjupat perspektiv. Det hade bli-
vit till en längtan ut till den värld, där min egen generations öde nu 
höll på att avgöras under trycket av våldsamma hammarslag, av erup-
tioner och spänningar om vilka min nordiska hembygd och min väl 
ombonade uppsalienska almamaters andliga mästare och gesäller inte 
tycktes ha någon verklig föreställning. Är jag ensam om min känsla 
att de första världskrigsårens Uppsalastudenter tillhör en generation 
med ovanligt stark avgränsning både bakåt och framåt, arvtagare till 
kulturformer och uppgifter som var föråldrade och förbrukade redan 
innan de hunnit tillägnas, avskurna från möjligheter till aktiv insats i 
det stora världsskedet och ändå utsatta för många av dess demoniska 
lockelser. Så hade de i varje fall tett sig för mig. 1910-talets Uppsala 
hade i mycket varit Harald Hjärnes och Nathan Söderbloms stad, 
kanske också Hägerströms och Phaléns. Den nationella och andliga 
förnyelsens tanke, till sist utmynnande i en oklar samklang av ung-
kyrklig kallelsetro och utrikespolitisk aktivism hade varit ledmotivet 
för den Uppsalaungdom som under dessa år hade några intressen ut- 
över tentamensplugg och studentikosa nöjen. Men ännu överröstat av 
dessa suggestiva och eggande tongångar trängde med kontrapunktisk 
envishet ett kärvare och hårdare motiv igenom. Genom gnagliga ter-
minslånga labyrinter arbetade sig en liten men trogen, långsamt väx-
ande åhörarskara på Hägerströms och Phaléns seminarier fram till en 
strängare och illusionslösare syn på verkligheten och våra möjligheter 
att fånga den och dess värden i begrepp och normer. Sanningskravets 
obönhörlighet och värdenas relativitet – det var Uppsalafilosofins 
innebörd, en svår hudflängning för den naiva entusiasmen men för 
mången ändå en livsavgörande och förpliktande uppgörelse.

Liksom många andra av min generation hade jag i olika matlags- 
och kamratkretsar genomgått och upplevat dessa de uppsalienska idé-
livets olika faser. Jag hade på Historiska föreningen lyssnat till Hjärnes 
mullrande profetförkunnelse, på Skytteanum hört Rudolf Kjellén 
utveckla sin lära om statslivets botanik, jag hade 1914 på föreningen 
Heimdal med andakt lyssnat till den lundensiska gästen Fredrik Bööks 
hyllning till kriget som kulturförnyande makt och några dagar senare 
i Verdandi till Torsten Fogelqvists liberala trosbekännelse. Länge hade 
jag i kretsen av det Kristliga studentförbundets trosvissa eller allvar-
ligt sökande kamrater fascinerats av Manfred Björkquists intensiva 
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personlighet och några gånger i det gästfria ärkebiskopshuset fått 
uppleva den medryckande strålkraften av Nathan Söderbloms geniala 
väsen. Men i alla dessa kretsar hade jag gjort den sällsamma upptäck-
ten att de kunde fängsla och stimulera mig men inte hålla mig kvar. 
Kanske var det en gymnasistaktigt omogen längtan efter en livssyntes, 
större och djupare än alla skenbara motsatser, som drev mig att bakom 
varje upplevd och insedd sanning söka en annan, en större och all-
mängiltigare. Då drevs jag till sist att rikta blicken och tankarna utåt, 
utanför vetenskapens och forskningsarbetets värld och utanför den 
uppsalienska kulturdebattens råmärken. Två ting var det, två världar, 
som hittills stått för mig som tomma, ogripbara begrepp, men som 
nu trängde sig inpå mig som handgripliga verkligheter med väldiga 
och förskräckande perspektiv. Det ena var den sociala verkligheten, 
representerad av det långa svartgråa tåget av arbetsklädda män och 
kvinnor under röda fanor på första maj – ett mörkt och förbryllande 
inslag i den ansvarslösa studentvårglädjens muntrationsdag – eller 
av debatten mellan klara och kunniga arbetarpojkar vid Laboremus 
diskussioner och upplevelsen av kravallerna med hungrande arbets-
lösa under kålrotsvintern 1917–18. Det andra var helt enkelt kriget. 
Det var på hösten 1916 som krigsupplevelsen av många skäl fick en 
aktualitet för mig. Vid värnpliktsmönstringen samma år hade jag till 
min stora bitterhet blivit helt frikallad och kände mig nu på något sätt 
ställd utanför en väsentlig upplevelse som för övrigt var gemensam för 
hela min generation: den heroiska självuppoffringens glädje i tjänst 
eller kamp för fosterlandet. Kanske det var en undermedveten drift 
till kompensation som gjorde att jag under den följande vintern för-
djupade mig i krigslitteraturen från Frankrike, England och Tyskland 
och alltmer greps av den hissnande känslan av ofattbart avstånd mellan 
den värld som här mötte mig, skyttegravarnas, trumeldens, likluktens 
värld, Verdun- och Sommeslagens fruktansvärda verklighet. I jämfö-
relse med den tycktes mig världslitteraturens mästerverk, som varje 
vecka förhördes på de litteraturhistoriska examinatorierna som bleka 
skrivbordsfantasier, och examenshästarnas betygssamlariver på något 
sätt oförklarlig. När i december 1916 det tyska fredsbudskapet sändes 
ut över världen hade det träffat mig som en chock. ”Skulle det bli fred 
nu, så här utan vidare?” Utan någon förändring, bara en återgång till 
det gamla, det som stod i böckerna, det som jag redan visste? Skulle 
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alla dessa mina kamrater därute, vilkas röster jag hade hört i rörande 
målbrottsotymplighet, i samlingar av krigsbrev, dikter och grubblande 
uppsatser, skulle de vända hem och sätta sig på skolbänken eller på 
kontorsstolarna eller vid fabrikernas svänghjul som om ingenting 
hänt? De visste ju något som de andra, vi andra inte visste, ja som de 
flesta av oss inte ens anade, något om ett alldeles nytt sätt att vara, att 
leva, som endast dödens dagliga grannskap kan lära ut. Och hur skulle 
jag, hur skulle vi här hemma kunna vara med och bygga upp denna 
nya livsform, vi som alla stod utanför? Jag hade en känsla av gräns-
lös inkompetens inför framtiden och av min egen miljös hopplösa 
begränsning.

Med året 1917 kom inte freden men den ryska revolutionen och för 
mig också den första kontakten med yttervärlden: bekantskapen med 
de nordiska studentkamraterna. Bland dem trädde under det följande 
året, det röda upprorets och jägarbataljonens år, de svensk-finska i för-
grunden. Det var en och en eller i små grupper under korta perioder 
våra gäster i Uppsala, stadda i hemlighetsfulla och äventyrliga uppdrag 
på den långa etapplinjen mellan Lockstädter Lager och hemlandet och 
i korthugget, klingande språk kunde berätta om kupper och bragder, 
som gjorde den småborgerliga matlagsmiljön fadd och färglös. Under 
de följande åren hade jag vid besök i Norge, Finland och Danmark 
ständigt på nytt fått göra samma erfarenhet av skillnaden mellan 
svensk ungdomsmentalitet och den som mötte i de nordiska grann-
länderna. Avundsvärda självklara med friska viljor infogade i uppgifter 
och kämpande för mål, som världskrigets efterdyningar skänkt eller 
tvingat på dem, syntes mig de flesta av dem i motsats till mig själv och 
mina svenska kamrater och oundvikligt anmälde sig frågan: Är det 
kriget eller dess närhet som skänkt dem denna stimulans? Är det en 
fara för oss att vi överlevat kriget utan att nås av dess granater?

År 1919, Versaillesfredens år, hade jag i Lundequistska bokhandelns 
fönster hittat en tjock bok med en lockande titel: ”Untergang des 
Abendlandes” av Oswald Spengler. Måste jag nu tjugofem år senare 
skämmas över det intryck denna bok gjorde på mig? Måste det inte då 
för en några och tjugoåring, som redan känt dammet skymma ögonen 
och kväva lungorna, te sig som ett svepande vinddrag från stora vidder, 
som en grandios och bitter uppgörelse med en föråldrad civilisations-
form? Redan inledningens självmedvetna och häpnadsväckande per-
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spektiv: ett aldrig förut vågat försök att förutbestämma det historiska 
skeendet, att finna de hemliga matematiska lagarna för kulturernas 
växt, blomning, undergång, och den överväldigande mängden av kon-
kreta, om bottenlös lärdom vittnande faktiska uppgifter, inordnade i 
nya och sällsamma sammanhang, innebar en oemotståndlig lockelse 
för den som samtidigt med beklämd möda på historiska proseminariet 
gjorde sina första lärospån i källforskningens otacksamma värv. Men 
det hade inte varat länge förrän den hägerströmskt tränade eftertan-
ken satt sig till motvärn och här och där lyckats spränga bort någon 
av kolonnerna i den imposanta byggnaden. Det hade redan skett 
med en annan av historiesammanhangets stora och utomakademiska 
systembyggare, som just vid samma tid, vid tröskeln till tjugotalet, 
hade trätt inom min synkrets: Karl Marx. Men även om Marx’ och 
Spenglers bestickande konstruktionsritningar inte kunde hålla stånd 
mot begreppsanalysens frätande kungsvatten, dröjde de ändå kvar i 
föreställnings- och fantasilivet som lockande, oroande ferment. Ännu 
ett tredje namn av samma eggande karaktär hade kort därefter kommit 
in i min synkrets, fast ännu på långt avstånd: Sigmund Freuds, om vil-
ken Poul Bjerre haft sällsamma ting att berätta i en av sina böcker men 
för vilken ingen av mina jämnåriga tycktes hysa det ringaste intresse. 
Vilken egendomligt angenäm avspänning var det inte att efter intel-
lektuella alpvandringar med de tyska giganterna på en eftermiddag 
läsa igenom den idealistiska engelsmannen H. G. Wells’ praktiska och 
positiva funderingar om Mr Britling och hans orientering i tillvaron. 
Men så enkelt som han såg det kunde det ju inte vara? Hur mycket 
mer brännande och radikalt hade inte krigsgenerationens upplevelse 
avslöjats i ”Le feu” av Henri Barbusse.

Vilken motsägande, förvirrande kör av röster från alla väderstreck! 
Hur omöjligt att finna sig till rätta utan stödet av en egen tvingande 
eller befallande upplevelse! Och så nåddes man av en svensk stämma, 
en jämnårings närapå, som redan förut förnummits som en skrovlig 
och gäll målbrottsröst, flämtande av inre upphetsning över osägbara 
hemligheter, och som nu äntligen gav form åt all den vånda som öppet 
eller fördolt hade införlivats med den innersta själsorganismen hos alla 
dem, som tillika med honom kände sig födda på tröskeln till en ny tid. 
Pär Lagerkvists ”Kaos”, som kom ut 1919, innebar ett befriande och 
lekande lösenord för många av de unga människor, som i likhet med 
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”den fordringsfulla gästen” med en känsla av bitter idiotisk övergiven-
het tyckte sig inslungade i en värld utan sammanhang och mening, 
utan hjälp från det förgångna, utan mål i det kommande. Men mitt 
i all den bottenlösa, rådlösa pessimismen hade det blänkt fram en 
morgonlik, ängsfrisk, lyckokänsla, en enkel, från tomma traditioner 
och fraser renad kosmisk och ändå konkret gemenskap med världen, 
tingen och människorna, med träden, molnen, och marken där vi går. 
För första gången kunde vi unga möta varandra och uppleva den nya 
generationens hemliga samförståndsglädje vid citerande av några rader 
ur en dikt. Med ”Kaos” invigdes det svenska tjugotalets generation.

*

Sådan var, sammanfattad i grova och förenklade drag, den andliga 
bakgrunden för åtminstone en av de svenska studenter som under 
dessa julidagar mitt i det glada vimlet i den danska småstaden förbe-
redde sin första färd ut till Europa, det riktiga Europa, det som varit 
brandplats och skulle bli byggnadsplats. Men redan här, i denna sken-
bart idylliska och solbestrålade söndagsmiljö fann han förebud till det 
bittra och svåra som skulle möta honom på andra sidan gränsen och 
som sedan aldrig skulle upphöra att förfölja honom med sina frågor 
och fordringar. Av en händelse gick jag på en liten sidogata förbi ett 
butiksfönster, det var en pappershandel, vars skyltning plötsligt fång-
ade min uppmärksamhet. Mitt i fönstret bland brevpapperskartonger 
och pennfodral stod en inramad tavla omgiven av sorgflor och med 
en i svart och rött med frakturskrift textad dikt. Dikten var på tyska 
och den uttryckte i konstlöst rörande strofer vemod och sorg över fos-
terlandets, den älskade moderns, nöd och trångmål: ”Deutschland, o 
Mutter, wir bleiben dir treu”,115 slutade den.

Tydligen var innehavaren en representant för den tyska minoritet, 
som ännu fanns kvar norr om den nya gränsen, och för vilken åter-
föreningen inte innebar något av fest och lycka. Den lilla sorgkantade 
tavlan i butiksfönstret kastade för mig en skugga in i de obekymrat 
solljusa dagarna i Sönderborg. Hur kunde det komma sig? Här hade 

115 ”Tyskland, o moder, vi förblir dig trogna”.
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en uppenbar historisk orättvisa äntligen blivit gottgjord, och den tyska 
pappershandlarens rörande klagan uppvägdes väl av den sorg som 
rådde i tusentals danska hjärtan söder om gränsen, för att inte tala om 
det sekellånga förtryck som alla Slesvig-danskarna fått utstå under sin 
halvsekellånga förening med det wilhelminska riket. Men ändå, ville 
skuggan inte försvinna. Den var en påminnelse och ett förebud. En 
påminnelse om problem och motsättningar som var mig välbekanta 
genom studier och diskussioner men som nu tog konkret och person-
ligt vädjande form, ett förebud till vad som måste vänta mig om jag 
ville genomföra min föresats att genom egen personlig erfarenhet så 
att säga underifrån lära känna de krafter som levde kvar och sökte växa 
fram under spillrorna av det gamla Europa. Jag visste väl att politiska 
och historiska förskjutningar alltid går ut över någon, som, måste 
känna sig kränkt eller förfördelad, att, som en bekant till mig en gång 
bekymrad uttryckte sig: det är somligt som inte går att ordna utan att 
”någon blir bedrövad”. Men här var det något annat som kom till.

Fyra år tidigare hade jag för första gången vid det nordiska student-
mötet på Lundsberg hört de danska kamraterna sjunga den sönder-
jydska hembygdssången framför andra: ”Det haver så nyligen regnet.” 
Det är svårt att beskriva det intryck den gjorde på mig den gången och 
har gjort varje gång jag sedan dess har hört den. Den innerliga, tros-
vissa melodin med sitt Grundtvigianskt ljusa tonfall, den naiva, åskåd-
liga symboliken om ovädret som härjat åker och hagmark men endast 
skänkt ny kraft åt det som växer för framtiden, det okuvliga hoppet om 
den nationella rättens seger, – allt detta grep mig kanske särskilt starkt 
den gången, därför att jag lyssnade till det mitt ibland min egen barn-
doms björkar och furor och blånande åsar, det landskap som givit mig 
själv den första visionen av något överväldigande, nästan smärtsamt 
stort och skönt: fosterlandet. När den rödvita dannebrogen långsamt 
höjdes på sin fanstång i raden av de övriga nordiska färgerna och de 
sista stroferna klingade ut över ungdomsskaran –

De kan spaerre med farver og med paele, de kan lokke med löfter 
og med lön, – faelles sprog giver vore tanker maele, faelles vilje gör 
kampdagen skön.

Nye stridsmaend skal der nye stridsmaend skal her slutte kreds 
om den fane, vi har kaer.
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Ja – det haver så nyligen regnet, og de traer de drype endnu; 
mangen eg er for uvejret segnet, men endda er vi frejdige i hu, vige 
ej ud af spor, for vi kende det ord:

”Det har slet ingen hast med den, som tror.”

– hade jag känt något liknande avund mot danskarna, som för sin 
patriotism hade en så självklar och befriande uppgift och en så enkel 
och gripande symbol. Jag har själv aldrig haft svårt att förstå eller res-
pektera den nationella – liksom även den religiösa – mystikens och den 
nationella hängivenhetens fenomen. Jag har själv tidigt upplevt båda 
och även om senare erfarenheter gjort mig mera kritisk har jag alltid 
inför uttryck av äkta nationellt patos känt mig stå inför en mänsklig 
naturkraft som tvingar till vördnad. Jag har senare känt denna vördnad 
lika starkt i främmande länder som i mitt eget, vid den eviga flam-
man på graven under triumfbågen i Paris, vid vaktombytet utanför 
Buckingham Palace och med oförglömlig, fruktansvärd intensitet 
bland tjugotusen bleka, torftigt klädda tyska män och kvinnor, som 
med lyfta armar och ett extatiskt uttryck i ögonen hälsade sin ledare 
med Horst Wessel-Lieds frälsningsvisa, oemotståndligt böljande ton-
gångar. Och här i den åt sitt rätta fosterland återgivna danska småsta-
den stod jag öga mot öga med den konflikt som måste födas ur mötet 
mellan två nationella känslovärldar. Var den nödvändig? Var den olös-
lig? Vad var rätt och orätt, vad var riktigt och förnuftigt? Var var min 
plats i konflikten? I den nordiska gemenskapens namn måste det ju 
vara på Danmarks sida men betydde inte Tyskland, det besegrade och 
förödmjukade Tyskland, i detta ögonblick något för mig? Den sidan av 
problemet hade djupa rötter.

Ända från mina barndomsår hade jag genom uppfostran, tradi-
tion och böjelser vant mig vid att i Tyskland se något annat och 
mer än ett främlingsland. Från gymnasistårens första tillägnande 
av Schillers ”Die Räuber” och ”Wallensteins Lager” och Goethes 
”Faust”, av Beethovens sonater och Schuberts sånger, från mötet med 
Schopenhauers filosofi och Thomas Manns ”Tonio Kröger”, och med 
universitetsårens kompendier och handböcker på olika områden hade 
intryck och upplevelser, impulser och kunskaper av grundläggande art 
blivit beståndsdelar i min egen andliga struktur. Men i långt högre 
grad än denna förnimmelse av kulturell samhörighet hade en annan 
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omständighet spelat in: den politiska tyskorientering som utmärkte 
praktiskt taget hela den så kallade bildade klassen i 1910-talets Sverige.

Det skulle vara en intressant uppgift att söka ge en sammanhäng-
ande framställning av den svenska opinionens inställning till det 
tyska wilhelminska kejsarriket alltifrån dess grundande 1870 till dess 
undergång i november 1918. Det är bekant att stämningen från början 
var utpräglat antitysk; under fransk-tyska kriget 1870 var Göteborgs 
Handelstidning och dess medarbetare Viktor Rydberg praktiskt taget 
de enda tysksympatisörerna i Sverige. Först på åttiotalet spårar man 
en nyorientering och från och med nittiotalet synas mäktiga krafter 
ha varit i rörelse å ömse sidor för att skapa ett bättre samförstånd 
mellan den kraftskjutande uppkomlingsmakten i Europas mitt och 
det skandinaviska dubbelriket. Unionsbrottet och den samtidigt väx-
ande oron för Ryssland har väl bidragit till att skapa den inställning, 
som dominerade vid det första världskrigets utbrott 1914 och som 
enklast kan karakteriseras med orden: Tysklands sak är vår! Folkligt 
och effektfullt hade den tesen inpräglats i medelklassens medvetande 
genom Sven Hedins i miljonupplagor spridda broschyr ”Ett varnings-
ord”. Pansarbåtsinsamlingens väldiga folkrörelse, skickligt utnyttjad 
till ett angrepp på den sittande liberala regeringen, hade till självklar 
bakgrund fruktan för eller förhoppningen om den kommande tysk-
ryska kraftmätningen, och för mycket stora kretsar blev nog Sveriges 
neutralitetsförklaring vid krigsutbrottet en missräkning eller i varje 
fall en överraskning. Det hade heller inte dröjt länge förrän ur dessa 
kretsar, som representerade olika politiska partiriktningar, en mål-
medveten och handlingskraftig grupp utsöndrats, som i tidskriften 
Svensk Lösen talang- och temperamentsfullt propagerade för Sveriges 
aktiva deltagande i kriget på Tysklands sida. De så kallade aktivis-
terna – ingen nämnd och ingen glömd – representerade en utpräglad 
akademisk opinion och deras högborg var Uppsala, där mången ”i 
nationellt tänkesätt” uppvuxen yngling åtminstone för längre eller 
kortare tid fascinerades av deras appell till dådkraft och djärvhet och 
realpolitisk självhävdelse med tjusande och oklara stormaktsperspektiv 
i bakgrunden.

Aktivismen domnade bort av sig själv under kris- och hungeråret 
1917, och även den allmänna inställningen gentemot Tyskland började 
från denna tid undergå en märkbar förändring. Kanske berodde det 
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i många fall på en instinktsäkerhet, besläktad med råttornas på det 
sjunkande skeppet, kanske också på en ökad effektivitet hos västmak-
ternas propaganda – allt detta borde någon gång närmare undersökas. 
Alltnog, när Tysklands ödesstund i november 1918 var inne, hade 
budskapet därhemma väl mottagits med tystnad och med skräck men 
knappast med en sådan katastrofstämning som man kunnat vänta. 
Kanske berodde det på att de flestas blickar var riktade österut mot 
Finland och dess nyss avslutade frihetskamp eller mot den inrepoli-
tiska uppgörelse på lång sikt, som just denna höst inleddes vid den 
urtima riksdagen, då den allmänna rösträtten och därmed den fullstän-
diga demokratin i princip genomfördes i Sverige. Men bland dem för 
vilka Tysklands-sympatierna inte varit en konjunktur utan en hjärte-
sak var stämningen betryckt, sammansatt av sorg, medlidande och oro 
för framtiden. Misstron mot segrarmakternas avsikter och möjligheter 
var på sina håll massiv och dogmatisk och den minskades inte under 
fredsförhandlingarnas år. I mitt högkonservativa uppsaliensiska mat-
lag antogs under iakttagande av akademiska former tesen: Wilson är 
en skurk, mot en minoritet av två tveksamma reservanter, vilka till 
straff för sin irrlärighet högtidligen åsattes smädenamnet ”Wilson”. 
Deras mottes hade haft den blygsamma lydelsen: ”Wilson är troligen 
endast en knöl”.

Vid sidan av sådana yttringar av ultraistiskt jargongtänkande var 
det uppfriskande att en sista gång få höra Harald Hjärnes mullrande 
stämma i den fullpackade studentkårsalen på Östgöta nation, då han 
suveränt drog upp konturerna av den världspolitiska maktförskjutning 
som redan var ett faktum och på sitt oefterhärmligt ironiskt patetiska 
sätt visade nya och oväntade perspektiv för framtiden.

Och nu efteråt minns jag särskilt ett uppsaliensiskt kvällssamtal 
med en äldre kamrat, Hjärnelärjunge och historiedocent, om våra 
gemensamma känslor inför det tyska rikets sammanbrott och det över-
raskande svar han gav mig på min sista eftertänksamma fråga: ”Vad 
beror det egentligen på att vi har så stark medkänsla med Tysklands 
olycka? Kan det ligga någonting i talet av en germansk rasfrändskap?” 
Jag minns ännu hans vänliga, litet vemodiga leende när han svarade: 
”I varje fall inte för min del för jag är jude.” Jag tittade överraskad upp 
på honom, nej, rasfrågan kunde det alltså inte bero på!

*
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Det var ännu en sak som kännetecknade den svenska inställningen 
till Tyskland under denna tid och i all synnerhet den konservativa 
och dogmatiskt Tysklandsvänliga: okunnigheten. Kännedomen om 
Tysklands inre politiska och sociala struktur om de många motsatta 
tendenserna, krafterna och spänningarna i det knappast femtio år 
gamla med blod och järn skapade riket var även bland de mest avgjorda 
Tysklandsbeundrare förvånande ringa. Vad man beundrade tycktes i 
dessa kretsar, övervägande konservativa, vara två ting: armén och dess 
prestationer i världskriget, och vetenskapen, framför allt företrädda 
av några representativa andens stormän på olika områden, mindre 
genom den flödande floran av doktorsdissertationer och tidningsupp-
satser, åt vilka man gärna rynkade på näsan. Överhuvudtaget rynkade 
man gärna på näsan åt mycket som var tyskt: tyska småborgare, tyska 
leksaker, tyskt ”kram”, tyskt djupsinne, tyskt svammel, tysk social-
demokrati och tyska judar. Det var som sagt endast symbolerna för 
yttre makt och andlig elitprestation som fann nåd hos denna typ av 
svenska Tysklandsvänner, och när nu kejsarhärligheten hade sjunkit i 
grus och spillror fanns för dem knappast någon anknytningspunkt mer 
i det Tyskland som trevande försökte finna sig tillrätta i sin plötsligt 
under förödmjukande former påkrängda demokratiska kostym. För 
detta Tyskland fanns knappast längre något verkligt intresse utöver 
ett beredvilligt instämmande i dess veklagan över Versaillesfredens 
orättvisor.

Om kunskaperna rörande Tysklands inre anatomi bakom den glän-
sande wilhelminska rustningen varit otillräckliga och summariska hos 
en äldre generation av kännare och specialister, som själva på kongres-
ser och turistresor kunnat beundra tysk ordning och reda och lärt sig 
skillnaden mellan helles och dunkles Bier, så var okunnigheten hos 
krigsårens ungdomsgeneration naturligtvis ännu större. Ingen under-
visning och inga handböcker, inte heller den nya upplagan av Kjelléns 
”Stormakterna” hade kunnat fylla luckan. Visserligen hade omedelbart 
efter fredsslutet en flod av tysk litteratur till lätt överkomliga priser 
vällt in över de svenska bokhandelsdiskarna och även en fattig student 
kunde snart fylla sina hyllor med tyska handböcker och tyska klassiker 
i billiga kristidstryck. Även nyare skönlitterära verk fann vägen hit upp. 
Thomas Manns äldre och fränare broder Heinrich blev en tid bestseller 
med sina sensuellt färgrika romaner och framför allt med den tidi-
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gare beslagtagna, hänsynslöst bittra samhällssatiren ”Der Untertan” 
som plötsligt gav en inblick bakom ”rikets” Potemkin-kulisser, en 
skrämmande och oroande bild från den självbelåtna borgerlighetens 
bakgårdar. Jacob Wassermanns fantasifulla och ordrika romaner med 
sitt ständiga varierande av motivet om det renhjärtade geniets kamp 
mot en vidrig verklighet gav ingen fast hållpunkt för konkreta före-
ställningar, och Thomas Mann, ”Buddenbrooks” och ”Tonio Krögers” 
diktare, befann sig sedan 1914 i en förvirrad, omständligt dokumen-
terad och för honom själv tydligen sönderslitande och motsägelsefull 
kamp med makter, som i sig själva oförenliga, vid sin sammanstötning 
smärtsamt och förlamande aktualiserat dualismen i hans eget väsen. 
Skönhetsupplevelsens demoni, som liksom en praktfull pärla växt 
fram ur och sprängt sönder den borgerliga sekuritetens musselskal i 
”Döden i Venedig”, hade under krigsårens förenklade kollektivupple-
velser förvandlats till en annan, till en hägrande syntes mellan djupt 
förnumna, borgerligt moraliska värden och en lika djupt förnummen 
upplevelse av den nationella gemenskapens irrationella, amoraliska 
dynamik. Redan under det första krigsåret hade Thomas Mann med 
”Friedrich und die grosse Koalition” slagit an ett motiv, som sedan 
generationer tillbaka är en ständigt återkommande beståndsdel i 
den tyska kulturtraditionen, och som står i en egendomlig och gåt-
full kontrast till dess Schiller-Goetheska, humanistiska kungsådra: 
Fredrik den store. Myten om Fredrik den store under romantikens 
och befrielsekrigets tid skapad av Johannes von Müller, och sedan med 
hängivenhet och omsorg fortplantad och utvidgad av historieprofes-
sorer och diktare, läseboksförfattare och skolmagistrar och i modern 
tid av Ufa-koncernens filmproducenter och propagandaministeriets 
folkinstruktörer, är kanske i själva verket det mest åskådliga och grip-
bara uttrycket för den tyska kulturens för en främmande iakttagare så 
gåtfulla och oförklarliga ambivalens. Denne flöjtspelande anhängare 
av upplysningens förnuftstro och humanitetsidéer, denne moderne 
skeptiker och de musiska konsternas beskyddare var samtidigt besatt 
av en demonisk politisk egoism, av en machiavellistisk hänsynslöshet, 
som gjorde honom till Europas mest hatade och fruktade monark men 
också skapade grundvalen för det tyska rikets återupprättande. I hans 
person har den tyska borgerliga kulturmentaliteten kunnat projiciera 
in det undanträngt aggressiva i sitt samhällsideals faktiska förutsätt-
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ningar. Den över de alldagliga rättsbegreppens sfär upphöjde fursten 
skapar just genom sin frihet från moraliska inskränkningar den på 
fysisk makt grundade säkerhetskrets, inom vilken borgerlig trygghet, 
andligt ”behag och värdighet” kan rymmas. Den skuld han ådrar sig 
är ett ställföreträdande lidande; de frånstötande bittra dragen i hans 
karaktär blir stigmata av en offerhandling, som ger honom så mycket 
högre anspråk på tacksamhet, kärlek och religiös vördnad. De blir det 
så mycket mer som var och en enskild av hans undersåtar – liksom 
varje människa i alla tider – om hon erkänner det eller icke, i hemlig-
het bär på en önskedröm, förbjuden och syndig, att själv på samma 
sätt med hänsynslös brutalitet hävda sina intressen gentemot ytter-
världen. Så har den tyska humanismen från Herder till Thomas Mann 
aldrig kunnat göra sig urarva från sin hemliga skuldförskrivning till 
den absoluta furstemaktens Leviathan, vars hårda hud varit det nöd-
vändiga skyddshöljet för dess organiska växt. I tider av kamp och kris 
har Leviathan fordrat sin tribut, och den har givits gång efter annan, 
i mer eller mindre öppna eller maskerade former, men sällan i så 
brydda, irriterade, om inre olust vittnande vändningar som i Thomas 
Manns krigsbetraktelser om Fredrik den store och hans fiender. Detta 
dilemma, som följdriktigt leder till den ofta hörda tesen om den tyska 
kulturens tragiskt dualistiska väsenskärna, hade återkommit i vidlyf-
tiga vändningar från Thomas Manns krigsbetraktelser. Redan 1915 
hade han som svar på en rundfråga i Svenska Dagbladet förkunnat sin 
övertygelse, att ett segerrikt krig var Tysklands enda väg för förverk-
ligandet av sitt ”Tredje rike”, syntesen mellan den rena maktens och 
den rena andens rike, och i hans ”Betrachtungen eines Unpolitischen” 
hade man kunnat följa honom på irrande vägar mellan Dostojevskij 
och Nietzsche, mellan Schiller och Flaubert, mellan individualism, 
socialism och demokrati, till synes fåfängt på jakt efter en entydig for-
mel för tysk kultur i motsats till liberalt esteticistisk civilisation.

Thomas Mann hade intagit det ojämförligt främsta rummet bland 
dem som för mig och jag tror för de flesta av mina jämnåriga före-
trädde den finaste substansen av det vi kallade tyskt. Men de första 
efterkrigsårens bokflod hade även bringat brottstycken av verk från en 
yngre generation, krigsårens egen, friare från den politiska och and-
liga traditionens börda. Extatiska och formlösa dikter av Werfel och 
Hasenclever, Gustav Meyrinks spöklika ghettoskildringar och Hans 
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Heinz Ewers’ sadistiskt perversa, exotiska noveller gav ett intryck av 
lössläppta underjordiska makter, på en gång skrämmande och tjusan-
de. I sällsam motsats till denna ohämmade och kaotiska demoni stod 
de första intrycken av en hög och sträng aristokratiskt svårtillgänglig 
diktargestalt: Stefan George, själv av en äldre generation men med 
sina dunkla profetiska infall och sin fordringsfullt suggestiva viljein-
ställning ett föremål för förväntansfull vördnad bland många unga, 
som på allvar gripits av kaosupplevelsens tomhetskänsla. Vilhelm 
Ekelund och Anders Österling hade redan tidigare fäst uppmärksam-
heten på honom i Sverige men den som första gången lät mig ana 
något av den sakrala, mystiskt lockande värld, som tycktes öppna sig 
bakom de egensinnigt otillgängliga stroferna i ”Der siebende Ring” 
och ”Der Stern des Bundes”, med deras hemlighetsfulla antydningar 
om en osynlig, esoterisk gemenskap mellan invigda och utvalda adep-
ter, var en tysk student, en av de hundratals (?) ”studentkrigsbarn”, 
som under övergångsåren mottagits som gäster av matlag och familjer 
i svenska universitetsstäder. På långa vårpromenader utåt och över 
Tunåsen fick jag för första gången med häpnande beundran göra 
bekantskap med den tyska studentgenialitetens ohämmade och asso-
ciationsrika tankeflykt och därvid också – liksom i djupaste förtroende 
som när en halvvuxen pojke visar en annan den dyrbaraste skatten i 
sina samlingar – lyssna till George-citat, mejslade med en för mig hit-
tills okänd plastisk och obändig ordkraft:

Vilka djup och krafter som doldes bakom denna högtidliga dyrkan 
av en sträng och övermänskligt bindande maktordning, anade jag då 
ännu inte. Ledartankens och den heroiska självuppgivelsens mystik 
tycktes ju här blott ha en andlig innebörd. 

Men bland andra av de tillfälliga tyska bekantskaperna hade jag 
mött den i en annan form. En av dem hade varit Wandervogel, och när 
vi en dag stött på en liten grupp kortbyxade ynglingar med Schiller-
skjortor och bara håriga knän, som höll gitarrkonsert för en välvilligt 
road publik på en Uppsala-gård, hade han berättat litet för mig om 
livet i en sådan Wandervogel-grupp, som han tillhört före kriget, om 
äventyrliga utflykter, om heta diskussioner, men framför allt om ett 
kamratskap, som i hängivenhet och intensitet tycktes övergå allt vad 
jag som svensk internatskolpojke kunnat uppleva i den vägen, och som 
han själv nu så långt efteråt på ett för mig överraskande sätt syntes ta 
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på fullt allvar. Det skulle dröja länge innan jag upptäckte hela räckvid-
den av den människoformande inverkan som utgått just från dessa 
tyska ungdomskretsar, ”Jugendbewegungs” kärntrupper. Liksom 
de flesta svenskar såg jag i dessa besynnerligt utstyrda landsstrykare 
endast ett utslag av en stundom rätt besvärlig tysk flugighet och över-
spändhet. Men samtidigt väckte det mitt intresse och min nyfikenhet. 
Både hos dem och hos deras till det yttre mera korrekta, akademiska 
landsmän – av vilka de flesta var österrikare med mild melodisk 
Wiener-dialekt – hade jag mött ett sätt att vara, att känna, tänka och 
tala, som var helt artskilt från det jag var van vid i svenska kretsar men 
som också på ett oförklarligt sätt kontrasterade mot allt vad jag trodde 
mig veta om Tyskland och tysk kultur. Det bidrog att öka min känsla 
av det nödvändiga i att med egna ögon och öron finna förklaringar och 
upptäcka dolda sammanhang.

Det idylliska Sönderborg-mötet fick en rätt dramatisk slutakt, som 
inte saknade sammanhang med det problem som väckts till liv hos 
den tankfulle betraktaren av det tyska pappershandlarfönstret i den 
danska gränsstaden. Den danska mötesledningen hade för den näst 
sista dagen planerat ett stort friluftsmöte någonstans på höjderna 
ovanför Flensborg-fjorden, och deras avsikt var tydligen att gestalta 
mötet till en protest mot den i många nationella danskars ögon orätt-
visa gränsdragningen, som lämnat den gamla danska, historiskt min-
nesrika staden Flensborg med omnejd kvar i tysk besittning. Bland de 
främmande officiella studentkårsrepresentanterna uppstod en livlig 
diskussion om lämpligheten av att vi med vår närvaro sanktionerade 
denna protest mot en redan av den allierade kontrollkommissionen 
genomförd åtgärd. Efter åtskilliga, delvis ganska smärtsamma upp-
görelser med våra danska vänner och värdar beslöt vi – norska, fin-
ländska, isländska och svenska studentkårsrepresentanter – att utebli 
från den beramade festligheten, som för övrigt även utan oss lär ha 
varit mycket lyckad. Själva använde vi dagen till en utflykt till det 
minnesrika Graasten, där vi på en friluftsscen, inramad av ett valv av 
mäktiga, breda bokar kunde glädja oss åt en utmärkt föreställning av 
Oelenschlägers ”Haakon Jarl” med Adam Poulsen i titelrollen.

Det hade kostat åtskilligt på mig att på detta sätt behöva medverka 
till en åtgärd som ovillkorligen måste verka sårande på gamla och 
värderade vänner. Men jag hade handlat så som jag ansåg nödvändigt 
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och riktigt. Under den sista avskeds- och uppbrottsdagen inträffade 
emellertid en episod, som på ett säreget sätt ökade mina bekymmer. 
Mitt i avskedsfestens folkvimmel dök det upp en gammal bekant, som 
uppenbarligen först nu anlänt till mötet: en svensk-finländsk student 
som jag tidigare lärt känna i Helsingfors och Uppsala, en frisk, röd-
blommig och företagsam yngling av svensk-finländsk stormannafamilj 
och med feodala anor i de baltiska provinserna. För ögonblicket stu-
derade han i Kiel och därifrån hade han intressanta saker att meddela. 
Den därvarande studentkårens direktion hade med största intresse 
följt utvecklingen av händelserna i Sönderborg och min vän var i 
själva verket utsänd som dess rapportör för att undersöka stämningen 
på den danska sidan och för att uttrycka sin tillfredsställelse med de 
nordiska studentkårsrepresentanternas uteblivande från den danska 
gränsdemonstrationen. Samtidigt hade han i uppdrag att till mig som 
representant för Sveriges Förenade Studentkårer framföra en inbjudan 
till Kiel och dess ”Studentenschaft”.116 Det var en viss överraskning för 
mig att på detta sätt återfinna en trevlig och vital studentbekantskap 
från vårfestkvällar på båda sidor om Bottenhavet just i denna miljö 
och framför allt överraskade det mig att upptäcka i hur hög grad hans 
inställning tycktes identifierad med de nya tyska kamraternas. Han 
motiverade detta med ett resonemang som gick ut på att den svenska 
befolkningen i Finland liksom den tyska i Estland och Lettland 
numera utgjorde en minoritet som hotades av värdfolkens denatio-
naliseringsplaner och som därför måste söka skydd och stöd hos det 
stora folk, som just nu själv kände sin existens hotad av övermäktiga 
och segrande grannar och som just därför hade så stor förståelse för 
minoriteterna i andra länder. Ett internationellt minoritetsförbund 
under tysk ledning tycktes föresväva honom som en värdefull fram-
tidsplan men när jag frågade honom om det även skulle omfatta till 
exempel den danska minoriteten på tyskt område, fick jag inte riktigt 
tillfredsställande svar. Överhuvud kände jag mig inte riktigt angenämt 
berörd av den uppmärksamhet, som tydligt ägnades våra förehavanden 
från andra sidan gränsen, fast jag med spänning emotsåg mötet med de 
tyska studenterna, som tydligen inte saknade förmåga att bevaka sina 

116 Ungefär: ”studentkår”.
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intressen även på ganska stort avstånd. Det var någonting, jag kunde 
bara inte riktigt säga vad, i den här saken som jag inte tyckte om.

Vi kom emellertid överens om att nästa dag tillsammans med min 
svenska reskamrat – en Uppsala-licentiat i statskunskap, som i likhet 
med mig var på sin första större utlandsresa – sammanstråla på andra 
sidan fjorden och gränsen, i det mångomtalade Flensborg, där vår fin-
ländske vän lovat skaffa oss inkvartering hos ingen mindre än

LIK!
Manus 24 fattas.117 

Vi hade stämt möte på kvällen med vår vän Obel i stadens Rathauskeller, 
och så fick jag denna min första kväll på tysk botten och också för första 
gången njuta den säregna stämning, som är gemensam för detta slags 
lokaler i de allra flesta av Tysklands provinsstäder. Den svala, litet fuk-
tiga atmosfären under de långa, mörka valven, bemängd med en lätt 
arom av vinångor var en uppfriskande kontrast mot julidagens kvava 
hetta och de massiva träborden och bänkarna skänkte en känsla av 
hemtrevnad, som är så fullständigt främmande för alla svenska lokaler 
av motsvarande typ. Tjänstvilliga vaktmästare i vita rockar visade ett 
personligt och farbroderligt intresse för de främmande gästernas önsk-
ningar. Vi hade redan fått veta att de som uttryck för den demokratiska 
revolutionens klassutjämnande tendens samtliga skulle tituleras ”Herr 
Ober” (d.v.s. Oberkellner) i stället för som förut rätt och slätt ”Kellner, 
bitte”. Vi hade bespetsat oss på den romantiska upplevelsen att här i 
djupa källarvalven ur gröna glastumlare få tömma en bägare doftande 
rhenskt men Obel som skötte beställningen beredde oss en liten miss-
räkning. Det friska och läskande vita vin som fylldes i våra glas var av 
franskt märke, en vit bordeaux och flasketiketten bar namnet Graves.

Sommarnattsskymningen låg redan över staden när vi kom upp på 
gatan och sökte oss hem till vår bostad. En varm och doftande dunst 
slog emot oss däruppe. Jag hade känt den redan från första stunden 

117 Text i original. Här saknas tyvärr ett av korrekturarken i det donerade manuskriptet. Det 
har inte påträffats bland Scharps efterlämnade papper.
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vid vår ankomst och frapperats av dess egendomliga arom. Det var 
en blandning av storstadsdamm och frömjölsdoft, av stenkolsrök och 
något annat odefinierbart. Jag har sedermera otaliga gånger inandats 
denna doftbukett och tyckt mig finna att den är karakteristisk just för 
tyska städer på sommaren. Franska, italienska och engelska städer har 
en annan, kanske lika pregnant atmosfärisk kvalité, men den tyska 
stadsdoften har alltid sedan dess för mig haft en bestämd individua-
litet, i början litet ovan och främmande men så småningom ingående 
som beståndsdel i stämningar och minnen.

Nästa morgon vid avskedet från vårt älskvärda värdfolk fick jag till-
fälle att hälsa på sonen i huset, den krigsskadade studenten, ett blekt, 
nervöst men korrekt behärskat ansikte, en osäker böjd hållning och 
en irriterande krampaktig darrning i armen när han räckte ut handen 
till hälsning är allt jag minns, men jag minns det mycket starkt. Det 
var mitt första möte med en av dem som genomgått kriget med livet 
i behåll men ändå blivit märkta för livet. Jag skulle möta flera av dem 
senare.

Nästa kväll var vi i Kiel. Därmed hade resan börjat på allvar. Kiel är 
en utpräglad vattenstad med gamla anor från Hansatiden och nya från 
den tyska flottbyggnadsperioden i början av 1900-talet, då den djupa 
säkra hamnen vid spetsen av den långa, breda Kielfjorden blev en av 
den nya tyska krigsflottans huvudbaser och också centralpunkten för 
glänsande flottmanövrer och festliga seglarregattor med deltagare från 
alla Europas länder. Som ett minne från denna lysande period står – 
eller stod ända tills nyligen – den kejserliga yachtklubbens eleganta 
paviljong i en parkliknande omgivning vid norra änden av hamnen, 
omgiven av praktfulla terrasser och med strålande utsikt över fjorden 
och dess utlopp i Östersjön.

Men även i övrigt var staden rätt tydligt präglad av sin marinpo-
litiska bestämmelse under 1900-talets första decennium. Fastän till 
storleken något mittemellan Malmö och Göteborg hade den i bygg-
nadsstilen åtskilligt av wilhelminisk grundläggarromantik med ståtliga 
representationskvarter, torn, tinnar och terrasser, ett slags hybrid mel-
lan Strandvägen och Saltsjöbaden om man så vill. Men bakom den fina 
fasaden kunde en företagsam flanör både finna en romantisk Altstadt 
med prång och gränder och mindre romantiska proletärkvarter, varvs- 
och fabriksarbetarnas charmlösa värld. Kanske mindes han då att det 
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var här som signalen till den tyska novemberrevolutionen 1918 hissa-
des av upproriska matroser ombord på den tyska högsjöflottan.

Nederlaget, revolutionen och Versaillesfreden hade berövat Kiel den 
yttre glansen. Den tyska krigsflottan låg på botten av Scapa Flow, den 
kejserliga vimpeln fladdrade inte längre på yachtklubbens flaggmast. 
I stället för marinofficerarna var det nu studenter och professorer vid 
stadens universitet, som blivit bärare av den forna holsteinska provins-
huvudstadens ambitioner. Det var ingen anda av defatism och själv-
uppgivelse som präglade dessa kretsar. Vad jag redan hade hört genom 
min finländske studentvän om stämningen bland hans kamrater i Kiel 
vittnade om frejdig och obruten framåtanda, ja om ännu ej begravda 
planer på ”eine deutsche Weltgeltung”,118 en ny tysk maktutveckling 
både ekonomisk och politisk. Verksamhetsfältet var anvisat av histo-
rien: den fascinerande och perspektivrika hansatraditionen, som just 
här haft en av sina rötter, och ännu mer med geografisk åskådlighet 
av den blånande utsikten mellan Kielfjordens fondkulisser: Östersjön 
och där bakom Skandinavien och Baltikum med hamnar, uppland 
och handelsmarknader. Kanske var det därför djupare sett inte ett så 
avgörande traditionsbrott som det kunde synas att den forna kejser-
liga marinens lustslott, yachtpaviljongen, nu hade omdanats till något 
civilt och akademiskt, nämligen till lokaler för universitetets nyinrät-
tade ”Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr”.119 Under ledning 
av nationalekonomerna Ferdinand Tönnies och Bosse – den senare 
norskfödd och en bror till Harriet Bosse – skulle här en ny generation 
av tyska ungdomar invigas i världshandelns lagar och förutsättningar 
för att sedan som företagare eller tjänstemän deltaga i återuppbyg-
gandet av en ny tysk ekonomisk expansion. Dit upp hade vi också 
blivit bjudna för att nästa dag vid en lunch lära känna spetsarna av den 
Kielska studentvärldens organisationer.

Vår första kväll i Kiel firades med besök på Schauspielhaus. Vad 
som denna kväll spelades har jag glömt, men jag fick anledning till 
en många gånger senare upprepad reflektion över det brinnande och 
självuppoffrande teaterintresse, som man med få undantag möter även 

118 ”en tysk världsbetydelse”.
119 ”Institut för världsekonomi och havstrafik”.
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i relativt obetydliga tyska provinsstäder, som uppenbarligen anser 
sig ha råd att uppehålla stående teatrar med ypperliga lokaler och 
utmärkta ensembler, inom vilka en oavlåtlig utbildning av förstklas-
siga krafter för de stora stjärnscenerna i Berlin och Wien äger rum.

Efter ett morgonbad i Kielfjorden ställde vi våra steg upp till insti-
tutets komfortabla lokaler, som älskvärt visades oss av den frejdade 
professor Tönnies personligen. Han framförde också en inbjudan till 
oss och till alla Sveriges akademiker att besöka den nordiska veckan, 
som inom kort skulle avhållas i grannstaden Lübeck av en nybildad 
organisation som kallades Nordische Gesellschaft, och vars syfte var 
att verka för samförstånd och samarbete, speciellt mellan de gamla 
hansastäderna och den skandinaviska Norden.

I matsalen väntade våra studentvärdar. Flera av dem var 
Verbindungsstudenten med mössor och flerfärgade band över västen, 
såsom jag ibland hade sett dem bäras av studenterna i Helsingfors. Det 
fanns inget enhetligt i typer och utseenden, några av ansiktena bar 
mer eller mindre vanställande ”Schmisse” men i övrigt fanns i denna 
grupp av unga män både representanter för aristokratisk förfining, 
ungdomlig spänstighet och gemytlig jovalitet. Gemensamt var kanske 
framför allt ett drag av en smula solennitet, som emellertid under 
måltidens lopp rätt snart gav vika för att på nytt träda fram, liksom 
på ett osynligt kommando, då vi till sist kom fram till de avslutande 
officiella anförandena.

Samtalet rörde sig till en början om svenska och tyska studentför-
hållanden i allmänhet, om skillnaden mellan begreppen ”nationer” 
och ”korporationer” m.m. men det gled snart över till den aktuel-
lare frågan om de senaste dagarnas händelser i Sönderborg och den 
dansk-tyska gränsdragningen. Det var alldeles tydligt att man hållit sig 
utmärkt väl underrättad om den lilla schismen med anledning av gräns-
festen på den danska sidan och att man uppfattade det inträffade som 
en sympatidemonstration för den tyska ståndpunkten. Det kändes litet 
otrevligt, tyckte jag, och det blev inte bättre när man efter tömmandet 
av de första skålarna i friskt doftande rhenvin började att i drastiska 
och kryddade anekdoter skildra förloppet av den för tyskarna fram-
gångsrika omröstningen i andra zonen som en den tyska idealistiska 
kulturens seger över tarvlig och lågsinnad materiell egoism, företrädd 
av de danska optanterna. Allt eftersom stämningen steg blev de foster-
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ländska känslorna allt mer ohämmade – precis som jag mindes det från 
Heimdals Gustav Adolf-fester på Gillet i Uppsala – men det intres-
santa var att det inte egentligen var tanken på det tyska fosterlandet 
som dominerade utan det trängre begreppet Schleswig-Holstein. Den 
gamla medeltida formeln ”Schleswig-Holstein op ewig ungedeelt”120 
fastslogs med ett regelrätt Salamanderreiben,121 som avslutades med 
avsjungandet av hymnen ”Schleswig-Holstein meerumschlungen”, 
en stund senare följd av den forna kejserliga marinens medryckande 
flagghymn ”Stoltz wert die Fahne schwarz-weiss-roth”.122 

Det är inte för mycket sagt att de svenska gästerna inför dessa ytt-
ringar av självkänsla parad med en korrekt och välvillig älskvärdhet, 
kände sig något brydda. Några dagar tidigare hade vi på blotta miss-
tanken om ett nationalistiskt överdåd från våra danska vänners sida 
ansett oss böra avböja en inbjudan till en för dem betydelsefull högtid-
lighet; här var vi nu helt oförhappandes på sätt och vis personligt enga-
gerade i en betydligt mera oresonlig demonstration från den andra 
sidan. Våra upprepade försök att på hackig gymnasietyska i så hövliga 
ordalag som möjligt klargöra för våra värdar, att vårt ställningstagande 
i Sönderborg uteslutande var dikterat av viljan till objektivitet och 
rättvisa, förblev efter allt att döma resultatlösa. Med en mun försäk-
rade man oss vilken helt annan aktning och förbundenhet man kände 
gentemot Sverige än gentemot de båda andra skandinaviska länderna 
och nu fick jag för första gången höra den senare under årens lopp 
så outtröttligt pådragna skivan om ”die stammverwandten Völker”, 
”die Schicksalsgemeinschaft der Ostsee”,123 om Hansan och Gustav 
Adolf och om den svenska krigsbarnshjälpen, som tydligen uppfat-
tades som ett slutgiltigt bevis för Sveriges politiska ställningstagande 
till Tysklands förmån. De omfattande hjälpaktionerna från Norge och 
Danmark förblev i detta sammanhang onämnda.

Omsider lyckades vi få över samtalet på andra ämnen, som var 
mindre irriterande för oss och ännu mera aktuellt brännande för de 

120 ”Schleswig-Holstein för evigt odelat”. Originalmening på lågtyska.
121 En studentikos skål där man tömmer glaset, klappar på bordet och sedan gemensamt 

ställer ned glaset med en ljudlig smäll.
122 ”Schleswig-Holstein havsomgivet”, ”Stolt vajar flaggan svart-vit-röd”.
123 ”de stambesläktade folken”, ”Östersjöns ödesgemenskap”.
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andra: folkomröstningen i Oberschlesien och de ännu pågående gräns-
striderna mellan tyskar och polacker i omröstningsområdet. Våra tyska 
vänner talade om ”uppror” och utmålade den polske friskareledaren 
Korfanty och hans skaror i de gräsligaste färger. Ett par av dem hade 
själva anmält sig som frivilliga till den illegala tyska gränsskyddsor-
ganisationen, om jag minns rätt var det den sedermera så berömda 
”Bund Oberland”, en av de största för-Hitlerska väpnade nationalist-
organisationer i Tyskland. För mig var det en överraskning att höra 
om dessa gränsstrider, som tycktes ha pågått nästan oavbrutet utefter 
nästan hela östgränsen alltsedan vapenstilleståndet och som tydligen 
utövade en våldsam attraktion på studenternas fantasi och dådlust. 
Först långt senare skulle jag få klart för mig vilken utomordentligt 
betydelsefull roll dessa händelser skulle komma att spela i Tysklands 
inre historia.

Vid likören och cigarrerna avlevererades de officiella talen. Den 
tyske ordförandens utmynnade i en hyllning till ”das stammvervandte 
Schweden” och en officiell inbjudan till svenska studentkårerna att låta 
sig representeras vid den första tysk-nordiska kulturveckan i Lübeck. 
Det rätt hackiga svenska svars- och tacktalet, tog till tema den nyss 
avsjungna första strofen av ”Deutschland, Deutschland über alles” 
och sökte ge uttryck åt den känsla av aktning, som man i de nordiska 
grannländerna just av nationella skäl hyste för det tyska folkets natio-
nella känslor i denna prövningens tid, det slutade med en hänvisning 
till den tredje strofens framtidsprogram: ”Einigkeit und Recht und 
Freiheit”. Dessa ord, menade talaren uttryckte på en gång ett löfte och 
en förpliktelse för framtiden, ej blott för Tyskland, utan också för varje 
annat fritt och självständigt folk i hela världen.

Förmiddagens högpolitiska mödor fick senare på kvällen och långt 
in på nattimmarna ett mera burschikost efterspel. Under de världsvana 
tyska kamraternas beskydd invigdes de båda uppsalienska gästerna i 
det kontinentala nattlivets mysterier, vilkas tjusning betydligt ökades 
genom nödvändigheten att vid in- och utpasserandet i de olika nattlo-
kalerna på diverse fintliga sätt smyga sig osedd förbi de patrullerande 
Schupos,124 som hade att kontrollera efterlevnaden av den stränga för-

124 Kort för Schutzpolizei, d.v.s. ordningspolis.
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ordning som påbjöd stängning av alla nöjeslokaler vid en relativt tidig 
timme. Den största sensationen var dock den nattliga promenaden 
genom en smal och pittoresk gränd nere i Altstadt, ett fantastiskt 
perspektiv mellan ruckel med öppna, i rosafärgat ampelljus strålande 
fönster, ur vilka flickor med onaturligt svallande hårlockar och målade 
kinder och med granna kimonos nedglidande över skuldrorna tittade 
ner på gatan och hälsade de mellan bleka gatlyktor skugglikt fram-
skymtande nattvandrarna med vänliga tillrop. Längst i bakgrunden 
skymtade siluetten av en stadig Schupo med kask och revolverbälte, 
en påminnelse att även denna de primitiva fröjdernas bakgård stod 
under överhetsstatens skydd och kontroll. Vår tyska ciceron, bärare 
av ett högadligt och under kriget ärekrönt namn, hade tagit av sig sin 
mössa och sitt kårband och stoppat det under rocken. På denna plats 
ville han inte visa sina färger, men för övrigt verkade han tämligen 
hemmastadd.

De flesta svenska resande med litet mer än turistambition har väl 
en eller annan gång förskaffat sig en motsvarande sensation under 
sina studier av Mellaneuropas nattliv, som i så många avseenden är så 
mycket mer primitivt öppenhjärtigt än vårt eget. För mig blev visionen 
av bordellgatan i Kiel med dess naiva medeltidsmässiga åskådlighet, 
färgrik och syndfull som scen ur en medeltida moralitet eller en fantasi 
av Ivar Arosenius, en första upplevelse av den kulturella atavismens 
fenomen, som jag sedermera i så många olika former tyckte mig åter-
finna i det på sällsamma motsägelser så rika tyska samhället.

II.
Under dessa julidagar 1921 gick en värmebölja över Nordtyskland. 
Hettan strålade från en torr och molnfri himmel, från husväggar och 
stenläggningar. Dammoln rördes upp av den ringaste vindpust och 
avsatte sig som en beläggning på grönskan, på kläder, kinder och glas-
ögon. Den gjorde människorna dåsiga och irriterade och stämningen 
bland de resande i de slitna och medfarna tredjeklasskupéerna var inte 
alltid så gemytlig och umgängsam som tidigare rykten velat förmäla. 
Svettiga nackar och dubbelhakor pinades under skjortlinningen även 
sedan den besvärliga löskragen slängts av och hängts upp tillsam-
mans med rock och väst på rockhängaren i korridoren. Men kanske 
var det inte bara den tryckande fysiska atmosfären som lade sordin på 

Från Flensburg till München



108

stämningen. Det låg en dov olust i luften även av andra skäl. Freden i 
Versailles var knappt två år gammal men ännu hade lugnet inte blivit 
återställt varken vid östgränsen eller inom landet. Ännu för ett par år 
sedan hade den otympliga Kapp-kuppen satt hela landet i gungning 
och efterföljts av bittra inbördesstrider med mycken blodsutgjutelse, 
och alltjämt rasade i de oberschlesiska gruvområdena kampen mellan 
hänsynslösa och fanatiska polska och tyska friskaror, och mitt i denna 
oro hade äntligen den slutgiltiga domen i skadeståndsmålet fällts av 
London-konferensen: en skuldsumma på 132 miljarder guldmark vila-
de som en fantastisk tyngd över varje tysk småborgares huvud. Det nya 
uppfyllelsekabinettet under katoliken Wirth hade inte åtagit sig någon 
populär uppgift. Redan nu kunde man märka hur köpkraften hos de 
smutsiga marksedlarna höll sig nere på en bråkdel av deras nominella 
värde. En resande med svenska kronor i plånboken kunde känna sig 
som en engelsk lord och tillåta sig en livsstil långt över sin egen hem-
manivå. Men påfallande var det hur välvilligt och förekommande man 
behandlades så snart den svenska nationaliteten blivit fastställd. Det 
var uppenbart att man även i de bredare folklagren räknade Sverige 
som ett vänskapligt sinnat land och gärna gav en svensk resande del 
av sina tankar om de orättvisor som Tyskland måste genomlida efter 
det förlorade kriget.

Vår resa gick genom det romantiska och minnesrika Lübeck, där vi 
dock inte avvaktade Nordische Gesellschafts kulturvecka utan nöjde 
oss med en promenad mellan de praktfulla hanseatiska gavelhusen 
och ett kort besök framför det ”Buddenbrookska” familjepalatset, där 
Thomas Buddenbrook och Tonio Kröger ett par decennier tidigare 
upplevat sina sällsamt grubblande barnaår. En glödhet morgon rul-
lade vi i en kantstött hästdroska in genom Brandenburger Tor, som 
faktiskt såg precis likadan ut som på bilden i Carlssons geografi. På tre 
dygn konsumerades med frisk aptit allt vad denna sedan gammalt mest 
impopulära av Europas huvudstäder hade att bjuda av kontinentala 
sensationer för lantliga provinsstadsresenärer: muséer, teatrar, gator, 
människor och nattlokaler. Det som står kvar i minnet från detta för-
sta möte med en stad, som senare under ett decennium skulle bli mitt 
hem, är en kvalmig hetta, damm, depression, skräpighet och talmilyx, 
men också häpnadsväckande skattkammare, en oöverskådlig rikedom 
av konst från alla tider och länder, en nästan förkrossande upplevelse 
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av kulturvärldens oöverskådliga mångfald. Men denna kulturvärld 
tycktes leva sitt eget stumma liv i Museumsinsels väldiga katakomber. 
Därutanför sträckte sig den gråa trötta och slitna storstaden i en lika 
övermänsklig, ogenomtränglig oändlighet med miljoner livsöden, vart 
och ett fullständigt olikartat allt vad jag själv hittills kunnat föreställa 
mig.

Några av dem kunde man alltför väl betrakta på nära håll. I långa 
rader på stenläggningen på Unter den Linden satt och låg gråa tras-
bylten av människor, somliga satt på små primitiva vagnar inbyggda i 
särskilt konstruerade ställningar och alla avvaktande i slö resignation 
gåvor från de förbipasserande. Det var krigsinvaliderna, hjältarna från 
skyttegravarna i Flandern och Bukovina. Det är svårt att återge det 
intryck de gjorde, men redan efter ett par dagar började förhärdnings-
reaktionen inträda: man kunde passera förbi dem utan att stanna för 
varje enskild för att lätta sitt samvete med en groschenslant. Liksom 
många andra resande var jag i början upprörd över att myndigheterna 
ej bättre tog hand om krigsinvaliderna, men jag fick senare en förkla-
ring. Dessa svårast skadade var omhändertagna i särskilda anstalter, 
men tilläts att på detta sätt vädja till den offentliga barmhärtigheten 
för att få ett litet tillskott till sitt knappa understöd och samtidigt få 
tillfälle att komma utanför den betryckande isoleringen tillsammans 
med sina olyckskamrater. Jag fick också höra fruktansvärda enskild-
heter om de allra svårast skadade: de totalamputerade eller de med 
bortskjutna ansikten, som kunde hållas vid liv endast genom slang-
matning och som i själva verket förlorat varje mänsklig kontakt med 
yttervärlden. Det var inför sådana fall som frågan först uppkom om det 
verkligen var en barmhärtighetsgärning att genom decennier fortfara 
att underhålla ett sådant i mörkret vegeterande liv.

Vilken roll har invalidupplevelsen spelat för det tyska folkets – lik-
som de övriga krigförande folkens – psykiska reaktioner under mellan-
krigstiden? Det är en icke oväsentlig fråga, den innehåller ett moment 
till vilken de neutrala saknar varje motsvarighet. Med mycken stor 
förenkling kan man kanske säga att den i första hand innebär fasa och 
avsky för kriget och dess avgrundslika satanism, men i andra hand och 
på längre sikt en förhärdelse, en förträngning till det undermedvetna, 
bortglömda av allt det ohyggliga, outhärdliga, som annars skulle lägga 
en slöja av ångest och meningslöshet även över de friska människor-
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nas liv. Kraften till medlidande har sina gränser, när den är förbrukad 
kommer ett tillstånd av själslig förhårdning, ja förgrovning, som kan 
vara en organisk skyddsreaktion men som också innebär en själslig 
stympning med farliga konsekvenser.

Den krassa kontrasten mellan nöd och njutningslystnad i efter-
krigstidens Europa har redan länge varit ett omtyckt och väl utnyttjat 
motiv. Det kan alltså vara likgiltigt i vilka former den uppenbarade sig 
under dessa dagar. Att t.ex. teaterlivet just under krisåren i Tyskland 
upplevde en högkonjunktur både kvantitativt och kvalitativt var lätt 
att konstatera. En föreställning av Schnitzlers hittills såsom osed-
lig förbjudna erotiskt ironiska sketchcykel ”Reigen” på en teater i 
Charlottenburg gav oss för första gången känslan att ha blivit invigda 
i det kontinentalt eleganta sedefördärv, som för vår oblaserade men 
av Oscar Wildes ”Dorian Grey” och Maupassants noveller lätt sugge-
rerade generation ännu ägde en syndfull lockelse. Föreställningen var 
för övrigt utmärkt och bevarade mitt i den naturalistiska djärvheten 
något av den schnitzlerska stilens vemodigt lyriska ton. Den egentliga 
upplevelsen låg kanske i intrycket av samklang mellan tonfall, åtbörd 
och uttryck i varje enskild del av bildserien. Den musikaliska formtan-
ken: ”tema med variationer”, blev ingenstädes bruten av anspråksfulla 
solistanspråk eller svagheter i detaljerna som alltid tyckts vara obli-
gatoriska även på de bästa svenska scenerna. Här var redan något av 
den anda som sedermera Stanislawski i Moskva och Jacques Copeau 
i Paris skulle göra berömda i europeisk teaterhistoria: den enskildes 
fullständiga underordnande under verkets helhetskrav. Ödmjukhet 
och disciplin – hos skådespelare? Det verkade på en svensk något nytt. 
Samma intryck kom igen fast i större, kraftfullare format vid föreställ-
ningen av Hauptmanns ”Die Weber” i Max Reinhardts regi på Grosses 
Schauspielhaus. Men för övrigt var denna aftons upplevelse en enda 
våldsam, antitetisk kontrast till den föregående. I stället för en intim, 
elegant överklassmiljö, en väldig cirkusrotunda ända upp under takran-
den fullsatt av en småborgerligt eller torftigt klädd, smörgåsätande och 
i pauserna livligt konverserande publik, en verklig folkscen alltså, där 
varje enskild åskådare ovillkorligt måste uppsugas som en atom i den 
väldiga koncentriska kretsen av åt ett gemensamt håll riktade ansikten 
och blickar. Därnere i brännpunkten utspelades nu det färgrika och 
eggande skådespelet om de förtryckta, misshandlade och förtvivlade 
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schlesiska vävarnas uppror och dess tragiska misslyckande. Här fanns 
ingen subtil eller lasciv analys av enskilda, efemära livsöden, här växte 
i långsam stegring fram en suggestiv och betvingande bild av samhäl-
lets grymhet och orättvisa mot otaliga namnlösa offer, av de svagas 
och besegrades till synes hopplösa men eviga kamp mot hänsynslösa 
och egoistiska makthavare. Det väldiga rummet nödvändiggjorde en 
forcerad aktion och en förenklad effektfull gruppering som lät även 
den som hade svårt att förstå det dialektalt färgade språket ta del av 
den laddade spänningen ända till det, överraskande och explosiva kli-
max. När ridån efter styckets slut sänkte sig framför den sista horden 
av de besegrade upproriska, trängde plötsligt en liten skara fram över 
rampen och stannade kvar i brännpunkten av åskådarrummet, en 
hotfull trotsig barrikadgrupp med höjde nävar och pikar, och plötsligt 
vecklades över deras huvuden ut en väldig röd fana som svängdes i en 
stigande rörelse mot en flod av strålkastarljus, som just nu koncentre-
rades kring denna symbol för obruten revolutionär kampvilja. I nästa 
ögonblick stod hela den mångtusenhövdade publiken upprest och en 
rasande bifallsstorm hälsade den röda fanan.

För första gången fick jag i verkligt stort format uppleva mass-
suggestionens demoni. Den röda revolutionens emblem, var jag 
uppfostrad att betrakta med en blandning av avsky och förskräckelse. 
Visserligen hade jag ett par gånger med ett slags förvånad respekt känt 
mig påverkad av något gripande och patetiskt i de röda fanornas lång-
samma framskridande över första maj-tågets högtidligt beslutsamma 
arbetaransikten, och Internationalens trosvissa tongångar hade på ett 
rörande sätt påmint om starka barndomsupplevelser från väckelsemö-
ten med strängaspel och andliga sånger. Men detta var något mera 
och nytt. Det var en svindlande känsla av att ryckas med i ett stort 
och befriande sammanhang, ett väldigt VI med större krafter, större 
möjligheter och större mål än det egna jaget. Och vilka var detta vi? 
Den smörgåsätande, snattrande småborgarpubliken var med ett slag 
försvunnen, avklädd sin charmlösa larvighet, upprest, tänd, farlig 
och icke oskön. Och där nere i den strålkastarbelysta cirkeln vajade 
den hemlighetsfulla symbolen för den kollektiva förvandlingen, den 
röda fanan, upprorets och revolutionens symbol, för många också en 
mer konkret politisk signal. Men lika säkert som det sista inte kunde 
gälla mig, gällde det heller inte för den stora massan av den berlinska 
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medelklasspubliken. Endast en bråkdel av dem kunde säkert räknas 
bland spartakister och kommunistsympatisörer. Vad som tände elden 
i de övrigas ögon, vad som lyfte dem ut ur deras triviala vardagsindivi-
dualiteter hade mycket litet med partiprogram och världsåskådning att 
göra, mera med porslinskrossning och glädjen över en färgrik svordom 
i rättan stund. Det var en sammansparad olust och bitterhet över den 
egna existensen, som mångfaldigad och lustbetonad genom identifi-
kationen med konstnärligt gestaltade livsöden på andra sidan rampen 
blommade ut i ett ögonblick av irrationell, revolutionär extas.

Bedövade och utmattade av många och heterogena upplevelser 
under några intensiva dygn i den syndiga och oöverskådliga stor-
staden, rullade vi vidare genom de sydbrandenburgska sumpmar-
kerna och över de första utsprången av de böljande sachsiska kul-
larna till Dresden. Tåget var om möjligt ännu mera fullpackat än i 
Nordtyskland men den småborgerliga gemytligheten med ogenerat 
familjeliv och småtrevlig pratsamhet i kupéer och korridorer var mera 
påfallande än förut. Man såg många krigsskadade utan en arm eller 
med träben, och det ej bara i de särskilda kupéerna med överskriften 
”Nur für Kriegsverletzte”.125 Påfallande många av de yngre männen 
bar uniformsrockar utan gradbeteckningar; tydligen hade de ännu 
ej haft råd att skaffa sig civila plagg. Men det som mest intresserade 
mig under denna resa var tillfället att söka komplettera och ordna en 
rad av intryck, som jag under denna första vecka på tysk botten hade 
fått av de ansikten jag hade mött. Många av dem hade kanske inget 
särskilt påfallande för en svensk: normala ”germanska” typer av små-
borgerligt, aristokratiskt eller proletärt snitt fast med stark övervikt 
för den småborgerliga typen med en viss tendens till vad tyskarna kall-
lar ”Behäbigkeit”.126 Men även hos dessa normaltyper tyckte jag mig 
genomgående spåra ett drag som fattades hos deras svenska motsvarig-
heter, ett drag av medvetenhet, utåtvändhet, vakenhet, kanske också 
nervös slitenhet. De var på något sätt mera utpräglade i detaljerna, 
mera vana vid friktioner och slitningar med omvärlden än ansiktena 
i en svensk järnvägskupé. Men dessutom såg man ansiktstyper som i 

125 ”Endast för skadade i kriget”.
126 Ungefär ”maklighet”, ”bekvämlighet”.
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svensk miljö skulle förefalla främmande. Inte bara de brunetta eller 
svartmuskiga i olika variationer, eller den speciellt preussiskt-wendis-
ka typen med rak nacke, toppig hjässa och kortsnaggat för att inte säga 
bortrakat huvudhår hos äldre exemplar med kraftiga rödlätta hudveck 
i nacken – den typ som oftast blivit ett tacksamt objekt för elaka kari-
katyrer; det var ett annat fysionomiskt drag som började frappera mig 
och som återkom huvudsakligen hos individer av de yngre årgångarna 
av båda könen och som jag i denna frekvens aldrig återfunnit i andra 
miljöer än tyska, vad det nu kan bero på. Det var ett drag av anemisk, 
blekgrå och blank färglöshet, som skulle kunnat kallas för osund om 
den inte så ofta var förenad med ett i övrigt vitalt ansiktsuttryck. Jag 
har ofta undrat om det finns någon särskild förklaring till förekom-
sten i Tyskland av dessa litet plussiga gröt-och-mjölk-ansikten, om 
det var näringsfysiologisk eller rasbiologisk grund. I varje fall har jag 
konstaterat att en ansiktstyp av detta slag inte sällan förenas med en 
viss böjelse för hysteri. Den återkom särskilt, ofta förädlad till intres-
sant blekhet hos unga kvinnor av den förandligat, själfulla typen med 
Ellen Key-frisyr, symboliska broscher och ”reformklänningar”. En 
egendomlig motsats till sådana av instängd storstadskultur till synes 
präglade ungdomar bildade slutligen en kategori, som jag redan någon 
gång stött på bland de tyska Wandervögel i Sverige, naturvilden med 
genikalufs, knotigt karaktärsansikte och stolta ögonkast, oftast med 
bara knän och en fruktansvärt fullpackad ryggsäck. Jag såg där på 
tåget några praktexemplar av denna typ och kunde inte annat än ana 
dussintals blivande sekulargenier på Sturm- und Drangstadiet; där 
fanns både Beethoven och Schiller, Wagner och Stefan George och 
jag kände en plötslig och djup blygsel över den beklagliga bristen på 
pittoreska genier därhemma. Den enda jag i tankarna kunde komma 
på var Olle Thunman, men även hans dynamik verkade lantlig och 
anspråkslös i jämförelse med dessa unga prometider. De väckte hos 
mig ett slags irriterat intresse som först mycket långt senare skulle bli 
tillfredsställt. De representerade det första vågsvallet som nådde mig 
av ”Die deutsche Jugendbewegung”. Jag återsåg dem förresten fram på 
eftermiddagen på tavelgalleriet i Dresden, där de obekymrat klampade 
omkring i sina spikbeslagna vandrarskor och med djupt allvar vand-
rade från Giorgones Venus in till den Sixtinska Madonnans lilla speci-
ella andaktsrum. Vi såg dem sedan försvinna under rokokoarkaderna 

Från Flensburg till München



114

vid Zwinger, fortfarande i samlad trupp under ledning av en kamrat, 
om möjligt ännu mera blondyvig och suggestivt självsäker än de andra. 
Han påminde på något sätt om våra dagars Are Waerland i kretsen av 
sina frisksportare.

Dresden blev på många sätt en angenäm avspänning efter Berlin. 
Man behövde inte vistas där många timmar för att känna att man stod 
på en mark genomplöjd av en äldre och rikare kulturtradition än den 
vid Spree, en vekare, behagfullare och yppigare anda än den preussiska. 
Men tiden var kort om jag före sommarterminens slut skulle som jag 
planerat nå fram till universitetet i Jena, men dessförinnan gjorde jag 
en liten utflykt över de vackra höjdsträckningarna ovanför Elbedalen 
upp till Hellerau för att göra ett besök i det forna Dalcroze-institutet 
för rytmisk gymnastik. Redan som pojke hade jag fått göra bekantskap 
med den genialiske schweizarens metod att översätta och levandegöra 
musikens grundelement i den rytmiska gymnastikens form och genom 
personliga förbindelser hade jag kommit i kontakt med hans entusi-
astiska lärjungekrets och väl även någon gång drömt om att själv få 
vara med i detta laboratorium för en ny och befriande livskänsla. Det 
var före 1914. Under kriget hade Dalcroze av de tyska myndigheterna 
tvingats att lämna sitt verk åt en tyskfödd kvinnlig elev och själv hade 
han i vredesmod för alltid lämnat sitt institut som redan hunnit få 
världsrykte och blivit en förnyad inspirationskälla både för musikun-
dervisning, danskonst och kroppskultur i hela världen, för att i Genéve 
i närheten av sin älskade hembygds ”vita alper och gröna granskogar” 
på nytt samla en trogen skara lärjungar. Under hans besök i Sverige 
1920 hade jag haft tillfälle att träffa honom efter uppvisningen i den 
gamla romantiska teaterladan i Uppsala – en liten rund, yvig och livlig 
herre med pipskägg och med en vänlig glimt i ögonen och formligen 
strålande, ja, studsande, av elektricerande entusiasm.

Det intresserade mig att se vad som blivit av Hellerau sedan det 
fördrivit sin grundläggare och mästare. Om mitt intryck blev en smula 
blekt behöver det inte nödvändigt ha berott på några förfallssymptom 
under den nya regimen. Jag kunde inte få åhöra någon undervisnings-
timme utan fick nöja mig med att bese de vackra stilrena lokalerna 
och bekanta mig med några av eleverna, trevliga och lättillgängliga 
ungdomar av flera nationaliteter, även svenska, de flesta präglade av 
en viss svårdefinierbar överensstämmelse i sättet att tala och röra sig, 
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ett slags avvägd naturlighet, som inte saknade ett frigjort behag och 
som i varje fall kontrasterade mot vardags- och arbetsmänniskornas 
charmlösa register. Jag kände rätt väl igen Dalcroze-stilen från tidigare 
bekantskaper. Den var inte på långt när så påfallande eller affekterad 
som många av de ”kropps-, kultur- och världsåskådningsstilar” som 
jag sedermera skulle lära känna och som växte fram som fantasirika 
skott ur den sådd, som den temperamentsfulle före detta kapellmäs-
taren gjort under sina år som kulturprofet i Tyskland. Det skulle 
först senare bli klart för mig vilken stor och ingripande roll, som fria 
bildnings- och fackskolor, ledda av olika utpräglade och fascinerande, 
mer eller mindre geniala lärarpersonligheter, i själva verket spelade 
och skulle komma att spela för utvecklingen och differentieringen av 
det tyska kulturlivet under 1920-talet. Helleraus storhetstid var redan 
förbi, men ur dess tradition skulle bland annat under Rudolf Bodes 
och Hinrich Medaus ledning framgå nya och revolutionerande ström-
ningar inom tysk kroppskultur och gymnastik, ett konkret och prak-
tiskt uttryck för en växande tidsströmning i riktning mot kroppslighe-
tens och instinktens pånyttfödelse i kamp mot en tidigare generations 
dominerande intellektuella asketism men i denna utveckling var även 
andra och större krafter verksamma, som jag ännu knappast anade.

Det egentliga målet för min resa var München, alltsedan 90-talet 
en brännpunkt för Tysklands intellektuella och konstnärliga liv och 
efter allt att döma alltjämt en plats där någonting var på färde. Det 
visade sig emellertid vara lättare sagt än gjort att få inresetillstånd till 
den bayerska fristaten. Sedan oroligheterna 1919 och 1920 – den korta 
bayerska rådsrepubliken och Kapp-kuppen med dess följdverkningar – 
hade den bayerska regeringen under ledning av den bondekonservative 
monarkisten von Kahr visat en tydlig tendens till isolering för att inte 
säga separatism gentemot den republikanska riksregeringen i Berlin, 
och denna tendens tog sig bland annat uttryck i upprättandet av en 
sträng bayersk gränskontroll gentemot det övriga riket. Inresetillstånd 
kunde man bara få om man uppvisade en skriftlig inbjudan från en 
aktad, borgerlig, bayersk familj. En sådan hade jag emellertid genom 
välvillig hjälp av en Uppsala-bekant förskaffat mig, men i Berlin för-
klarade man att det i alla fall var mycket osäkert om jag inte skulle bli 
avkastad av tåget av den bayerska gränspolisen. Allt detta lät spännan-
de och intressant och ökade betydligt mitt intresse för München-resan, 
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men på vägen dit skulle jag stanna en vecka i Jena, där det just pågick 
en universitetsferiekurs särskilt för svenska ungdomar, bland vilka jag 
hade flera vänner och bekanta.

Vägen från Dresden till Jena går genom ett landskap, som i storlin-
jiga, välvda höjdsträckningar, bredare och öppnare än det mellansven-
ska höglandets rullstensåsar, för upp mot Thüringerwalds romantiska 
skogbeklädda, vildare och dunklare bergmassiv. Det är ett landskap 
med vackra, långsamt böljande linjer, stora utsikter och mjuka fär-
ger, helt annorlunda än den nordtyska slättens kärva och konturlösa 
enformighet. Ett landskap för målare, musiker och fältherrar, format 
i långa, lugna vågor av jättehänder, vilkas rörelser man får lust att 
följa med sina egna händer, inte bara med ögonen, fortsatt mot nya 
perspektiv i rytmisk växling mellan dal och höjd, genomkorsat av flo-
der och härvägar, rikt på städer och valplatser med historiska namn, 
Leipzig, Breitenfeld, Lützen.

Jena ligger i en kitteldal, omgiven av branta höjdsträckningar, alltså 
även till det yttre isolerad från omvärlden. Fastän nära nog dubbelt 
så stort som Uppsala har den något i hela sin typ som påminner om 
studentstaden vid Fyris. Både rikedomen på pittoreska hörn och ålder-
domliga byggnadsrester, Saale, som rinner tvärs igenom staden och för 
in ett moment av rörelse och natur i den ålderdomligt täta bebyggel-
sen, och så naturligtvis studenternas dominerande ställning gentemot 
stadens vällovliga borgare och filistrar. Men det kulturlandskap som 
omger Jena är inte som Uppsala-bygden präglat av arkeologisk torftig-
het. Det är fyllt av levande och välbevarade minnesmärken från den 
tyska kulturens tre guldåldrar: riddarborgar och medeltida stadsidyl-
ler från det tyskromerska rikets glansfulla århundraden, byggnader, 
tempel och traditioner från den lutherska reformationens kampår, för-
tätat minnesrika och välbevarade vallfärdsplatser från den tyska musi-
kens och den tyska diktens glansfulla genombrottstid på 1700-talet. 
Den ridderligt romantiska sångarstridens och den bannlyste Martin 
Luthers Wartburg, kejsarstaden Goslar och Johann Sebastian Bachs 
Thomas-Kirche, Goethes, Schillers (och numera också Nietzsches) 
Weimar ligger inom en dagsutflykts räckhåll för Jena-studenten, som 
i sin egen alma maters gyllene bok kan läsa namnen Fichte, Schelling, 
Schlegel och räkna apostolisk succession från den första generationen 
av romantiska genier. Utan att alltför mycket skatta åt en av många 

Från Flensburg till München



117

kulturturister med förkärlek odlad ortsnamnromantik kan man nog 
våga säga att vi svenskar inte alltid gör oss reda för den suggestiva kraf-
ten i den åskådliga och konkreta närvaron av föremål och institutioner 
ur det levande förflutna, i synnerhet när de har den rikedom och den 
lyskraft, som är fallet i de stora kulturländerna och som är vårt eget 
relativt torftiga och periferiska land förmenat.

Här fick jag nu under sommarterminens sista veckor för första 
gången leva mig in i tysk studentmiljö. Jag hörde föreläsningar, var 
med på studentkneiper av olika typer, gjorde utflykter till romantiska 
borgruiner och fick uppleva en regelrätt massmensur ute i en idyl-
lisk Bierdorf utanför staden och följande dag promenera av och an 
på ”draget”, där de tappra hjältarna från den sakrala och karbolluk-
tande grisslaktsceremonin förevisade sina bandagerade huvuden för 
en beundrande flicknobless. Det var alltsammans mycket märkvärdigt 
och besynnerligt.

Med spänning och förväntan gick jag till min första föreläsning hos 
psykologen Max Wundt, som denna termin talade om ett kapitel inom 
sinnesfysiologin. Vilken kontrast mot den tröga och glanslösa men 
sakliga framställningskonst som odlades i de uppsalienska lärosalarna. 
Här kände man sig snarare som gäst i en livaktig gymnasistförening. 
Den unge och livfulle professorn, bärare av ett namn som blivit världs-
berömt genom hans far, den store Wilhelm Wundt, tycktes framför 
allt lägga an på att stimulera sitt auditorium till bifallsyttringar genom 
anekdoter och aktuella anspelningar, och ingen föreläsning förgick 
utan att golvet ett par tre gånger hade skakats av de dundrande stamp-
ningar, som enligt den tyska akademiska traditionen är uttryck för 
auditoriets gillande. För omväxlings skull kunde man då och då också 
få höra vilda skrapningar med fötterna. Det var det s.k. ”Scharren”. 
Det betyder ogillande men kan också vara ett slags indirekt bifall som 
när till exempel föreläsaren skulle illustrera associationernas betydelse 
för känslovärdet i en färgupplevelse med den röda färgens olika verkan 
i en röd ros eller på ett par franska uniformsbyxor. Ett väldigt skrapan-
de uttryckte de unga filosofernas enstämmiga olustförnimmelser inför 
de franska uniformsbyxorna. Det var uppenbart att politiska anspel-
ningar av detta slag var ett bland de säkraste medlen att garantera före-
läsarnas popularitet. Det hela var alltså mycket underhållande, men jag 
kunde inte låta bli att tycka att det också verkade en smula billigt och 
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den Hägerströmska eller Phalénska tyngden i längden verkade mera 
både förtroendegivande och akademisk. Det föreföll mig på något sätt 
ovärdigt och korrumperande att vetenskapliga facklärare skulle behöva 
använda så grova tricks för att hålla sin publik i stämning och saken 
blev inte bättre när jag upptäckte att den i själva verket hade en krasst 
ekonomisk bakgrund. En väsentlig del av professorernas inkomster 
utgjordes just av honoraren för dessa offentliga föreläsningar och det 
gällde därför för var och en att samla så många åhörare som möjligt. 
På så sätt spelade studentopinionen, dess sympatier och antipatier en 
handgriplig och krass roll för universitetslärarnas privata försörjning. 
Det var ett system som måste stimulera till en viss inställsamhet mot 
”ungdomen” och undfallenhet för dess stämningar och krav.

Det var på många sätt tydligt att studentvärdigheten i Jena beled-
saga des av en kraftig dos självmedvetande. Sitt yttre uttryck tog det 
naturligtvis främst genom ”Verbindungs”-väsendet, som här i Jena 
hade utvecklat sig i sin fulla prakt. Det var en oöverskådlig flora av 
olikartade korporationsbildningar, från det högadliga, högst exclusiva 
corpserna, Borussia, Saxonia, m.fl., de borgerligt natio nella Burschen-
schaften ner till de enklare Landsmannschaften, Sänger schaften o. s. v., 
men alla hade de ett gemensamt drag av militär stil och invecklad ritu-
ell etikett, som skänkte åt den invigde en känsla av hemlighetsfull och 
ironisk överlägsenhet över den simpla och formlösa borgarbrackan. 
Det tyska studentlivet och dess kuriösa traditioner har många gånger 
skildrats, analyserats och kritiserats av nyfikna utländska iakttagare 
och det kan här bara bli fråga om att nämna några ytliga iakttagelser, 
till exempel det drag av magisk fetischism, som var förknippat med 
bärandet och handhavandet av symboler och tecken av olika slag. En 
student med mössa och band kände sig uppenbarligen på fullt allvar 
genomträngd av ett mystiskt fludium, som lyfte honom ut ur de van-
liga människornas krets och till exempel förbjöd honom att utföra 
annars självklara handlingar. Om han i denna utstyrsel gick ut för 
att göra några inköp med en dam, sin fästmö eller mor, kunde han 
inte längre enligt den civila hövlighetens lagar hjälpa henne med att 
bära paketen. Organisationsfärgernas värdighet skulle fläckas av en 
så trivial gest, och det märkliga var att de som mest oförbehållsamt 
accepterade denna egendomliga form av chevaleresk just var de kvinn-
liga kontrahenterna, som med beundrande stolthet knogade på sina 
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paket vid sidan av den med de akademiska tabutecknens herreinsignier 
prydda ynglingen. Men ännu tydligare märkte man denna magiska 
förvandlingstotemism vid samvaron på en Bierabend i något av de 
ståtliga ”Verbindungs-husen”. Även det svenska nationslivet har, eller 
hade ännu vid denna tid, åtskilligt kvar av magnifika och stilformande 
rituella traditioner. Inom Juvenalorden har de utvecklats till en pom-
pös grandezza med en underton av på en gång ironi och allvar, men 
de har i grunden alltid en fiktiv karaktär, de är uttryck för ett behov 
av högtidlig lek och festivitas. Den tyska kommersritualen gjorde på 
mig ett intryck av att fordra att bli tagen på blodigaste allvar; det var 
ej en lek utan en rit, en handling med reell innebörd, besläktad med 
kultiska bruk hos primitiva naturfolk, fast inklädd i västerländska 
former och formler. Naturligtvis är gränsen här flytande och bero-
ende på den enskilda individens läggning och förutsättningar och det 
invecklade skålningsceremonielet vid biersejdlarna kan för den ene ha 
varit en lustig lek, för den andre mer eller mindre omedvetet uttryck 
för en livsstil eller för en högre gemenskapsupplevelse än den vardag-
liga. Men det var inte möjligt, när man satt vid ett långbord av ”com-
militoner” med sina breda band och de små sammetsbaretterna på de 
kortsnaggade hjässorna och hörde dem på särskilt kommando, strof 
efter strof, sjunga någon av de berömda studentsångerna, att värja 
sig för intrycket att det här rörde sig om något annat än ungdomlig 
kamratglädje. Och intrycket blev till visshet när man lyssnade till de 
anföranden, som då och då interfolierade det ceremoniösa utväxlandet 
av skålar. De hade nästan alla en suggestiv, nationell karaktär med 
anknytning till den aktuella politiska situationen: Tysklands föröd-
mjukelse och förnyelse, krigsskuldlögnen och skadeståndsutpress-
ningen, gränsstriderna i Oberschlesien och minnet av fallna kamrater. 
En stor roll spelade tydligen gästerna av en äldre generation, ”Die 
alten Herren”, som ofta var i tillfälle att ge initierade meddelanden 
om det som försiggick bakom kulisserna i storpolitiken och aldrig 
försummade att upprepa omkvädet: Tyskland måste åter bli stort och 
mäktigt och det är ni unga som ska göra det! Den intressantaste av 
alla de magiska riterna var emellertid mensuren. Den Verbindung jag 
gästat var ett ”Sängerschaft”, ”paulinerna” alltså en organisation utan 
särskild politisk, territoriell eller social färg, men övervägande rekry-
terad ur medelklassmiljö. Den var emellertid både ”farbentragend” 
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och ”schlagend”, d.v.s. att den i full utsträckning tillämpade den spe-
ciella rituella hederskodex, som benämnes ”unbedingte Satisfaktion”, 
och därmed gjorde anspråk på formell jämbördighet med äldre och 
mera traditionsrika eller aristokratiska organisationer. ”Unbedingte 
Satisfaktion” innebär att låta vissa slag av tvister med kamraterna 
avgöras med blanka vapen under kontroll av en ”hedersdomstol” samt 
att förvärva förtrogenhet med bruket av sabeln eller ”Schlägern” (ett 
smalare huggvapen med rak klinga) genom deltagandet i fäktövningar 
och minst tre mensurer, d.v.s. obligatoriska dueller med skarpslipade 
vapen. Sådana obligatoriska dueller, som alltså helt enkelt utgjorde 
ett slags boxningsmatcher mellan kamrater inom samma Verbindung, 
kallades ”Bestimmungsmensuren” och var relativt ofarliga nöjen, då 
alla tänkbara försiktighetsmått träffas genom skyddande bandage, 
vadderade västar m.m. för att förhindra svårare, livsfarliga skador. Det 
är egentligen bara på kinderna som den smala Schlägern kan åstad-
komma större eller mindre rispor, vilka sedermera omsorgsfullt vårdas 
så att de efterlämna så kraftiga ärr som möjligt, ty dessa ansiktsärr, 
”die Schmisse” utgör sedan för hela livet ett bevis på sin bärares per-
sonliga mod, och vad som kanske är ännu viktigare, på hans sociala 
ställning såsom förutvarande medlem av en ”schlagende Verbindung”. 
De är en symbol för tillhörigheten till herrekasten, som kanske är allra 
värdefullast för den som själv inte är av alltför aristokratisk familj. 
Men vid sidan av Bestimmungsmensuren förekom även mer eller 
mindre verkliga dueller, ”Beleidigungsmensuren”, föregångna av en 
fingerad eller provocerad ”Beleidigung”, alltså en förolämpning som 
kunde vara av den mest godtyckliga karaktär, till exempel en påstådd 
bristfällig hälsning, ett avsiktligt missförstått uttryck eller dylikt. De 
mera notoriska slagskämparna hade ingen svårighet att finna en före-
vändning för att begära ”Satisfaktion” av något lämpligt offer och så 
tvinga honom att försvara sin ”ära” i en Beleidigungsmensur, som 
allt efter hedersdomstolens utslag kunde utföras med olika grader av 
skärpa, till exempel helt eller delvis utan bandage och skyddsvästar 
eller med tung, bred sabel i stället för övningsschlägern.

Mina tyska studentvänner var mycket ivriga att noggrant och utför-
ligt beskriva mensursedens olika detaljer och nyanser och ville uppen-
barligen på förhand försvara sig mot den tydligen ofta hörda ankla-
gelsen för ”barbari” och ”brutalisering”. Mensuren är för det första 
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en härdning till personligt, fysiskt mod. Det är nyttigt och värdefullt 
för karaktärsdaningen att lära sig att utan att blinka eller böja undan 
huvudet möta hugget från en blänkande klinga. Skickligheten att 
hantera huggvapen stärker självförtroendet och förpliktelsen att aldrig 
tåla en förolämpning skapar en fördjupad och aktiv hederskänsla. De 
båda första synpunkterna kunde jag gå med på, men den sista gjorde 
mig fundersam. Vad menade de egentligen med ”hederskänsla” och 
”förolämpning”? På vad sätt kunde min personliga heder vara bero-
ende av andras dumma eller oförskämda yttranden, för att inte tala om 
sådana fall, när en förebråelse verkligen var berättigad men det oaktat, 
vilket förekommit, i den studentikosa hedersrättsskipningens praktik 
måste sonas med ”satisfaktion”? Ju mera vi fördjupade oss i ömsom 
ironiska, ömsom hetsiga diskussioner om innebörden av orden ”Ehre”, 
”Beleidigung” och ”Genugtuung”, desto tydligare blev det för mig att 
det här rörde sig om invuxna värdebegrepp med djupa rötter av för mig 
delvis alldeles främmande art, och så småningom började jag också bli 
skarpsyntare än förut. Jag tyckte mig märka att denna studentikosa 
lek med de ungdomliga aggressionstendenserna mellan kamrater åter-
speglades också i vardagslivets reaktionssätt långt in i småborgerliga 
kretsar, till exempel hos min hyggliga värd, som vid en något högljudd 
uppgörelse med sina grannar avslutade en ”grausame Salbe” med den 
patetiska deklarationen: ”Das geht auf meine Ehre; Sie haben mich 
beleidigt mein Herr!”127 

Det föreföll nästan som om det ansågs fint i tyska kretsar att då 
och då vara ”beleidigt” och brösta av en indignerad hedersdeklara-
tion mot en eller annan tillfällig antagonist. Då kunde den fredligaste 
och gemytligaste småborgare i ett slag förvandlas till en stolt och i sin 
värdighet kränkt riddare av runda bordet. Ja, var det inte helt enkelt 
en traditionsrest från medeltidens högherrskapliga feodalrätt, som på 
långa och labyrintiska vägar fortplantat sig fram till studentkorpora-
tionerna med deras baretter och band, standar, sablar och bantlär och 
sedan strålat ut även i lägreståndsmiljön på samma sätt som de granna 
hovkläderna och de sirliga menuetterna lever kvar i allmogedräkter 

127 ”fruktansvärd salva”, ”Det handlar om min ära; Ni har förolämpat mig min herre!”
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och folkdanser? Det var fint att vara beleidigt, därför att det sedan 
gammalt var ett prerogativ för överklassen, för hovmän och riddare, 
officerare och studenter. Det var också bekvämt att vara beleidigt, när 
man råkat in i en kinkig kontrovers, som kanske var svår att klara upp 
med sakliga argument.

Förresten tycktes tyskarna av alla stånd och klasser leva i ett tillstånd 
av permanent beleidigung just nu: Versailles-diktatet och dess krigs-
skuldsparagraf, som var en enda förolämpning mot det tyska folkets 
ära, därom påmindes man vid alla tider och tillfällen, och att kravet 
på blodig satisfaktion även för den förolämpningen föll sig naturligt 
även för en man av folket bevisade för mig universitetsvaktmästaren, 
när han en dag med stolthet visade på den stora väggmålningen vid 
trappan i universitetshuset, en ståtlig fresk av Ferdinand Hodler före-
ställande de beväpnade Jena-studenternas utmarsch i befrielsekriget 
1813: ”Den gången gick det också mot fransoserna”, sade han med ett 
belåtet grinande under de borstiga mustascherna – han måste bestämt 
ha varit underofficer i kriget – ”men nu har de avväpnat oss. Men vi 
kommer igen en gång till, var säker på det, och då kommer vi inte att 
lämna sten på sten.” ”Dann werden wir nicht Stein auf Stein lassen, 
mein Herr!” Det var en sammanbiten hotfullhet i ton och ansiktsut-
tryck, som gjorde att hans ord har stannat kvar i mitt minne.

Mina vänner ”paulinerna” bjöd in mig och ett par svenska ferie-
kursflickor till en stor mensurtillställning, som skulle äga rum i deras 
speciella Bierdorf utanför staden en lördag med början vid 5-tiden på 
morgonen. Mensurerna var nämligen förbjudna och kunde anstän-
digtvis inte avhållas inom stadens hank och stör, men landsgendar-
mernas ögon var inte så vakna, i varje fall inte så tidigt på morgnarna, 
och dessutom var mensurförbudet ju bara ett påhitt av den löjliga 
demokratiska Berlinregeringen, som sant fosterländska myndighets-
personer inte hade någon anledning att vara så noga med. Att över-
träda Weimar-statens lagar och förordningar var en lika omtyckt sport 
bland den tyska studentungdomen, som äppelknyckandet fordom för 
svenska ligapojkar, och de kunde därvid vara säkra på välvilligt stöd 
från stora kretsar av förvaltnings- och ämbetsmän för att inte tala om 
”Die alten Herren”, som från sina många inflytelserika positioner höll 
skyddande händer över sina yngre Verbindungs-bröders ungdomligt 
oförargliga tilltag.
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Så alldeles oförargligt såg det inte ut i den stora salen i bykrogen, 
där tillredningarna för den blodiga ceremonin redan var färdiga. Vi 
placerades på musikläktaren och tittade ner över en samling sorlande, 
rökande och bierdrickande studenter, som förväntansfullt och sakkun-
nigt iakttog vad som försiggick uppe på tribunen i motsatta ändan 
av salen. Där syntes en högtidlig samling av Verbindungs-pampar, 
”Chargierte”, i full medeltida ornat men med biersejdlarna stående 
bredvid sig på stolar och bord. Ett par glattskalliga medicinare i långa 
rockar var just sysselsatta med att noggrant torka av de långa schlä-
gerklingorna med vadd dränkt i karbol. Karbollukten trängde fränt 
fram genom tobaksröken och bierdoften. Mitt på podiet stod en 
grupp av fyra studenter, utstyrda i en besynnerlig mundering med 
väldiga västar och tjockt lindade armar. De såg alla groteskt oformliga 
ut och varje tanke på en sportslig fäktprestation i denna kostym ver-
kade utesluten. Alla fyra lyfte i högra handen en schläger och korsade 
klingorna i luften. Så trädde två av dem plötsligt tillbaka – jag förstod 
att det var sekundanterna och på ett kort kommandoord började de 
båda andra växla några hugg med sina vapen. Klingorna blänkte till 
och klirrade när de möttes i paraderna; ters- och kvartparader växlade 
några gånger men knappast med någon imponerande brio, och redan 
efter någon minut skiljdes motståndarna åter åt av sekundanternas 
korsade klingor. Första ronden var slut och de båda ”paukanterna” – 
jag hade lust att säga delinkventerna – togs om hand av medicinarna 
för avsyning av uppkomna skador. Undersökningen tycks ha varit till-
fredsställande och efter ett nytt kommandoord började andra ronden. 
Efter den tredje eller fjärde huggväxlingen kom den första ansikts-
skåran, som plåstrades om med karbol men inte ansågs tillräcklig för 
ett avbrytande av matchen. Det hela hade alltså en viss likhet med 
en boxningsmatch men var mycket mera poänglös och föga spän-
nande. När det första paret avverkats fortsatte man med nästa och 
där märkte man lite mer fantasi och temperament. Det slutade också 
med ett slags knock-out. Den ene paukanten träffades av ett så hårt 
hugg över hjässan att han senare måste föras till sjukhus, dock inte 
förrän han följande dag hade uppträtt som predikant i en av stadens 
kyrkor; han var nämligen teolog. Det ena paret följde efter det andra 
timme efter timme; det var nämligen fråga om s.k. kollektivmensur 
mellan ”paulinerna” och en annan Verbindung, som båda uppställt 
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tolv man för att uppgöra en i stort dunkel inhöljd hedersaffär. Det var 
alltså en kvalificerad Beleidigungsmensur som jag hade fått se, inte 
en vanlig, harmlös Bestimmungsmensur, och blodsutgjutelsen ansågs 
av de sakkunniga åskådarna också vara relativt tillfredsställande. Vi 
otacksamma åskådare tröttnade emellertid relativt snart och föredrog 
att ta oss en Bierschoppen ute i den trevliga och morgonlikt doftande 
trädgården. Först ett stycke in på förmiddagen var det hela överstökat, 
”paulinernas” ära var räddad och de tjugofyra hjältarna vederbörligen 
inpackade i prydliga bandage. En måste forslas hem i särskild sjukvagn, 
men de övriga firade i all gemytlighet försoningsfesten med en dags-
lång kneip i det fria, där dock vi gäster inte fick vara med.

Vi reste hem till Jena i en charabang, nöjda och belåtna med vår 
förmiddag men något betänksamma. Några våldsamma sensationer 
hade vi knappast upplevat, men det var inte bara flickorna som hade kvar 
en dålig smak i munnen efter de tre timmarnas morgonföreställning 
i en atmosfär av kombinerad drängstuga och poliklinik. Det fanns 
något i den tyska studentmentaliteten, som jag under dessa dagar lärt 
känna på nära håll, något som irriterade mig och verkade frånstötande 
men samtidigt något som trots allt imponerade. Från mina tidigare 
skolår i en svensk internatskola mindes jag en liknande inställning 
inför de ”stora grabbarnas” frimureri gentemot oss yngre snorjärsar. 
Fenomenet är välkänt överallt där ungdom i mognadsåldern träffas. 
Det utsöndras på ett visst stadium ledande grupper eller gäng med en 
mer eller mindre hemlighetsfull och exclusiv moralkodex och inbördes 
sammanhållning gentemot alla utomstående, framför allt äldre och 
yngre. Men i regel brukar dessa ungdomliga ligabildningar upplösas 
efter tonåren och assimileras med det verkliga samhällets grupper och 
korporationer. Här tycktes alltså gymnasiementaliteten på något sätt 
leva kvar ännu bland tjugoåringarna och ha kristalliserat ut sig i fasta 
och definitiva former, som gjorde anspråk på ett slags social giltighet. 
Det var kanske det sista som ingav mig en känsla av obehag. Det hela 
hade alltför litet karaktär av spontan ungdomlig leklust, av naturligt 
uttryck för genombrottsårens försök till kollektiv självhävdelse. Det 
var för mycket av opersonlig, traditionsbestämd självgodhet, av 
socialt snobberi utan verklig naivitet. Dessa unga stridstuppar, som 
endast två år efter det att deras fäder och äldre bröder återvänt från 
skyttegravarnas inferno eller kanske stannat därute som massakrerade 
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lik, ansåg det som ett tecken på mannavärdighet och anspråk på 
elitställning i samhället att under komiskt omständliga, på en gång 
kvasiromantiska och sakligt hygieniska former skära skåror i ansiktet 
på varandra; de drevs inte av något ursprungligt sunt och ungdomligt 
agressionsbehov utan av något mera trivialt som mest liknade fåfänga. 
Deras käcka och beslutsamma hållning och ansiktsuttryck, som i 
början så fördelaktigt tycktes sticka av mot de förlästa och inåtvända 
Uppsala-fysionomierna, förlorade åtskilligt av sina tilltalande drag när 
man såg dem på den stora blessyrparaden på ????? ? ? ? ?.128 Och ännu 
större blev min missräkning, när jag försökte leda in samtalet på någon 
av de frågor som intresserade mig: litteratur, filosofi, kriget och dess 
upplevelser, framtidens Europa. För sådana ting tycktes de sakna allt 
intresse. Någon inblick i den tyska efterkrigsungdomens problem och 
tankeliv kunde de inte ge mig. Jag märkte inte ens huruvida de i likhet 
med sina ”kommilitoner” i Kiel på något personligt sätt engagerat sig 
i frikårsorganisationerna eller i de politiska dagsproblemen.

Det återstod endast den utvägen att gå in i stadens främsta bok-
handel och fråga efter aktuell litteratur om efterkrigstidens ungdom 
i Tyskland. Man radade upp enkla underhållningsromaner med fadda 
studentromantiska motiv, och bokhandelsbiträdet verkade fullständigt 
oförstående, när jag försökte reda upp för honom vad jag önskade.

128 Frågetecken i originalet.
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Goethe och det unga Tyskland129 

Det gäller att börja på nytt. Om de gamla värdena skola räddas – de 
revolutionära likaväl som de kulturella eller nationella – så måste de 
omvärderas, nyskapas, införlivas. De gamla profeterna ha tystnat, men 
det finns gott om nya. Hur motsägande de än äro sinsemellan – ett ha 
de gemensamt: antiintellektualism, antidemokratism, antihumanism. 
I denna kraft- och idékonstellation får den nya tyska generationen 
avgöra sin ställning till Goethe.

Slagordet om ”den moderna ungdomsgenerationen” tycks bli allt 
mindre gammalmodigt, ju mer det blir utslitet. Detta fenomen är 
in ter nationellt. I Sverige, som numera tack vare de förbättrade kom-
mu nikationerna och en utbredd läsning av goda tidskrifter börjar 
närma sig Europas andliga produktionscentra på ungefär samma 
intresserade och bekväma avstånd som t.ex. Amerika, har man på 
sista tiden hört det lanceras av stämmor som väl så småningom kom-
mit ifrån målbrottets brustna uttrycksfullhet, men på sina håll ännu 
synas benägna att förväxla produktivitet med pubertet och det s.k. 
”ungdomens uppror” – som till sin natur är evigt – med den pågående 
omdaningen av vår tids livsformer. I det land, där redan för 30 år sedan 
en generation av halvvuxna ungdomar för första gången proklamerade 
sin och sina ålderskamraters rätt till en av familjeauktoritet obunden 
livsgestaltning, en halv mansålder innan den vänliga domaren Lindsay 
chockerade världen med sina iakttagelser om amerikansk flapperero-
tik, och där sedan dess politiska, ekonomiska och andliga förhållanden 
på ett enastående sätt samverkat till att göra ungdomligheten som 
sådan till ett värdefullt spekulationsobjekt, – i Tyskland av i dag är 
begreppet ”ungdom” på en gång betydelsefullare och motsägelserikare 
än annorstädes, tacksammare att använda, lättare att missbruka. Om 
man vill bilda sig en mening om vilken ställning den tyska kulturens 
sedan länge med officiell gudavärdighet utrustade, största personlig-
het intar i den just nu unga generationens medvetande, så måste man 

129 Bearbetning av en artikel med samma namn publicerad i Nya Dagligt Allehanda, Sön dags-
bilagan 28/2 1932, s. 8 och 10.
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på förhand ha klart för sig hur mångsidiga, hur motsägande, hur föga 
allmängiltiga alla iakttagelser och omdömen måste bliva; lika litet 
som Tyskland självt är ”den tyska ungdomen” ett enhetligt eller ens 
överskådligt begrepp.

Det synes i första hand svårt att finna några djupare beröringspunk-
ter mellan Goethe, vare sig i skepnad av en traditionell kulturperson, 
eller såsom mer esoterisk personlig upplevelse, och den bild, vilken 
vanligen brukar tecknas av efterkrigstidens ungdomsmentalitet. Ännu 
förkrigsgenerationernas yngre årgångar kunde i Faustgestalten finna 
en symbol för egna klarhetssträvanden, i ”Prometeus” utlösningen för 
gryende trotsig självhävdelse, i ”Wahlverwandtschaften” eller ”West-
östlicher Divan” den sällsamt harmoniska utkristalliseringen av ännu 
blott såsom dunkla och dämoniska makter förnumna lidelser. Men 
den ”nya ungdomen” är lika oanfrätt av faustisk grubbelsjuka och 
skönhetslängtan som av prometeiskt himlatrots och erotiskt subti-
litetsbehov. Den har med klarögd saklighet, och ej utan en föraktlig 
axelryckning åt gångna sekels förirringar etablerat sig i verklighe-
ten, inom eller utom ett illusionsfritt kamratäktenskap med kokvrå, 
och dess poetnaturer manifestera gärna en jordisk och ometafysisk 
”livskänsla” genom att – i ofta mycket effektfull och förvånande ord-
ningsföljd – uppräkna ett stort antal föremål och förhållanden, ur det 
dagliga livet uppställda både horisontalt och vertikalt. De avsky rim 
och dagdrömmerier.

Sådant synes läget vara, åtminstone i Sverige. I Tyskland är man 
i det hela – numera! – knappast så långt kommen, men även där 
förefalla till en början förutsättningarna att saknas för en djupare 
Goetheanammelse bland de ungdomsmassor, som under sin hopplösa 
väntan på möjlighet att finna användning för sina krafter eller kun-
skaper i stor utsträckning fördriva tiden med att sticka varandra med 
knivar i ryggen i gathörnen, eller högtidligt protestera mot ”krigs-
skuldlögnen”.

Vid ett närmare betraktande ter sig saken dock väsentligt annorlun-
da. I långt större utsträckning än något annat kulturland har Tyskland 
igenom världskrig och revolution, igenom inflation och depression 
räddat en oförstörd, om ock i nya former transponerad andlig kultur-
tradition, vars kärna är den oemotståndliga lidelsen för metafysik – det 
trosvissa sökandet efter något som sker bakom det som synes ske. Det 
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som intet öga sett och intet öra hört – det djupast verkliga, förbor-
gat i ordens och begreppens sällsamma maskor – det har ej förlorat 
sin makt över sinnena hos detta folk, som allt sedan Mäster Eckarts, 
Paracelsus’ och Luthers dagar på ständigt nya vägar sökt sig bort till ett 
försonande, frälsande, magiskt upplyftande ”Jenseits”, liksom i flykt 
undan den anda av vantrevnad, otillfredsställdhet och självförödelse 
vilken långa tider synes härska som ”Genius Loci” över fenomenens 
värld i landet mellan Rhen och Weichsel. I romantikens transcenden-
tala idealism, fulländad av Hegel, har denna drift fått sitt mest monu-
mentala uttryck, och i Hegels produktiva, dynamiska världsperspektiv 
uppbyggt en väldig, suggestiv formel, under vars makt ännu många av 
dagens nyaste tankebilder stå, även om de ej vilja veta därav.

Liksom i Frankrike den cartesianska rationalismen med sin statiska 
klarhet trängt igenom hela den bildade föreställningsvärlden och kan 
spåras i estetiska doktriner lika väl som i politiska deklarationer, så har 
den Hegelska dialektiken blivit en tysk tankeform, vilken ofta träder i 
dagen vid intensivare tankeutbyte, än såsom en krampaktig begrepps- 
och ordfetischism, än såsom en sällsam benägenhet att med antitesens 
Siegfridssvärd hugga sig ut ur ett slutet logiskt dilemma.

Den unga tyska generationen utgör här knappast något undan-
tag. Omsvärmad av maktlystna vishetslärare och frälsningsapostlar 
– charlataner eller profeter, kanske här och där en Sokrates i sliten 
mantel – och fylld av medvetandet, att ensam bära framtidens ovissa, 
oanade öden på sina axlar har den ej haft kraft och lust att bilda en 
upprorisk enhetsfront mot de djupaste ådrorna av fäderneärvd tradi-
tion. Ekonomisk, ståndsmässig, lokal differentiering, ingendera ännu i 
alltför väsentlig grad upphävd, ha medverkat, att splittra och förlama 
revoltinstinkten.

Ännu mer ett annat förhållande. Den uppgörelse med den äldre 
generationens ideal och auktoritetskrav, som numera är så omde-
batterad särskilt i Skandinavien och de anglosaxiska länderna, har i 
Tyskland (och delvis även i Frankrike) ägt rum redan ett decennium 
före krigsutbrottet. Tysklands ”Jugendbewegung” samlade kort efter 
sekelskiftet hundratusentals ynglingar och flickor under devisen: bort 
från familje- och skolauktoriteten; frihet för de unga till egen, naturlig 
och ärlig livsgestaltning. Dess profeter voro bl. a. Nietzsche och Ellen 
Key. För de estetiska behoven räckte i de flesta fall en gitarr och en 
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sångbok. De anspråksfullare och mognare började så småningom dra-
gas in under inflytandet av Stephan George och hans krets – och däri-
från var steget icke långt tillbaka till den på skolbänken metodiskt och 
djupt sönderäcklade ”klassikern” Goethe. Det var bland dem några, 
som sedermera i skyttegravspackningen, vid sidan av ”järnportionen”, 
förvarade ett väl streckat exemplar av ”Faust”.

Vad denna generation – livskraftigare, medvetnare, modigare, jämn-
åriga till den lungsiktige lyxgossen Hans Castorp – bar inom sig av 
återerövrad kulturtrohet, av oförbrukad produktions- och handlings-
kraft, det kan man bilda sig en föreställning om t.ex. genom att bläddra 
i ”Kriegsbriefe deutscher Studenten”,130 eller i tidskriftsuppsatser, 
dik ter, noveller, vetenskapliga förstlingsverk från epoken intill och 
om kring 1914.

Men var är då denna värdefulla generations insats i nuets kritiska 
ögonblick? Varför spårar man i Tyskland av i dag intet, eller så föga, 
av denna nu till mognad och livserfarenhet uppväxta, tidigt till själv-
ständighet och ansvarskänsla fostrade ungdom?

Den har förfall. Dess insats är gjord. Den vilar i det närmaste fullta-
lig som knotor och dödskallar i Flanderns och Frankrikes jord. Blott få 
av denna åldersgrupp överlevde ens det första krigsåret. Dess elit – de 
mest entusiastiska, aktiva, offervilliga, föllo på en och samma dag, en 
och samma timme, ja inom loppet av några minuter för de engelska 
maskingevären vid Langemarck i november 1914. De tillhörde en 
formation frivilliga, som insattes vid ett kritiskt tillfälle, och hedra-
des med ett speciellt eftermäle av den militäriskt fullt tillfredsställda 
arméledningen.

Det wilhelminska, auktoritetsbehärskade, oandliga generalstabs-
Tyskland, mot vars kälkborgerliga grundläggarmentalitet ungdoms-
fronten segervisst hade ställts upp, visade sig dock till sist starkast – ej 
långt innan dess egen tid för alltid var ute.

Intet av den tyska ”ledningens” många diplomatiska och militära 
felgrepp före och under kriget har till sina verkningar varit mer obe-
räkneligt ödesdigra, än detta dumma, okunniga, ändamålslösa slöseri 

130 En samling fältpostbrev från tyska studenter sammanställd av Philipp Witkop, professor 
i germanistik i Freiburg och först utgiven 1915.
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med en hel reservfond av andlig framtidskraft. Kanske var det – en 
hemsk historisk ironi – ”nödvändigt”. Det till undergång dömda får 
ofta självt fullborda domen enligt sitt eget väsens lagar.

Det som gick förlorat vid Langemarck – och under trycket av krigets 
metodiskt negativa selektion – var ej blott en värdefull stam av andliga 
arbetare för framtidens Tyskland. Det var en länk i en kedja, en våd i 
den väv av tankar och livsformer, som tidens skyttel oavlåtligt väver 
i traditionssammanhangens vävstol, och där generationerna äro insla-
get vars trådar en efter en med våldsam, liksom fientlig kraft av den 
väldiga slagbommen pressar mot den föregående, för att gemensamt 
bilda ett mönster, vars färger och figurer först senare framträda med 
enhetlighet och klarhet. Mönstret kan brytas och växla, men inga trå-
dar kunna hoppas över, inga tomrum kunna lämnas, om den en gång 
uppsatta ränningen skall föras vidare. Blir det en reva, så måste den 
fästas ihop så gott det går.

Det unga Tyskland av i dag – det är de yngre syskonens generation, 
de som sett sina beundrade äldre bröder, föregångare och förebilder 
i kampen mot den tryckande auktoriteten uppifrån, tåga bort med 
glänsande ögon mot sitt livs största och sista ögonblick, och vilkas 
egen första och intensivaste önskedröm var att få följa i deras spår. 
De ha drivits från missräkning till missräkning, men de ha ej glömt 
de bortgångnas sista senvunna livsideal, och i instinktiv självbevarel-
sedrift hämta de sitt livsinnehåll ur samma källor: var och en ur den 
miljö, som är honom närmast. De ha ej tid och ro att söka och sovra. 
De måste vara rustade hastigt – halvvuxna rekryter i munderingar av 
nödtorftigt ändrade gamla uniformer, med vapen i händerna, vilkas 
farlighet de ännu ej förstå. De äro skarven i vävstolen – lagd ett stycke 
inpå den gamla, brustna kanten. Det är något i olag – men vad som det 
gäller är att hålla fast, – i det väsentliga.

Och det gäller även att börja på nytt. Om de gamla värdena skola 
räddas – de revolutionära lika väl som de kulturella eller nationella – så 
måste de dock omvärderas, nyskapas, införlivas. De gamla profeterna 
ha tystnat, men det finns gott om nya. Hur motsägande de än äro 
sinsemellan – ett ha de gemensamt: antiintellektualism, antidemokra-
tism, antihumanism.

I denna kraft- och idékonstellation får den unga tyska generationen 
avgöra sin ställning till Goethe.
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För ej länge sedan utkom en liten skrift, med titeln ”Jugend ohne 
Goethe”, vars författare, Max Kommerell, tillhör kretsen kring George, 
liksom de flesta vilka visat sig mäktiga att lämna väsentliga bidrag till 
den inre idékampen i Tyskland under de senaste åren. Han fastställer 
där först att vissa stora kategorier av nutida ungdom över huvud icke 
kunna ställas i någon som helst relation till Goethe. Det är de ”sedligt 
och statligt bakåtriktade”, och de helt på effektivitet och framåtsträ-
vande inriktade. Det är ”Jugend ohne Dichtung”, ej ”ohne Goethe”.131 
Kommerell tar upp frågan hur de övriga, de ideellt och estetiskt mot-
tagliga, förhålla sig gentemot sitt lands största diktarpersonlighet.

Hans resultat är negativt. Han finner, att verkliga beröringspunkter 
i de flesta fall saknas, och orsaken härtill är framför allt den djupgåen-
de skillnaden mellan Goethes trots allt harmoniska och orevolutionära 
förhållande till sin egen sociala miljö och den nutida ungdomens till-
spetsade läge. I sin naturuppfattning, liksom i stil och form är Goethe 
oss främmande, vi som genom det ”kristliga världstänkandet” blivit 
skilda från naturen och förlorat känslan för det ”tillfälligas” upphöjda 
skönhet. Den på subtila och nyansrika analyser rika framställningen 
utmynnar i något liknande ett nödrop: ”Är det nödvändigt, är det lov-
ligt, att en viktig del av ungdomen betalar sin livserfarenhet med för-
lusten av Goethe?” Och till sist vänder sig författaren mot dem, som 
betrakta Goethe, liksom alla bildningsvärden, blott såsom ett hinder 
för tyskarnas förvandling till ”die blutstarke und blutgierige blonde 
Bestie”132 med en erinran, att några minuter av förstörelse måste ersät-
tas med århundraden av återuppbyggnad.

Åtskilligt skulle kunna anföras till bekräftelse av Kommerells pessi-
mistiska uppfattning, bland annat den diskussion, som med anledning 
av hans bok anordnades i radio mellan tre gymnasister, från Berlins 
främsta läroverk, – ledda av ett ”Studienrat”.133 En av de uppträdande 
förklarade det viktigare för hans framtid att förtjäna pengar, än att läsa 
om Goethe. En annan däremot bedyrade, ej alldeles trovärdigt, att han 
varje kväll läste ”Faust”, fast han redan kunde den utantill. Den tredje, 

131 Det är ”ungdom utan diktning” ej ”utan Goethe”.
132 ”den blodsstarka och blodtörstiga blonda besten”.
133 Statsanställd lärare i gymnasium eller realskola.
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som var en flicka, förklarade hederligt nog, att hon inte riktigt hade 
hunnit sätta sig in i frågan ännu.

Men det vore löjligt och falskt att draga några slutsatser av ett 
sådant material. Att man på gymnasiststadiet ej har hunnit träda i per-
sonlig kontakt med de goetheanska livsvärdena måste anses förlåtligt, 
även i det s.k. Goethe-årets Tyskland, i synnerhet för den som har reda 
på den anda, i vilken ungdomens handledare från katedern uppfostrar 
vid universitetens filologiska seminarier. Jag hade nyligen nöjet att vid 
en sådan institution åhöra en timslång debatt angående frekvensen av 
huvud- och bisatsbindning i ”Urfaust”, med grafiska tabeller, som gav 
mig en djup inblick i vissa sidor av problemet: Goethe och ungdomen.

Av större intresse är det då att möta en ståndpunkt, som medvetet 
och klart drar upp gränserna för ett accepterande eller avböjande. Jag 
hade tillfälle härtill i en krets av unga studenter, som på sista tiden 
börjat samlas till idédiskussioner hos Alfred Döblin, ”Alexanderplatz’” 
diktare.

Grundtonen i den med allvar och saklighet förda debatten var 
vördnadsfull kritik. Man fann, att Goethe aldrig kunde framstå såsom 
en verklig nationell diktare, då han aldrig känt sin tids problem som 
sina egna. I anslutning till Gundolfs Goethe-analys – som för den 
unga generationen haft en avgörande betydelse – talade man om 
bildningsproblemet som det centrala hos skalden, medan det för oss 
blott hade sekundärt intresse. Hölderlin, Kleist, Nietzsche nämndes 
såsom närmare till ungdomens känslovärld än Goethe – ”er kann nie-
mals Führer sein”!134 Ett särskilt intresse väckte en ung talare, som i 
Goethes diktning saknade uttryck för ”den nihilistiska erfarenheten”, 
den absoluta livsförtvivlan. ”Goethes depressioner äro ju blott erotisk 
melankoli, icke kämpande världsåskådning.” ”Han är helt enkelt feg. 
Som ett barn begär han att jämt få dricka ’aus den vollen Brusten der 
Natur’.”135 

Om det var en smula överraskande att finna dessa motiveringar i 
en krets av övervägande radikal inriktning, så hade jag tillfälle att i 
en omgivning av helt annan art, en ”salong” för nationellt närmade 

134 ”han kan aldrig vara ledare!”
135 ”ur naturens fulla bröst”.
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kulturpersoner, med starkt inslag av nationalsocialister, ämbetsman-
nareaktionärer och pangermanistiska svärmeandar, få inblick i en ny 
och egenartad Goetheuppfattning av motsatt inriktning, men med 
originell och djupgripande motivering, vilken blottar långt mer av 
den tyska ungdomens metafysiska inställning än någon av de förut 
refererade.

En rad av vittnesbörd om tidens ondska, speciellt den ”tyska” kultu-
rens förfall och förfalskning under det rådande ”systemet” hade avgi-
vits, icke utan de vanliga, interfolierade Goethe-citaten. Då uppträdde 
en ung, uppenbarligen för de flesta i församlingen obekant man och 
hade ett anförande, som redan från de första orden’ väckte uppseende. 
”Knappast en månad av Goetheåret har gått, och redan har det blivit 
ett skandalår”, började han. ”Hela den gamla svindeln om den har-
moniske Olympiern, den store tyske diktaren, den klassiske fullkom-
naren av en idealistisk, humanistisk världsbild skall dukas upp vecka 
efter vecka. Det är tid att göra slut på denna förfalskning. – Vi måste 
från grunden revidera vår Goethe-uppfattning – bakom den tillkäm-
pade harmonien upptäcka den tragiska motsättningen mellan de båda 
ursprungliga livsmakterna: ande och själ, logos och bios, medveten 
vilja och omedveten naturkraft. Det är som upptäckare av det omed-
vetna naturväsendet i det hedniska, omoraliska, skapande livet i män-
niskan, som Goethe har betydelse för oss. Den kristligt-idealistiska, 
vitmenade Goethebilden kan ej tända elden i den tyska ungdomens 
bröst, den är ett förräderi, en förfalskning, liksom Winckelmanns 
’Edle Einfalt und stille Grösse’136 var en förfalskning av den verkliga 
antikens vilda och barbariska färgskönhet. Liksom Faust tränger ned 
till ”mödrarna”, tingens eviga, obestridda urkrafter för att hämta kraft 
att vinna Helena, så måste vi tränga fram till de eviga livskällorna 
inom oss själva, bryta ned idealismens såväl som materialismens stela 
former. Endast så kunna vi rädda den tyska kulturens bestånd. Endast 
genom ny erövring av kulturvärdena ha vi rätt att kalla dem våra.”

Den unge mannens tal, som åhördes under förbryllad tystnad, var 
uttryck för tankar, som varit i säck, innan de kom i påse. Bakom dem 
står en av Tysklands intressantaste tänkarfysionomier under senare 

136 ”ädel enfald och lugn storhet”.
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tid, också han utgången ur George-Gundolf-kretsen, och liksom den 
en enstörig och outsider bland de yrkesmässiga skriftlärda: Ludwig 
Klages.

Det råder intet tvivel, att den egenartade form av kriticism och 
vitalism, som Klages utgestaltat, delvis i kanske motvillig anslutning 
till Freuds tankegångar – blott med mer poetisk terminologi – har 
banat vägen för en ny och djupare förståelse för Goethe såsom dämo-
nisk, djupt livsförbunden naturmakt, och därmed öppnat en väg, 
som annars skulle varit stängd, för fortplantandet av den goetheiska 
diktens former och symboler till den generation av tysk ungdom, som 
just nu står inför valet att lyfta eller skjuta ifrån sig ett rikt, men också 
betungande och belastande kulturarv!
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Valluft och vårväder

Det började redan för fjorton dar sen. ”Nu är det jul igen ...” gnolade 
jag mellan gardinfransarna, när jag tittade ut efter den nymornade 
majsolen. Snö – ja, snö, inte hagel – i stora våta flingor, energiskt 
sopande genom gatorna som drivna av osynliga poliskordonger, men 
snabbt förintade under tredskande bilhjul och brådskande sulor.

Tam-ta-ra-ta! smattrade plötsligt ett muntert jägarhorn, och om 
hörnet svängde en – två – tre stora lastbilar under vajande svart-gul- 
röda fanor, fyllda av unga, i en slags motoruniform klädda män med 
kokarder eller armbindlar i republikens färger. Det är Reichs ban-
ner folk, socialisternas och demokraternas skyddskår, lika hatad av 
kom mu nisternas Rot-frontförbund som av de tysknationellas och de 
Hitlertrogna ”nationalsocialisternas” Stalhelm-ynglingar. – En näve 
flygblad yr över trottoaren – men de smälta inte som flingorna – de 
ligga kvar som gråa, smutsiga lumpor – – –.

– När jag hunnit komma ut är vädret mindre jullikt – snarare 
november. Men redan efter ett par steg blir jag påmind om att det nu 
är en medborgares plikt att tänka på annat än blåsippor och frilufts-
bad i Wannsee. ”Mer makt åt rikspresidenten”! ropar det mot mig 
från närmaste plakatcylinder, och därunder ser man Hindenburg höja  
sig i en slags lugnt befallande pose över en något förvirrad folkförsam-
ling. Enkelhet är en av affischkonstens grundsatser, men här som på 
vissa andra håll tycks konservatismen ha missuppfattat ordets bety-
delse – – –.

Mina ögon ha redan fastnat vid ett namn därnedanför: – – – 
Piscator! – En ny iscensättning – av honom själv? Det var roligt – hans 
stabschef Kohrer har inte lyckats riktigt med det tokroliga spexet om 
Melbourough, som till Mellbomsvisans högtidliga ljud vevas fram på 
vridscenen i det gamla operettpalatset vid Nollendorffplatz, medan 
publiken, med eller utan borgerligt humanitära fördomar, fördjupar 
sig i studiet av programbladets utdrag ur Robespierres tal i national-
konventet till skräckväldets ära.

Men nej, – det är inte den slags teater! ”Studenter och intellektu-
ella – gör gemensam sak med kommunisterna”! ”Välkomna till möte 
tisdag kl. 8 – – –.”
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Piscator som valboss! Det får man lov att höra!
– – –
Salen är ganska väl fylld – av bierdrickande folk och tobaksrök. Vid 

långa bord får man köpa Lenins, Stalins och mästerman Krylenkos 
skrifter i röda och futuristiska omslag. – – Publiken är märklig. Så 
många underliga ansikten – nej inte underliga – det är ju kineser – – 
och där ett par pojkaktiga japanska ögon – där några rundkindade 
koreaner, där en allvarlig indiska. – Asiens folk, vakna upp! Men man 
hör också engelska och franska från bänkraderna, mellan äkta inhem-
ska kortsnaggsnackar eller skönkjolade studentskors grekiskt ädla 
hårknutar. Det klingar riktigt naturligt och väntat, när förste talarens 
namn äntligen ropa ut: Hr Studienrat Ausländer. – Men han är det 
knappast värdig: På den minst revolutionspatetiska av alla dialekter, 
janz unjefälschter berlinerisch, berättar han för oss studenter från värl-
dens alla hörn den förvånande nyheten om samhällets orättvisor och 
de begåvade fattigmansbarnens bekymmer under sin studiekamp – – – 

– Men vilken av de byråkratiska herrarna där uppe omkring ordfö-
randebordet är egentligen ”Hoppla”-regissören? – –

Äntligen kommer svaret: ”Då Erwin Piscator på grund av plötslig 
sjukdom blivit förhindrad att – – –”.

Jaså, – adjö. – – –
– – Kanske han blivit belagd med kvarstad där nere på teaterkansliet, 

undrar jag på hemvägen. Det viskas, att den röda teaterns ekonomiska 
intressenter funnit de dyrbara uppsättningarna väl starkt beskära den 
legitima profiten, och skådespelarna ville också bli ihågkomna litet 
regelbundnare –.

– – –
Dagarna gå, regnet och valuppropen strömma allt oemotstånd-

ligare, men man förhärdas snart mot bådadera. Svartvitröda fanor, 
svartrödgula fanor, men kanske mest de röda, strövar omkring i 
rusket – skydds- eller rättare slagsmålsorganisationerna ordna små 
bataljer i gathörnen, en polischef får ett knivhugg – i ryggen förstås, – 
mitt på Kurfürstendamm, – det är i det hela en ovanligt stillsam och 
behärskad valkampanj. Förgäves går jag från en tysknationell fanborg 
uppåt Tiergarten till kommunisternas jättemöte i Sportpalatset med 
skrällande högtalare, effektfull fanparad och preussiskt disciplinerade 
massrop och masstankar. Inga andra sensationer än upptäckten på 
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bolsjevikernas obligatoriska litterära julbord av ett par uppfriskande 
förströelsevolymer: ”Casanovas memoarer” i koncentrerad, men 
garanterat utvald upplaga, och därbredvid – den för svensk ungdom ej 
okända ”Helens småttingar”! – ”Ja nachdem – – –”137 

– – –
Sista kvällen. Demokraterna, mera fridsamma och resonabla än 

sina konkurrenter, ha inbjudit kollegerna till höger och vänster inom 
den väntade ”Stora koalitionen” till diskussion i – fatala namn igen! 
– Hohenzollern-skolans aula. Folkpartiets, Centerns, Hushållspartiets 
och socialisternas efter 5-minuterronderna av ordförandeklockorna 
obarmhärtigt nedtystade talare ha programenligt vederlagts av inbju-
darnas pipskäggige och bredmynte kandidat. Några glasögonprydda 
Reichsbannermän ha varit ”Saalschutz”138 – mera för talets skull, ty 
hit kan man ej vänta ”stöttrupperna”! – Jag vandrar hemåt på blanka 
gator.

– Då händer det. Ett klapprande ljud av springande, hårdsulade 
fötter, ett par rop, som stegras till skrik och följas av tjut – – en plöts-
lig rörelse bland de fåtaliga nattvandrarna – somliga söka sig uppåt 
sidogatorna, andra skynda, liksom jag fram för att se. – På avenyen 
framför Schönebergrådhuset kommer en reguljär skyttelinje spring-
ande – pojkar, ynglingar, ja män, i vindjackor och sportbyxor, med 
ridpiskor och käppar i händerna. Framför dem flyr en underlägsen 
styrka med liknande utrustning – men en blir efter; – en sammanstöt-
ning, några slag – och tillskyndande civila hinna rädda honom in i en 
liten trädgård framför en bierkneip. – Där står han – en blond ung 
pojke, tydligen Stahlhelmare, kläderna hänga i trasor, förvirrad kastar 
han en rock över sina fullständigt nakna axlar; – där utanför samlar 
hans fiender, riksbanérfolk, som sjuda av raseri. Han har skymfat repu-
blikens färger! – hur, är svårt att uppfatta. Med möda lyckas en ledare 
förmå dem att bevilja fritt avtåg. Konvojerad av en ”civilperson” går 
den unge nationalisten hem till sig. – Just som han går förbi, gör han 
med högra handen en egendomlig gest mot bakfickan. Förvissar han 
sig om att han har kvar sitt cigarrettetui? – Fem minuter senare höra vi 

137 Ska antagligen stå Je nachdem, ”beroende på”.
138 ”Salskydd”, det vill säga partimedlemmar som skyddade det egna partiets politiska 

möten mot angrepp från andra politiska grupperingar.
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sirenerna ljuda – två polispiketer köra upp – de gröna rusa ut beredda 
till allt, synes det – men mottagas av gemytliga glåpord och beger sig 
efter oförrättat värv till sin alarmstation igen. – Några kvällsflanerande 
ungdomar stå livligt diskuterande kvar i hörnet.

– – –
Och valdagen – ja valdagen! Det var regn och pliktuppfyllelse – inte 

mycket att tala om? 
Vad man talar om dagen efter är giftgaslagret i Hamburg. Inte om 

de elva döda och de hundra svårt förgiftade, utan om de tjugo gastu-
berna, som ej exploderat – men som räckt att rensa hela Hamburg från 
människor liksom en gammal soffa från ohyra. Är detta det nya kriget? 
Och till vad ändamål funnos dessa varor lagrade hos en firma, som är 
känd för sina förbindelser med Ryssland?

Man får väl se. Kanske både det ena – och det andra!

Valluft och vårväder
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Arnold Zweig

Häromdagen var det sammanträde i Berlinsektionen av Tysklands 
”Penclub”. En konnäsörpublik var samlad för att lyssna till välformade 
anföranden av några inbjudna, internationellt ryktbara författare över 
temat: ”Schriftsteller betrachten Europa”.139 Man hörde och applåde-
rade Victor Marguérite – mindre kanske i egenskap av författare till 
”La Garconne” än såsom beslutsam förkämpe för franskt-tyskt sam-
förstånd –, en ej fullt lika namnkunnig amerikanare samt den nyfödda 
spanska republikens ambassadör, vilken med diplomatisk pondus 
uppbär ett litterärt förflutet, och man lyssnade sedan med mera res-
pektlöst intresse till en intelligent betraktelse över tidens bekymmer 
av den elegante satirikern Heinrich Mann, vilken liksom de föregående 
talarna på ministeriellt bankettmanér föredrog sitt anförande efter 
manuskript (man hade till yttermera visso låtit på förhand föreviga de 
europeiska diktarrösterna på grammofonplattor).

Efter så mycken akademisk kostymerad europeism verkade den 
allra sist uppträdande talaren, författaren till ”Striden om sergeanten 
Grischa”, Arnold Zweig, en smula sensationellt uppfriskande. Utan 
stöd av någon uppteckning – vilken också varit till föga gagn, då Zweig 
under senare år av en ögonsjukdom varit praktiskt taget förhindrad att 
både läsa och skriva – men med retorisk schwung och omedelbarhet, 
verkningsfullt förenad med breda historiska och djupa psykologiska 
perspektiv, tog han ställning inte blott till frågan om skapandet och 
bevarandet av en europeisk solidaritetsanda, utan även till de föregå-
ende talarnas synpunkter på ämnet. Den klara, stundom litet gälla, 
ungdomligt ljusa rösten, egendomligt kontrasterande mot ett kraftigt, 
av intellektuella spänningar genompräglat ansikte och en redan kal-
nande hjässa, fångade från första stund uppmärksamheten med en i 
djärva, suggestiva linjer, överraskande, skenbart improviserade som en 
snabbtecknares –, upplagd konturbild av Europas nuvarande andliga 
och politiska kraftfält, utan tendens till vare sig illusioner eller lamen-

139 ”författare betraktar Europa”.
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tationer. Det var väl ej utan adress till en viss kategori av intellektuella 
essaypolitiker, vilken särskilt blomstrar i Berlins litterära salonger, 
som en av de sista satserna i Zweigs yttrande formulerats: – ”vi måste 
göra klart för oss: vad blir egentligen i detta nu kvar av våra fraser och 
analyser om vi skulle föra fram dem för publiken på gatan?”

*

Arnold Zweig – som icke bör förväxlas med sin österrikiske kollega och 
namne, den kultiverade essayisten och novellisten Stefan Zweig – är 
otvivelaktigt jämte bröderna Mann, Jacob Wassermann och Hermann 
Hesse en av Tysklands främsta nu levande berättande diktare.

Redan långt innan han vunnit världsrykte med ”Striden om serge-
anten Grischa”, den första tematiskt och problematiskt genomarbe-
tade krigsromanen, till sin innebörd långt vidare syftande än massan 
av det senare så populära skyttegravsreportaget, intog han en rang-
ställning som tysk prosaist, kanske främst som stilkonstnär ur Thomas 
Manns skola. Blott tjugotreårig, gjorde han 1911 sin debut med novel-
len ”Familie Klopfer” – en Buddenbrooks i koncentrationsformat –  
och följande år redan publicerades ”Die Novellen um Claudia”, ett 
av för krigsdecenniets litterära mästerverk, subtil, intim, patetisk i sin 
psyko logi, – behärskat, musikaliskt levande i sin språkliga gestaltning.

Krigsupplevelsen drabbade i Arnold Zweig ej en aningslös, borger-
lig drivhusplanta som Thomas Manns: Hans Castorp, och ej heller 
en sensibel gymnasistpoet som Remarques Paul Bäumer, utan en om 
sitt eget värde och sin kulturella uppgift klart medveten ung andlig 
arbetare. Den blev därför ej mindre genomgripande. Icke genom gra-
nathelvetets skräcksensationer, dem han i egenskap av 1915 inkallad 
mineringssoldat vid olika fronter (Ryssland, Makedonien, Verdun) 
också fick tillfälle att erfara på nära håll, utan framför allt genom det 
överväldigande intrycket av det gradvisa sönderfallandet av alla de vär-
denormer och etiska grundbegrepp, som dittills utgjort det tyska och 
västerländska kultursamhällets fundamentalprinciper. I den under de 
senare krigsåren alltmer hänsynslöst dominerande militärdiktaturens 
otympliga och inkompetenta händer blev Tysklands andliga och mora-
liska substans – ekonomiskt, moraliskt, estetiskt förnuft, universell 
rättskänsla, respekt för det andliga och det mänskliga – försvarslöst 
överlämnat för att slungas i krigets moloksgap, – blev i fosterlandets 

Arnold Zweig
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namn, dess egen intimaste, ömtåligaste, centralaste medvetenhetsor-
ganism, en hjärna och ryggmärg med tusentals osynliga vindlingar och 
trådar, för generationer framåt söndertrasad och bragt ur funktion.

Det är en fas av denna förstörelseprocess, vilken ju till sina verk-
ningar ej är inskränkt till Tyskland, som Zweig skildrat i sin ”Grischa”, 
vars tragiska huvudperson knappast är den godmodige ryske krigs-
fången, utan det moraliskt ansvarsmedvetna, av fäderneärvd, huma-
nitär rättstradition burna Tyskland, som här efter en kamp till det 
yttersta dukar under gentemot den nya aktivistiska ändamålsmoralen. 
Det är författarens avsikt att i en vidgad ram – en romanpentalogi 
med Grischa som mittstycke – fullfölja analysen av denna andliga 
revolution, som enligt hans mening skapat grundvalen för de när-
maste decenniernas politiska, sociala och kulturella utveckling. Den 
nyligen utkomna ”Junge Frau von 1914”140 (tyvärr ännu icke översatt 
till svenska), enligt planen ett förspel till Grischa och med sin friska, 
konkreta berättarteknik, sin mjuka och spänstiga stil dess konstnärliga 
jämlike, är även den av ett utomordentligt dokumentariskt intresse 
och berättigar till stora förväntningar beträffande verkets fortsättning.

*

Krigsårens erfarenheter hade också på en annan punkt en genomgri-
pande betydelse för Arnold Zweigs utveckling. Under de två år han 
såsom civilmilitär tjänstgjorde vid ”Kommando Ober Ost”141 i Polen 
lärde han sig på ett fördjupat sätt känna sin nationella gemenskap med 
sitt eget folk, det judiska folket. ”Ostjudarna”, denna i västerlandet, 
och ej minst av västerlandets judar, så föraktade och illa sedda folk-
grupp, ännu socialt och kulturellt förlamade av ghettots grepp och 
proletäristiska livsformer, blevo för honom till en uppenbarelse av 
tålig, heroisk trohet mot ett mångtusenårigt kulturarv, vars kärna var 

140 Ungefär ”Ung kvinna 1914”. Romanen är del två i Zweigs hexalogi om första världskri-
get, känd som Der grosse Krieg der weissen Männer (De vita männens stora krig). Romanen 
är fortfarande inte översatt till svenska.

141 Område i Östeuropa underställt den tyska krigsmaktens överbefälhavare under det första 
världskriget. Omfattade den västligaste delen av dagens Lettland, nordöstra Polen och 
delar av dagens Vitryssland. 
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för värdefull för att böra förintas av en i strid med sig själv stympad 
västerländsk civilisation.

I olikhet med många andra tyskjudiska författare har Arnold Zweig 
från första stund med stolthet bekännt sig till sin judiska nationalitet 
och i sin tidigare produktion ej sällan valt stoff ur judisk forntids- 
eller samtidshistoria, såsom i det på sin tid mycket uppseendeväck-
ande ”Ritualmord in Ungarn”,142 f.ö. kanske det första utförda för-
söket till ”tids-” eller reportage-dramatik. Upplevelsen av den i de 
polska provinserna fortlevande judiska folkgemenskapen, framlagd i 
den en smula panegyriskt patetiska bekännelseboken ”Ostjüdisches 
Antlitz”,143 gjorde honom till hänförd anhängare av den nyjudiska, 
nationella rörelse, vars mål det är att skapa möjligheter för detta 
genom århundraden ur kultursammanhanget lösgjorda folk att på 
egen botten finna en kristallisationspunkt för en självständig, positiv 
kulturform: han blev zionist.

Men härmed var en ny problematik uppenbar för honom, den-
samma som så gripande framlagts av Wassermann i hans bok ”Mein 
Weg als Deutscher und Jude”144: konflikten mellan judisk och tysk 
samhörighetskänsla, mellan nationella gruppaffekter överhuvud, och 
dem som röra judarna i synnerhet – alltså det företeelsekomplex som 
brukar kallas antisemitism. Så framväxte en av efterkrigstidens intres-
santaste kulturanalytiska böcker, Arnold Zweigs ”Caliban”, med 
undertiteln: ”Över de mänskliga grupplidelserna, med särskild hänsyn 
till antisemitismen.” Det är en märklig bok, en modig bok (liksom 
mycket av vad Zweig skrivit), men tyvärr en nästan oläsbar bok. På 
varje sida bär den vittnesbörd om den våldsamma, överväldigande 
kraft, med vilken en härskara av hittills olösta gåtor och samtidigt nya 
och oförsökta utvägar tills deras lösning trängt sig inpå honom. Den 
är ofta oklar, osovrad, ensidigt apologetisk, men om Caliban en gång, 
som dess författare ställt i utsikt, blir ”översatt till tyska”, kommer den 
att bli ett av de tyngst vägande inläggen i den alltför länge av ovidkom-

142 ”Ritualmord i Ungern”.
143 ”Östjudiskt ansikte”.
144 ”Min väg som tysk och jude”.
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mande sakförare dominerande debatten om den judiska kulturtypens 
ställning i folkens gemenskap.

Arnold Zweigs ”Caliban” är försedd med en tillägnan till Sigmund 
Freud. Denna bok är i själva verket det första, ännu ej klarnade utflö-
det av en personlig bekantskap med psykoanalysens väg till självinsikt 
och människokunskap. En mer yttre, motivisk anslutning till psykoana-
lytiska erfarenhetsformler är märkbar redan i hans tidigare produktion, 
liksom hos så många andra, ”moderna” av mer eller mindre riktigt för-
stådda ”freudska” tankegångar eller slagord påverkade litteratörer. Men 
först i ”Grischa”-verket framträder den inre befrielseprocessen som 
avslutad, den konstnärliga och symbolbildande fantasien som organiskt 
redskap för gestaltandet av en genomtänkt och genomlevd kultursyn.

Arnold Zweig är jude och i det nuvarande Tyskland utan partibun-
denhet politiskt radikal. Men till sin åskådning med dess starka och 
upplevda betonande av traditionen som kultursammanhangets märg 
och substans är han i djupare mening konservativ. Själv berömmer han 
sig gärna att ha något så sällsynt som judiskt bondeblod i sina ådror. 
Fadern var sadelmakare i en liten schlesisk stad, och hantverkarens 
glädje över solitt och präktigt arbete, över nya, skarpa verktyg har han 
fört med sig i sin diktarverkstad, och därjämte en öppen blick för verk-
lighetens fakta och förlopp, vare sig det gäller att följa snöflingornas 
lek mellan telefontrådarna på den polska slätten eller principerna för 
högsta arméledningens remontköp och läderleveranser. Fastän överty-
gad pacifist, är han i grund och botten en ganska krigisk natur, med en 
pojkaktig förkärlek för rent besked och handgriplig uppgörelse.

Med en uttrycksfull skärpning av ett sedvanligt uttryck för aktning 
för en man ur främmande läger sade mig en nationellt inriktad ung-
tysk (dock ej nationalsocialist) på tal om Arnold Zweigs:

’”Das ist ein senkrechter Jude!”145 

*

När jag en vacker majeftermiddag öppnar grinden till familjen Zweigs 
diktarateljé i utkanten av Grunewald, hälsas jag på avstånd av en bru-

145 ”Det är en riktig jude!”
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sande orkesterklang. Där inne i trädgården sitta husets herrskap stilla 
och andaktsfullt på en gräsbänk med en grammofon mellan sig, som 
rent och vackert framför Brahms f-mollkvintett. Jag inbjudes med en 
handrörelse att slå mig ned och höra på, och medan jag lyssnar till den 
patetiskt romantiska tonströmmen, kan jag i tre exemplar beundra 
den vackra utsikten över blommande äppelträn, flankerade av mörka 
brandenburgska tallar och av Funkturms eleganta silhuett – dels i 
verkligheten, dels i två halvfärdiga akvarellskisser, färska alster av fru 
Zweigs och hennes tolvårige äldste sons talangfulla konstflit. I detta 
konstnärshem är konsten och dess utövning i olika former ej blott 
arbete eller liebhaberi – den är en del av vardagens och helgdagens 
naturliga atmosfär.

”Det ser mera ut som en sydländsk park med pinjer och magnolia än 
som ett hörn av den märkiska heden”, säger jag helt kritiskt och pekar 
på ett av de i varma färgtoner upplagda utkasten.

”Kanske Ni har rätt”, får jag till svar av fru Zweig, ”det är i så fall 
synminnena från vår Palestinaresa som följt med ända hit. Vi äro ju 
alldeles nyss hemkomna och ännu fyllda av de starka intrycken där-
utifrån”.

”Det som för mig var det väsentligaste var att lära känna den friska 
och fria anda av solidaritet och självuppoffring, som härskar i de kol-
lektiva jordbrukskolonierna därute”, fortsatte hennes man. Man möter 
där ofta intellektuella – läkare, akademiker av olika slag från Europas 
kulturstäder, som bokstavligen lämnat allt för att i den enklaste skep-
nad deltaga i återuppbyggnadsarbetet. Och vilka härliga barn är det 
icke som växa upp där ute! Men ett intryck som just nu är aktuellt för 
mig och som kanske intresserar er mera är i vilken oerhörd grad den 
vite mannens ställning och auktoritet försvagats i hela orienten allt 
sedan världskriget. Det bekräftades av alla som kommit längre bort 
än vi. Vi måste helt enkelt göra klart för oss att hela vår traditionella 
inställning till de s.k. kolonialfolken får lov att revideras. Man har en 
gång för alla där ute insett att vi icke äro ofelbara, och det kommer att 
i längden få alltmer otvetydiga politiska konsekvenser.”

”Ni ser pessimistiskt på Europas framtid?”
”Inte för såvitt vi kan återkomma till fullvuxna tider. Men för när-

varande leva vi i en period av infantilism, en rest och följd av krigs-
mentaliteten med dess regeneration av all primitivism – barnslig 
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lydnadsinställning, barnslig förstörelseglädje, barnsligt suggestions-
tänkande à la Keyserling och Hitler. Hit hör också den överstarka 
utvecklingen av bindningsförhållandet mellan man och man, som växt 
fram ur skyttegravarnas kamratskap, men sedan gripit över t.ex. på 
gestaltningen av den nya, gosseimiterande kvinnotypen, och vad värre 
är, på äktenskapsuppfattningen. Där har lustmomentet, som i ett pro-
duktivt personligt förhållande mellan man och kvinna aldrig kan vara 
mer än ett moment, under allehanda förevändningar gjorts till den 
enda komponenten, varigenom i längden blott nya konflikter skapats 
på ett område där det fanns många nog förut –”.

”Och Ni menar att det är diktarens uppgift att ingripa i debatten 
om dessa tidsproblem, ställa sig i tjänst åt ”Die Forderung des Tages?”

”Nej! ”Dikten är autonom, men den behöver därför inte vara autis-
tisk. Konstnären kan blott höra på, och med hela sin kraft utföra de 
ingivelser, som växa fram ur hans egen livssituation. Men jag är över-
tygad om att den sanna diktaren är ett organ för sin folkgemenskap, 
(Volkstum), sin gruppgemenskap, – som de gammaltestamentliga 
profeterna.”

”Och vilken är Er gemenskap, den tyska eller den judiska?”
”Varför icke båda? Det finns numera en tysk judisk stam, liksom det 

finns en starkt gruppmedveten tysk-bayersk, tysk-Schweizisk, o.s.v. 
Den insiktsfulla delen av mänskligheten är i våra dagar i alla avseenden 
så invävd i livs- och kultursammanhang, som korsa varandra, gå tvärs 
igenom folk, klasser, grupper av varje slag. Tyskland är en enhet, och 
av ganska nytt datum, judendomen en annan, Europa en tredje, och 
förr eller senare måste mänskligheten för oss bli en konkret erfaren 
gruppenhet. Dess inre gränser måste genombrytas, rensas från gift, 
liksom de tyska ländernas 1870 – det är inte omöjligare än vad som 
skedde då tycktes vara för många av den tidens tyskar!

Långt i från att betyda en nationell nivellering skulle detta befria 
de nationella kulturerna från politiska belastningar och ge dem ro att 
utprägla sina specifika resurser. Icke behöver väl en björk uppge sin art 
för att ingå i skogens gemenskap? – Det som måste slopas är differens-
affekten, som är en primitiv driftutlösning, ingen andlig kraftkälla.”

”Men varför är Ni då zionist?”
”Judarna äro det enda folk, som ännu ej fritt fått leva ut sitt eget 

väsen i en egen kulturskapelse. De måste få tillfälle att åtminstone på 
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en plats få utveckla sin egen människotyp, en medveten, upprätt art av 
gruppen människa. Men mot alla yttringar av judisk chauvinism – som 
icke ha felats – är jag lika avgjord motståndare som mot den franska 
och tyska.”

Skymningen har börjat falla och vi bege oss genom en väldig glas-
vägg direkt in i det ateljéliknande arbetsrummet. I den samtliga väggar 
betäckande boksamlingen upptäcker jag en rad av hyllor, fyllda med 
publikationer om kriget, – politiska, ekonomiska och memoarverk. 
Arbetsmaterial för Grischa! På skrivbordet står ett enda porträtt, ett 
ansikte som jag väl känner – en gammal, en smula trött mans ansikte, 
med barsk mun under skägget, hög, vacker panna och goda ögon – en 
husläkarfarbrors stränga och varma blick. På baksidan står med ett par 
rörande rader en tillägnan från ”– den gamle Sigmund Freud.”

”Honom ha vi att tacka för mycket”, säger min värd. ”Han står 
ensam kvar som representant för vad som visat sig ohållbart av det 
gamla, – en väldig monolit från den liberala epoken, – men en som 
kastar ljus, icke skugga –”.

Jag frågar Arnold Zweig om hans bildningsutveckling.
”Jag studerade i Berlin, Heidelberg och München germanistik, his-

toria och filosofi. Bland mina lärare voro Erich Schmidt, Scheler och 
framför allt Husserl de som givit mig mest. Men lika viktiga voro de 
litterära intrycken. De spelade en större roll då för tiden än nu. Det var 
de ryska berättarna, och de skandinaviska! Hamsun var en upplevelse, 
och Selma Lagerlöf också. Ja jag vet att hon liksom Kipling i sitt hem-
land ej längre har så stor auktoritet bland ungdomen, men för oss var 
Gösta Berling en förkunnelse. Om de nyare bland era författare vet jag 
ingenting. Apropå så har jag alldeles nyss läst en underbart fängslande 
judisk självbiografi från Sverige – Aron Isaks memoarer. Det är ett 
oersättligt bidrag till judisk kulturhistoria.

”Och edra arbetsplaner?”
”Tills vidare blott fullbordandet av Grischa-cykeln. Den skall bli 

mitt försök att slå en brygga mellan de genom krigsårens klyfta skilda 
och mot varandra i latent spänning levande generationerna. Av min 
egen finns ju inte så många kvar, som kan berätta, hur vi hade det, och 
hur det egentligen gick till. Sedan, ja, sedan har jag nog planer för flera 
människoliv! Men mycket beror på om man får behålla arbetsron. Den 
politiska horisonten ser inte gynnsam ut – det hela har hemsk likhet 
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med 1914. Det hänger mycket på vem som kommer till regeringen här 
i Tyskland – här sker allt avgörande uppifrån, genom kommando, lik-
som det i Italien alltid har skett genom sammansvärjningar.”

Vi stiga åter ut i den lilla trädgården för att ta avsked. Dunklet har 
fallit på, och gnisttornets roterande ljuskäglor svepa ljudlöst fram över 
tak och trädkronor. En våg av ljus blomdoft slår emot oss.

”Det är skada på Tyskland, det som nu sker”, säger Arnold Zweig 
och räcker mig handen, ”detta breda, lugna härliga Tyskland. Här är 
jag hemma.” 
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Genom Brandenburger Tor146 

En grå decemberdag 1918 spred sig i Berlin ryktet att en stark avdel-
ning fältbeväpnade fronttrupper höll på att marschera upp i och 
utanför de västra stadsdelarna. Förhållandet var ägnat att väcka oro. 
Under dessa dagar, några innehållsrika veckor efter sammanbrottet 
och revolutionen, jagade och överrumplade händelserna varandra med 
avgöranden av slumpstyrd och oförutsedd räckvidd. Tyskland liknade 
vid denna tid mest av allt en nyss halshuggen tupp, som sprattlar med 
vingar och ben, utan att man kan förstå varifrån impulserna och direk-
tiven för rörelserna komma. Huvudet, den auktoritära, av tradition, 
suggestion och militär makt uppburna regeringsmakten, var avlägsnad 
och med folkmötesresolutionernas klumpiga och provisoriska fält-
skärssöm hade ditplåstrats en hel knippa av anspråksfulla, men ej alltid 
samstämda exekutivorgan, bland vilka väl det för tillfället viktigaste 
tycks ha varit arbetar- och soldatrådet i Berlin samt det republikanska 
skyddsvärnet med Berlins kommendant, Otto Wels, i spetsen.

Men starkare är inte kommendantens maktställning än att han vid 
jultiden tas till fånga av soldhungriga matroser och blir lössläppt först 
på själva julafton efter kombinerad påtryckning av kontanter och artil-
leribeskjutning.

Uppträdandet av en så betydande, effektiv och oberäknelig makt-
faktor som en fullt rustad militärformation av stridsvana frontsoldater 
mitt inne i Berlins förstäder måste verkligen hos stadens befolkning 
utlösa allehanda känslor, av bestörtning och av hopp. Vilka voro de, 
vad ville de? Krigets legendariska hjältar, ännu hade man aldrig sett 
dem i deras verkliga gestalt, blott som permitterade, som invalider 
– eller som soldatrådsmedlemmar. Det viskades att de kommit hela 
vägen från västfronten till fots, och att de medförde kanoner, maskin-
gevär och pansarbilar, och att officerarna ännu helt hade manskapet 
i sin hand. Skulle detta vara början till slutet på den nyvunna folkfri-
heten? Rikshuvudstaden var i själva verket på nåd och onåd lämnad i 

146 Ursprungligen publicerad i Nya Dagligt Allehanda, Söndagsbilagan, 19/2 1933, s. 4 och 8, 
under pseudonymen Vulcanus.
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dessa hemvändande, dammiga krigsveteraners våld. Berlins kommen-
dant hade ingen möjlighet att avslå någon begäran, som av deras ännu 
hos sin trupp kvarblivna general skulle riktas till honom.

Han behövde det ej heller. Vad de fältgråa – spillror av Berlins 
gardes- och garnisonstrupper – begärde var endast ett: att få göra sitt 
intåg genom Brandenburger Tor. Därefter voro de villiga att efter upp-
lösning på andra sidan Unter den Linden, vid den en gång kejserliga 
högvakten, gå var och en hem till sitt.

Intåget ägde rum och blev enligt ögonvittnens utsago ett av de 
egendomligaste, mest spöklika ögonblicken i den tyska revolutionsvin-
terns bubblande händelseförlopp. Mellan täta led av åskådare flöt den 
tunga, jämna strömmen av stålhjälmar fram, och under dessa blickade 
rader av magra, bleka ansikten envist fram, utan att synas ta någon 
notis om de välmenta försöken till hyllning från folkmassan. Enstaka 
välkomstrop liksom fröso till is i den råa vinterluften – intet jubelskrän 
dränkte det enformiga trampet av tungskodda fötter; här och där kas-
tades av en tveksam och valhänt hand en blomma, ett matpaket – de 
föllo obeaktade till marken och trampades ned i gatmodden. Kanoner, 
pansarbilar, förrådsvagnar rullade förbi – men körsvennerna lystrade 
ej till de unga flickornas tillrop, svarade ej på deras viftningar. Det var 
som om här en sällsam sakral procession tågade fram, utförande en 
kulthandling, vars innebörd ingen utomstående kunde fatta.

Det wilhelminska Tysklands hemliga eller öppna storhetsdröm 
– Siegfriedkejsaren ridande in i sin flaggsmyckade huvudstad under 
segergudinnans från Napoleon en gång återerövrade kvadriga147 i 
spetsen för en triumferande armé av glänsande kyrassiärer och ärofullt 
blesserade veteraner – kunde icke fått en mer förintande vederläggning 
än detta intåg. Men så sällsamt livskraftig är den historiska symbol-
bildningens behov av upprepning, att när efter fjorton år den forna 
härlighetsdrömmens förnyare genom sitt inflytande på känslostarka 
och efter färgrik handling längtande unga sinnen åter se sig i besitt-
ning av den makt som varit slagen i stycken, så blir den naturliga 
formen för segerproklamationen ett triumftåg genom Brandenburger 
Tor.

147 Kvadriga eller quadriga. Vagn dragen av fyra hästar. Syftar här på den vagn som seger-
gudinnan färdas i på toppen av Brandenburger Tor i Berlin.
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Att en politisk seger, och till på köpet en som till sitt väsen är så 
kompromissartad och så karaktäriserad av durkdrivet och heroiskt 
kulissintrigerande som Hitlers utnämning till rikskansler, blir firad 
med en paradliknande uppmarsch av den art som det nationalsocia-
listiska fackeltåget i Berlin den 30 januari 1933, är ju i och för sig rätt 
ovanligt. Men om också det avgörande slaget icke vanns i öppen kamp 
mot den organiserade arbetarklassen, utan under en hemlighetsfull 
nattlig konferens i rikspresidentpalatset, så måste den nykrönte herr 
imperatorn även veta sin plikt att åtminstone med ett triumfens 
skådespel belöna det pretorianska garde, på vars axlar han lyfts till 
purpurn. Hur många av de trogna skola väl finna att detta och den 
vackra bruna uniformen blivit deras enda del av bytet! – Marschen 
mot Berlin, det symboliska stormandet av marxismens röda högborg, 
har för deras fantasi blivit det tredje rikets invigningsfanfar, en mys-
tisk förlåt, bakom vilken först ett egentligt, ett tyskt, av eviga makter 
hägnat liv kan börja spira upp. Här, som i så mycket annat, är ju det 
mytologiska schemat fastlagt av Mussolinis ”Marcia sull Roma”, men 
där bakom ligger också den gamla, olidligt gäckande, wilhelminska 
löjtnantsdrömmen om segertåget mellan den vackra Schinkelska por-
talens klassicistiska kolonner.

Denna kväll blev drömmen alltså verklighet. Eller, var det blott en 
högtidlig lek, ett utlopp av ett omedvetet symboliskt avreagerande av 
decenniers nationella och sociala olust? Var triumfdagen verkligen 
redan inne, brunno dessa glädjefacklor verkligen för den slutgiltigt 
segrande, hittills alltid förtvinade ”tyska revolutionen”, för att tala 
med Moeller van den Bruck? Kanske mången redan under dessa det 
officiella Tredje Rikets båda första veckor har hunnit ställa den frågan.

I varje fall var den ett stycke ståtlig friluftsregi, och en intressant 
upplevelse att vara med om.

I omnibussen som långsamt rullar fram mellan Tiergartens mörka 
trädkronor sitta alla ovanligt tysta, liksom på spänn efter något ovan-
ligt som väntar. Våra blickar mötas under försöken att genom de 
immiga glasrutorna upptäcka något därborta vid Grosser Stern, S. A. 
truppernas koncentrationspunkt. En ung flicka bakom mig blir den 
som först får syn på de glimmande facklorna, en rad lysande punkter 
långt borta i mörkret. Med en guttural, extatiskt uttrycksfull vibrering 
i rösten, som på ett naivt, omedvetet oblygt sätt avslöjar den enkla, 
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djupt mänskliga grundvalen för hennes känsloreaktion, utbrister hon: 
”Da sind sie ja! Junge, Junge, Junge...”148 Sällan har jag hört den roll 
som pubertetsårens svärmiskt erotiska hjältedyrkan spelat i den stora 
tyska folkrörelsen komma till ett så otvetydigt uttryck som i detta 
tonfall av rörande hängivenhet för någon hakkorsprydd fackelbärande 
brunjacka.

I nästan ögonblick äro vi mitt ibland dem. I troppvis ordnade 
oöverskådliga kolonner, som förlora sig inåt mörkret av de varandra 
korsade alléerna, står S. A. och Stahlhelm-avdelningarna, somliga med 
redan utbrända facklor i händerna, andra med dem ännu brinnande, 
fantastiskt och rövarromantiskt sköna i det fladdrande eldskenet. 
Det är utvalt folk, unga, kraftiga gestalter, som ta sig förträffligt ut 
i de välsittande och klädsamma bruna uniformerna. De tyckas alla 
var sydda efter mått. Jag minns plötsligt vad en annars intelligent, 
nationalsocialistiskt orienterad dam efter ett besök i en kommunis-
tisk massförsamling berättade om sitt intryck av publiken; ”– aber sie 
sahen ja alle so hässlich und verlumpt aus! Richtige Proleten! Unsere 
Jungens haben auch keinen Pfennig in der Tasche, aber sie haben doch 
Haltung!”149 Obestridligen måste även en opartisk åskådare finna att 
brunskjortorna av alla de politiska stridsformationerna ha de bästa 
skräddarna, liksom förmodligen också de dyraste, och sådant kan ej 
undgå att verka höjande på självkänslan; en tom ficka är aldrig ett 
fullt så deprimerande faktum som en både tom och trasig. Och det 
är ej obekant, vilken metamorfos en arbetar- eller bondpojke plägar 
undergå, när han har turen, att komma i tjänst hos ett herrskap som 
har råd att hålla honom med livré.

Vi äro sent ute. De sista fackelbärande leden försvinna redan 
framför oss bortom Siegesallé, de övriga ha redan gjort undan 
sin defilering genom den ärorika stadsporten, förbi regeringspa-
latsen i Wilhelmstrasse och de båda äntligen förenade folkidolerna 
Hindenburg och Hitler, och vänta nu blott på avmarschordern. 
Någonstans bland dem väntar väl även den unge ”stormledare”, som 
ännu innan kvällen är till ända skall falla för en kommunistisk kula i ett 

148 Ungefär ”där är de ja! Pojkar, pojkar, pojkar” eller ”där är de ja! Oj, oj, oj”.
149 ”men de såg ju alla så hemska och nedgångna ut! Riktiga arbetare! Våra ungdomar har 

heller inga penningar i fickan, men de har åtminstone hållning!”
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gathörn i Charlottenburg, i kraft av den obönhörliga blodshämndslag, 
som under de senaste åren kväll efter kväll driver även många av de 
bästa och offervilligaste av Tysklands livskraftiga ungdom att med 
för svenska sinnen ofattbara medel utkräva respekt för sin egen, mer 
med hjärtat än hjärnan anammade politiska doktrin. Men här är ännu 
stämningen glad och lugn. Då vi svänga av förbi polisavspärrningen 
vid Brandenburger Tor hör jag bakom mig en av de vackra, friska 
sånger stämmas upp, vilka äro ett gemensamt traditionsarv hos alla 
de politiska ungdomsorganisationerna från förkrigstidens frihets- och 
naturälskande, men ännu fredliga ”Jugendbewegung”.

Innan jag förlorar de bruna skarorna ur sikte, vaknar plötsligt min-
net av berättelserna om den gråa spökbrigadens sällsamma inmarsch 
just här på detta ställe för nära halvtannat decennium sedan. Hur 
många av dessa voro med då? På sin höjd någon enda av de tjockma-
gade stabsherrarna med ordensrankor över de bruna brösten. Kanske 
någon av de unga med de flammande blossen, som knappt tioårig 
stått på trottoarkanten och med undrande blickar följt denna de bese-
grades trotsiga apoteos. Men minnas de ännu hur det verkligen var? 
Skimrar bakom vad de uppleva idag blott det chimära hoppet att med 
en magisk ceremoni låta den heroiska önskedrömmen från fordom 
överskyla en bitter, outhärdligt tragisk minnesbild, eller lever det här 
och där en instinkt att framtiden kan skapa triumfer endast inom de 
gränser som det förgångna en gång för alla dragit upp?

På andra sidan portalen, vid ingången till Wilhelmstrasse har jag slu-
kats upp av den civila mängden, som i SA-truppernas spår böljar fram 
förbi regeringsbyggnaderna. Kordonger av högväxta SA-ynglingar för-
rätta på denna det Tredje Rikets födelsedag för första gången officiellt 
polistjänsten och fösa oss fram utefter några öppna fönster i en flygel 
av rikspresidentpalatset. Ur ett av dem skymta ett par nyfikna barnan-
sikten, bakom dem en allvarligt blickande sköterska. Just i hörnet lyser 
det ur ett ensamt, tillslutet fönster. I leden framför oss strykas hattarna 
av, händerna lyftas till fascisthälsning och en viskning går bakåt genom 
massan: ”Er steht noch da –”.150 Och där stod han, halvt skymd av en 
tillsidadragen vit gardin, med en brinnande kandelaber bredvid sig, 

150 ”Han står fortfarande där”.
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vars varma ljus låter de gula tapeterna i ett aristokratiskt enkelt inrett 
kabinett skymta fram. Styv och stel som en Panoptikonfigur gör han 
då och då en knapp, men vänlig bugning mot de uppräckta händerna 
och de liksom tveksamt vördnadsfulla Heilropen. Han ser varken 
gammal eller trött ut, men uttrycket i det tunga ansiktet är djupt all-
varsamt, och blicken lämnar icke för ett ögonblick den sektor av upp-
åtvända ansikten, som oavlåtligt förnyas under hans utsiktsplats. Det 
är svårt att förklara varför, men detta smala fönster med den ensamme 
gamle mannen var för mig det ojämförligt starkaste intrycket under 
denna enligt uppgift historiskt betydelsefulla dag.

Men redan skymtar framför oss från rikskanslerspalatsets nya fun-
kisfasad en lysande fyrkant, en modernt låg och lång fönsteröppning 
med rutor och gardiner tillbakaslagna. Och ur denna ljuskvadrat, 
ytterligare markerad av strålkastare nedifrån gatan, och fullt synbar 
redan på femtio meters avstånd, avtecknade sig en arm, framsträckt 
med oupphörliga, en smula nervösa rörelser i en absolut oefterhärmlig, 
unik gest, som är helt olika de nationalsocialistiska massornas patetis-
ka hyllningsåtbörd. Den i båge tillbakakastade underarmen och den en 
smula vårdslöst böjda handleden kunna med karakterologisk precision 
särskiljas från varje annan extremist i Tyskland och Italien – de tillhöra 
blott en ”der Führer”.

När vi kommit närmare, ser jag att Hitler inte förbehållit sig sitt 
fönster ensam. Vid rikskanslerns sida, lutar sig fram genom fönster-
öppningen den nye inrikesministern i Preussen, och flygfartsminis-
tern i riket, Göring, klädd i brun uniformsjacka. Det breda, rödlätta 
bajerska ansiktet lyser av godmodig belåtenhet, men i ögonvinklarna 
skymta farligheter, för första gången ser han förverkligad Horst 
Wesselsångens paroll: ”Die Strasse frei den braunen Bataljonen!”151 
Men sedan? – Den tredje naziministern, som ensam förut har erfaren-
het i yrket, dr. Frick från Thüringen, står lutad mot fönsterposten, en 
skarpskuren, viljebetonad profil, den enda intellektuella i denna trio.

Men ingen av de båda sistnämnda gäller den storm av Heilrop, 
som från den hittills relativt stillsamt framvältrande massan av 
berlinskt borgerskap liksom en vattenstråle ur läckan i en jättestor 

151 ”Gör väg för de bruna bataljonerna!”. Första raden i andra versen i Horst-Wessel-Lied, 
SA:s och senare NSDAP:s kampsång.
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brandslang väller upp mot tittskåpsrampen därovan. De äro riktade 
till den skenbart obetydligaste av figurerna på denna improviserade 
Kasperteater – folkhjälten med den resande magnetisörens hypnotiska 
blickar, bevingade stämma och besvärjande handrörelser, men med 
mustascher, som för främlingen aldrig kunna förlora sin likhet med 
Chaplins; en Kasper, som under folkets jubel slår sina fula fiender i 
skallen med knölpåken, men som själv alltid reser sig på nytt efter de 
smattrande smockor han får ta emot på sin egen; men en Kasper utan 
humor.

Dock – i dag har Hitler ett ansikte, som jag aldrig sett honom 
visa förut – en lycklig, en glädjestrålande människas ansikte. Och en 
sådan verkar inte löjlig, utan möjligen rörande. Han vänder huvudet 
och säger några ord till sin polisminister, allt under det han på sitt 
mekaniska sätt fortfar med att kasta upp högerhanden till hälsning. 
Ljuskronan bakom honom omger det kantiga huvudet med en gloria 
i vilken de genomlysta öronlapparna avteckna sig som röda fläckar. 
Kvällskylan, vilken tvingat honom att dra på den gamla välkända, grå 
ulstern, förvandlar hans andedräkt till en molnstod – det får en förvil-
lande likhet med de fotografier av teleplasmaproducerande medier, 
som man ser i ockultistiska tidskrifter. Magnetisör och medium i en 
person, det är kanske just den tyske rikskanslerns karaktärsformel.

Men glömma då dessa hänfört viftande folkskaror, att de tre männen 
där uppe ej äro ensamma om att ha övertagit ansvaret för Tysklands 
”räddning”? Vid deras sida stå andra som ej äro vana att släppa trå-
darna i ett spel som de själva börjat. Den urbane gentlemanryttaren 
Papen, den självmedvetne Stahlhelmledaren Seldte, den gamle envise, 
surmulet fanatiske partidiktatorn Hugenberg – för att inte tala om de 
kloka herrar, som ha hand om kassan och utlandstjänsten – de synas 
inte, men de finnas ändå, och det är just det som hör till spelet. Det är 
som på en riktig Kasperteater.

– Och de där nere på gatan, voro de, som de själva och deras tid-
ningar försäkra, det tyska folket självt, äntligen enigt i alla sina det 
tyska namnet värdiga beståndsdelar?

Frågan fick innebörd för mig en vecka senare, när jag vid kajen invid 
slottet såg Berlins socialdemokrater och Reichsbanner marschera upp 
till sin efter förbud och inskränkningar äntligen tillåtna valdemonstra-
tion.

Genom Brandenburger Tor
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Här var det ingen fråga om ungdomlig charm och militärisk spän-
stighet. I Reichsbanner-leden med deras enkla vindjackor och civilt 
improviserade övriga uniformspersedlar såg man många obehändiga, 
många klena och bräckliga gestalter; ja, man hade inte skytt att släppa 
med rena invalider som haltande och struttande sökte följa med i den 
ej alltför taktfasta marschen. Och människorna som i timslånga ström-
mar passerade förbi där borta över den fullpackade slottsplatsen, de 
sågo ofta trötta och förgrämda, men också ofta lugnt beslutsamma ut. 
De imponerade inte med flammande bloss eller flammande blickar, 
men inga parti- eller regeringsmanifest i världen kunna övertyga mig 
om, att icke i dessa ”marxistiska novemberförrädares” vardagliga, 
bekymrade ansikten en minst lika representativ sida av det tyska arbe-
tande folkets tålmodigt livskraftiga väsen var förborgat, som i de exta-
tiska hyllningsexplosionerna vid SA-tåget genom Brandenburger Tor.

Över platsen med de röda fanorna skallar ur högtalaren en röst, som 
lovar obrottslig fasthet i motståndet mot en diktatur, som handlar i 
folkets namn, men utan dess uppdrag.

Den som talar är Otto Wels, en gång för fjorton år sedan kommen-
dant i novemberrevolutionens Berlin. Ännu bär han ärr ej blott efter 
de spartakistiska matrosernas omilda nävar, utan också efter höga 
nationalsocialistiska partifunktionärers. Skall denna andra triumf-
marsch, så olika den första, slutgiltigt leda fram till det nya rike, där 
han och hans kamrater förlorat rätten att känna sig som fria medbor-
gare, och skall han kunna finna det Tyskland han en gång varit med 
om att efter bästa förmåga lappa samman ur ruinerna, över vilka den 
wilhelminiska segerdrömmens spökbrigad drog fram för att upplösas 
för alltid?

Genom Brandenburger Tor
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Operainvigning vid Unter den Linden

Det är lördagskväll. Av den första stora värmeböljan dröjer endast 
en behaglig ljumhet kvar mellan husmassorna, och genom den 
karaktäristiska, kryddade Berlindoften kan man ännu känna en svag 
arom av nyutspruckna blad från de stumt och ödmjukt staterande 
lindarna, som fått lida så mycket hån för sitt öde att ha råkat giva en 
impopulär världsstads forum sitt namn. Över den beryktade asfal-
ten glider i avmätta plutoner, som en rad jakthundskoppel, skilda av 
tvärgatorna, en ström av snabba och ivriga hjulfordon: privatbilar 
med aristokratiskt ljudlös andhämtning och metallglänsande kylare, 
taxis med sina plebejiska, yrkesbetecknade rutränder och skrapande 
växellådor, motorcyklar med obligatoriskt flickpåhäng och slyngelak-
tigt odämpat motorsmatter, och små grupper av sympatiskt stumma 
och smidigt manövrerande cyklister, oftast i par: han i baskermössa 
och Schillerkrage, hon barhuvad, utan vare sig prydhet eller koket-
teri visande sina kanske ej så eleganta, men spänstiga ben, vilka föras 
med en blandning av mjukhet och energi, som ej saknar charm. Det 
är de hemvändande från lördagsutflykten i öster – men just här, mitt 
emellan universitetet och den nyrestaurerade Lindenoperan, saktade 
de farten och kastade dröjande blickar över den blanka trafikbanan, 
i vars mitt en jättelik park av bilar i femdubbla led skymma utsikten. 
Och runt omkring i en väldig, mörk krets stå vi, de goda berlinarna, 
tysta och tålmodiga, i linjerak rättning höger, kommenderade av väx-
elvis gemytliga och grälande ”Schupo”-korpraler, som trots att de fått 
byta ut den kejserliga pickelhuvan mot en republikansk men grann 
kepi, ändå inte riktigt glömt bort det gamla tonfallet i ”Polizeilich 
verboten!”. Då och då lyckas någon med mystiska krafttecken utrus-
tad person förmå en uniformerad överhetsrepresentant att ledsaga sig 
över spärrområdet fram emot den lysande rampen under operatrap-
pan med dess fondkulissartade överbyggnad. Men det tycks kunna 
vara ett farligt företag: ur gruppen av vakter där framme lösgör sig 
plötsligt ett par figurer: en Schutzmann, som med reglementsenligt 
och effektivt grepp om nacken för bort någon misstänkt, motspänstig 
individ i riktning mot Alexanderplatz – polishuset. Han gör motstånd, 
missdådaren, men tydligen mera av principiella än praktiska skäl. 
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Bakåtlutad mot konstapelns kraftiga skuldra spretar han framåt med 
jämna, knäande steg. Det ser ut som om han sköts fram på hjul, som 
en tom skottkärra – och ingen tar notis om hans öde.

En ung flicka bredvid mig knuffar till sin kamrat:
– Hör du, nu går vi – här ha vi ju stått över en timme.
– Då kan vi väl stå en kvart till, säger den andra. Jag har aldrig sett 

honom förut.
Vem är det då man väntar på? Är det Richard Strauss, som just nu 

därinne njuter höjdpunkten av sin hyllningsmättade gästspelsvecka i 
Berlin, medan han med knappa, distinkta rörelser dirigerar de sista 
patetiska takterna av ”Trollflöjten”? Eller är det någon kulturdignitär 
ur den lysande elitpubliken, som redan med välbehag kunnat konsta-
tera att de nya stolsöverdragen i den gamla, traditionsfyllda salongen 
äro av samma röda tyg som förr? Där är Schreker, Strauss’ kollega och 
kompositionsprofessor på modet, där äro Gerhard Hauptmann – lik 
Goethe även däri, att han måst se sin ålderdoms djupsinne ringaktas av 
publiken, som i stället värmer upp de svalkande revolutionsminnena 
vid Sturm och Drang-brasan i ”Vävarne” – och det svart-blonda brö-
draparet Mann: den opolitiske betraktaren Tonio Thomas och hans 
disharmoniska antipod, den fule Venus-Minervadyrkaren Heinrich. 
Men det är sant – vi äro i det politiska Berlin, ej i det konstnärliga 
München! Det är hoppet om en massivare sensation, som hållit oss 
kvar så länge på vår vakt under lindarna. Där nere, genom sidopor-
ten till vänster skall han komma ut, viskar man – den långa, svarta 
bilen väntar redan därutanför, och några steg därifrån, diskret gömda 
bakom träd och lyktstolpar, håller polisens välbemannade piketbilar 
vakt. Ett par sekunder skall man kunna skymta honom – den höga, 
grova gestalten, så oavsiktligt lämpad för modernt kubistiskt form-
språk i karikatyr och monumentalkonst, de klumpiga, orörliga dragen, 
den ljusgrå, redan gammalmanströtta blicken.

Redan! Det är bara fjorton år sedan han för första gången överraska-
de världen och gjorde sig ett namn – och då var han sextiosju. Men den 
överraskningen var dock ej så stor som den han berett sina beundrare 
och sina fiender vid åttio. Nu står han där som den högste represen-
tanten för sitt av valmanifest och affischer politiska marsnotvarp och 
”kamporganisationernas” lastbilståg med åtföljande knölpåksslagsmål 
utmattade folk, i all sin gammaldags präktiga lättfattlighet en av de 
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underligaste gestalterna i sin samtid. Den trogne Schart – det tycktes 
ha varit den roll som ämnats åt honom – försvararen och förvararen 
av anförtrodda regalier, hängiven sin plikt och sin herre intill en ädel 
undergång. Men han har valt en annan, mindre tragiskt effektfull upp-
gift. Och sin lön har han fått. Det är inte hans trogna garde från 1925 
som står här ute och väntar honom – inga entusiastiska svart-vit-röda 
Stalhelmshjältar med revansch- och restaurationsfanatism i ögonen 
– dem och deras sak har han svikit. Det är ännu mindre partidemo-
kraterna med eller utan socialism på programmet, som ännu för tre 
år sedan kallade honom en fara för landet eller jämförde honom med 
massmördaren Haarmann, ej heller någon av det så kallade folkpartiets 
regeringstrogna storföretagare. Det är bara vanligt ungt folk härute – 
en smula nyfikna, men inte i hurra-stämning. – Det är bestämt några 
tusen av de två och en halv miljoner nya valmän och -kvinnor, årsklas-
serna 1924–28, de som med särskilt enträgen välvilja i samtliga valupp-
rop undervisats om sina olika plikter mot fosterlandet, samhället eller 
mänskligheten. – Men har jag hört rätt, så finns det många, många just 
bland dem som redan fattat sitt beslut: Låt oss sköta vår trädgård – låt 
de andra hålla på som hittills. Det finns viktigare uppgifter för oss – 
tills vidare! – Kanske är det inte politiskt skarpsinnigt resonerat. Men 
det förefaller mig förklarligt. –

Men vad nu? Bilparken är i full upplösning – poliskedjan drar sig 
undan – var är rikspresidentens vagn?

Försvunnen, tyst, omärkligt, genom en av bakgatorna på andra sidan. 
Vi springa lössläppta fram emot portalen för att se på ståtens sista rester. 
”Da kriegten wir doch nix”,152 blinkar en bokhållarpojke åt mig. –

Nej, Hindenburg – och hans polischef! – ligga inte för improviserade 
folkhyllningar. Att han inte är någon Caesar eller Napoleon visste 
man förut. Men han är ej heller någon MacMahon eller Horthy. Han 
är blott en man som visat att enkelt manligt omdöme kan i vissa fall 
mäta sig med vad som i våra dagar gärna kallas politisk instinkt, och 
att det är möjligt att vid dubbel mansålder, i kraft av ärligt förvaltad 
insikt och erfarenhet, utan program och proklamering låta en preus-
siskt feodal plikttrohet, växa ut till medborgerlig ansvarskänsla.

152 ”Där fick vi dock ingenting”.

Operainvigning vid Unter den Linden



162



163

Sommarlovet

Sommaren har kommit och gått. Knappast en vecka varade den, men 
vad som kunde göras för att rädda 1928 års medeltemperatur från ett 
katastrofalt minimirekord blev gjort. Den nytyska amerikaniserade 
kärleken till biggest-in-the-world-prestationer lyste klart ur rubriker-
na till temperaturnotiserna: 38 grader i skuggan – rekord för Europa! 
Det var förra söndagen, och passagerarfrekvensen till ”förorterna” 
med deras guldgråa vattendrag – Wannsee, Tegelsee, Müggelsee och 
vad de heta – uppskattades till två miljoner – oberäknat spårvagnarna, 
t.ex. till Luna Parks kombinerade bier och ”Mellenbad”. Två miljoner 
– det är varken mer eller mindre än halva stan – men returbiljetterna 
voro väl medräknade! Säkert är det i alla fall inte – den som tog sig ett 
strövtåg genom de randiga skogsbackarna utefter ”die Havel”153 denna 
dag fick ett intryck av levande mångfald, som annars endast förmedlas 
av myrstackar och egyptiska gräshoppor. Ett enda, perspektivistiskt 
oändligt, krälande simbyxparadis med familjeidyller i ogenerad mass-
exposition, bollkastande, modernt spänstiga ungdomar i det grunda 
strandvattnet, välmående bieronklar och tanter under randiga parasoll 
och vandrande limonad- och glassförsäljare, som med möda lotsade sig 
fram mellan mer och mindre punktalrullade extremiteter. – En syn för 
gudar – och särskilt kanske de gamla grekiska, som under allt lättväckt 
och skallande homeriskt löje dock stundom även skulle fått anledning 
till mänskligt och mytbildande välbehag.

Gudomligt var också intrycket av hemfärden, med båt, ”Stedtbaker” 
och underjordisk – nämligen i avseende på det tålamod med vilket 
detta beundransvärda folk i timtal trampade varandras nybadade tår, 
utan klagan och gruff, med den heroiska ”durchhalten”-stämning,154 
som ej är minst imponerande i en så vardaglig och trivial rekreation.

Det var i somras! Nu är det höst – den nya värmeböljan har redan 
sen- och indiansommarens blandning av disigt kvalm och resigne-
rad ljumhet, schabbiga och charmberövade sloka trädkronorna över 

153 Havel är floden som flyter genom Potsdam och Spandau väster om Berlin.
154 Ungefär ”hålla ut”.
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Linden och Kurfürstendamm, plötsliga åskbyar sopa damm och pap-
persskräp utefter trottoarerna och dränka dem sedan i vattuflöden, 
som melankoliskt återspegla kvällspromenadens ensliga gaslyktor. Till 
ökad visshet hänga på Scalas och Winterpalasts nyrestaurerade fasader 
skylten: Vintersäsongen börjar 1 augusti.

Det är alltså icke Fridas’ speciellt vårliga humanitetsstämning 
som under dessa dagar gjort parollen: ”Släpp fångarna loss!” särskilt 
aktuell, ej blott inom rikets allsmäktiga partikonklaver, utan även för 
opolitiska och laglydiga gatutrafikanter. Amnestilagen för politiska 
brottslingar till höger och vänster, som efter många våndor och köp-
slaganden blev antagen för ett par veckor sedan, har släppt ut vid pass 
trehundra företagsamma vildhjärnor – eller ädla martyrer! – i solske-
net, men ett solsken som redan fått eftertänksamhetens fadda gulhet 
och stämningslösa helvärme.

Så tror jag åtminstone Max Hölz kände det vid sitt triumfatoriska 
intåg i Berlin häromdagen.

Av alla revolutionsårens redan nu av ett förvirrat, sägenartat töcken 
omgivna hjälte- eller bovgestalter har väl ingen – de fallna undantagna 
– bland de sina blivit mer fanatiskt kanoniserad än Hölz, rövarhöv-
dingen från Sachsen, f.d. biografägare och kavalleriunderofficer, 1920 
och 1921 armékommendant och diktator över en upprorisk provins, 
furstligt fredlös i hjärtat av det sargade tyska riket, farlig genom mak-
ten av sin enkla, folkliga logik i agitation och handling, en – Mikael 
Kolhaas, Karl Moor och Rinaldo Rinaldini i en person – men i maskin-
gevärens tidsålder. Infångad efter ett reguljärt fälttåg och inburad för 
livstiden, har Hölz ej upphört att sysselsätta opinionen långt in i det 
borgerliga lägret. Thomas Mann har uppträtt för en revision av hans 
dom. Och för den bränslehungriga kommunistiska brasan har Hölz 
varit ett både hållbarare och eldfängdare material än hans namn insi-
nuerar.

Och nu var han fri – kl. 8 skulle han visas för folket på platsen fram-
för slottet, just utanför den historiska balkongen, från vilken Wilhelm 
med mustascherna för fjorton år sedan proklamerade den ödesdigra 
krigs-borgfreden. Månne det var lika svart av folk den gången, förbi 
domen ända upp till museitrappornas kolonnader? Kanske – i dag är 
det i alla fall inte mer packat än att man kan tränga fram till en trettio 
meters håll från lastbilen, där en plakatstång med ”Max Hölz” i röda 
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bokstäver förkunnar att visningen skall ske. Men det är heller icke en 
oordnad, knuffande folkmassa omkring oss – i slutna led, tropp- och 
kompanivis på självklart preussiskt manér stå Rot-Front-ungdomarna, 
ända ner till de små pionjärflickorna, ja ännu längre ty många ha tagit 
sina minsta på armen mitt i ledet. Och fanor eller plakat med mystiska  
initialer vaja i operettmässigt överflöd över paraden. Men bakom bröst- 
värnet framför slottet vandra samhällets skyddsmän med uppmärk-
samma blickar fram och åter, de ”gröna” i sina fina blå uniformer.

Nu händer det något på lastbilen – det jättestora visitkortet beskri-
ver underliga kurvor i luften, och plötsligt ser man en kraftigt byggd, 
undersätsig man med sydtyskt, svartlockigt rundhuvud stå på en upp-
höjning och med en tveksam gest lyfta stången till hälsning.

Nu kommer det – tänker jag. Hälsningsvrålet, ropet ur det för-
tryckta folkets hjärta, jubel och orkanen.

Men intet sådant sker. Från olika delar av platsen ljuder liksom 
dämpade, oinspirerade tillrop. Så med ens hörs stämmor – en, två, flera 
– gälla, säkra, hörbara på fjärdingshåll, om de bara inte störde varandra.

Jag ser mig om. Bakom barriären ha de dykt upp, med ett stenkasts 
mellanrum, var och en med en man med nummerbricka vid sin sida 
– den närmaste har nummer 10, och talar i falsett så att mina röduni-
formerade grannar få tillfälle till roligheter – några ha klängt upp på 
lyktstolparna. Det är partiagitatorerna, och av deras energiska vittnes-
börd tycks framgå att socialdemokraterna äro förrädare.

Men de har dålig publik. ”Låt Hölz tala”, ropa vi. Först när gram-
mofonplattorna raspat sitt sista varv får man möjlighet att lyssna till 
festföremålet. Kort och konstlöst berättar han att tre av hans kamrater 
i fängelset ännu i går voro kvar bakom lås och bom. Men på hans hot 
att genast vända tillbaka till Sonnenburg – vilket fängelsenamn! – 
blevo de i dag lössläppta.

Det var allt. Och när sedan Internationalen stämdes upp, en smula 
i otakt, och en av Hölz’ livvakter med energiska huvudnickningar och 
flåsande kinder söker ta ledningen, ser man honom plötsligt tappa alla 
koncepter: Hölz har med en självsvåldig gest satt handen för munnen 
på honom – och i nästa minut rufsar han med försonande gemytlighet 
om i de revolutionsgenialiskt svallande lockarna.

I detta ögonblick påminde hans ansikte – svartmuskigt, barnsligt 
impul sivt, med en underton av labilt eruptiv våldsamhet – om ett 
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annat, för gamla uppsaliensare välbekant: diktarens av Vi gå över dagg- 
 stänkta berg

Och jag tänkte: Kanske får han förbli folkhjälte – men han blir ald-
rig folkkommissarie!

Nu börjar lastbilstribunen rulla i väg med sin fånge – frigiven vis-
serligen, men tiofalt bunden av underliga, magiska trådar, som på de 
sista sju åren gjort både Kolhaas, Moor och Rinaldo, till marionetter. I 
tur och ordning blåsa de sjuttio sinom sju musikkårerna till avmarsch. 
Skymningen har fallit på, men de trånga gatorna nedåt Neu-Köln 
ånga ännu av hetta. Jag följer den sista kolonnen till Jernowitzbron.155 
På andra sidan avteckna sig fabrikskvarterens och lastagekvarnarnas 
svarta silhuetter mot aftonhimlen; ett tåg rasslar fram över viadukten 
just som de främsta leden ta upp en ny melodi.

Och marschen går vidare mot öster under Marseljäsens toner.

155 Antagligen en felskrivning. Det finns ingen ”Jernowitzbrücke” i Berlin. Däremot går 
Jannowitzbrücke över Spree relativt nära den plats där slottet tidigare låg och det är med 
största sannolikhet den som åsyftas.
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Remarque talar ut156 

Liksom tretusen andra hade jag skrivit ett brev till Remarque. Vad det 
innehöll behöver blott antydas, det var frågor, framställda från syn-
punkten av Paul Bäumers jämnåriga i ett neutralt land, vilka, ehuru 
de varit utom räckhåll för granaterna likväl erfarit mycket av krigets 
förstörande makt.

Jag hade knappast hoppats på svar, men en dag låg ett brev på mitt 
bord: ”Om ni ännu är i Berlin, är jag gärna beredd att motta er –”.

Denne av groteska rykten kringvärvade Paul Bäumer, så enkel, så 
ungdomligt intensiv, så mänsklig i sin upplevelse av krigets mardröm, 
– så sällsamt förvriden, ogripbar i förläggarereklamens och hatpam-
fletternas trumeld, – jag skulle alltså få kasta en blick in i det isolerade 
pansarrum, där han håller sig innesluten.

*

Namnskylten för dörren är borttagen. ”Är det souvenirjägare? –” tän-
ker jag, medan dörrklockan ringer. En ung man i sportskjorta öppnar. 
Hans handtryckning är fast och kamratlig.

Genast efter hälsningen börjar jag med en fråga:
”Ni vet kanske redan, att man på senaste tiden har intresserat sig 

särskilt starkt i Skandinavien för er bok och kanske ännu mer för er 
själv?”

”Nej, det har jag ännu inte hört”, svarar Remarque kort och visar 
mig in i sitt arbetsrum.

Ett skrivbord, en bokhylla, ett klädskåp, en stol, en divan. Mellan 
fönstren ett litet akvarium med exotiskt brokiga småfiskar. Överallt 
bokhögar. Mellan dem några sällsamma föremål – groteska statyetter, 
träsniderier, käppar av underlig form. ”Det är negerskulpturer från 
Kongo”, förklarar Remarque, ”de ha redan länge varit min käpphäst.” 
När han märker mitt intresse, hämtar han genast ur ett inre rum ett 
par andra praktstycken av samma slag. Ett utsökt snidat huvudstöd 
och en låg praktpall, överraskande konstnärligt utarbetad ur ett enda 

156 Ursprungligen publicerad i Stockholms-Tidningen, Söndagsbilagan, 13/10 1929, s. 1–2 och 5.
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trästycke, med en krets av uttrycksfulla, polykroma människo- och 
djurfigurer.

”Jag har den skamligt nog till telefonpall”, förklarar Remarque och 
visar med stolthet detta sällsamma husgeråd.

Under tiden har jag kastat en prövande blick över bokhögarna. Det 
är mest resebeskrivningar, etnografika. Av nordiska författare ser jag 
Bengt Bergs Abu Markub, Hamsuns Landstrykare, Selma Lagerlöfs 
Gösta Berling. Bredvid ett halvtöppet paket med ett dussin översätt-
ningar på olika språk av ”Im Westen nichts Neues”157 ligger en trave 
Jack Londonband.

”Ni har rest mycket, säger man, i Orienten till exempel?”
”Inte alls. Det är en myt som så mycket annat, men jag kanske kom-

mer att göra det någon gång.”
”Ser ni” – återtar Remarque och sätter sig bredvid mig på divanen – 

”ingen av de märkvärdiga sensationer, som min bok medförde för mig, 
har gjort ett så besynnerligt och förvirrande intryck på mig som detta 
intresse för min person, för mitt privatliv. Jag är ju bara en normal 
människa som varje annan.”

Jag är helt upptagen av att betrakta den talande. En ung man, typ 
1929, blond, nordisk, kanske rättare anglosaxisk. Ett friskt ungt ansik-
te – ja han kan vara sportjournalist, eller arkitekt, – något utåtvänt, 
praktiskt. – Men nej! Ögonen grå, men ej den amerikanska, lugna, 
självsäkra, viljemedvetna blicken. Det är oroliga ögon, svårmodiga, 
sökande – lyssnande. Och pannan, – sällan har jag sett ett så ungt 
ansikte med en mer uttrycksfullt i veck och rynkor tecknad panna. 
Och munnen – det är ju en drömmares mun, med ett drag av vekhet 
och även bitterhet.

”Om min bok är god eller dålig kan man ju strida om, det får fram-
tiden visa, men det kan väl aldrig bero av vem jag är.”

”Er bok har blivit mer än en bok”, säger jag, ”det är ett argument, 
ett dokument. Och man har bestritt er rätten att utfärda dokumentet.”

”Det hade kunnat gälla om jag hade velat skriva ett objektivt, stra-
tegiskt generalstabsverk. Men jag har ju bara hållit mig till den rent 
mänskliga upplevelsen och den var väl gemensam för alla, om också 

157 På västfronten intet nytt.

Remarque talar ut



169

inte lika medveten för alla. – Man har förebrått mig ’bristande sol-
datanda’, att jag blott vore ’civilist’! Men det är ju just vad jag och de 
ojämförligt flesta voro och förblevo, också om vi buro uniform. I viss 
mening har jag rätt att i publikframgången se en bekräftelse för min 
boks innehåll, och ännu mer i de brev, som jag fått mottaga från tusen-
den, som kände liksom jag. Jag har ett, som ensamt vore tillräckligt för 
att ge mig jämnmod gentemot alla angrepp, och det är ett brev från en 
krigsblind i min ålder, vilken säger, att han först genom min bok har 
känt sig befriad från den förlamande bitterheten över sitt öde.” Med 
plötslig livlighet tillfogar han: ”Inte sant, sådant är tillräckligt...?”

Vi tala om hans allmänna inställning gentemot kriget, och jag frå-
gar, om denna icke drivit honom till något politiskt ställningstagande.

”Nej, jag förstår ingenting av politik. Jag kan blott säga, att den 
atmosfär av politisk hätskhet, som nu härskar i Tyskland, är mig i 
högsta grad motbjudande. Den levande patriotismen, som vi nu skulle 
behöva, ligger ju dock icke i de stora och krigiska orden, utan i den 
stilla kärleken till hembygden.”

”Hur skulle ni förhålla er, om Tyskland på nytt skulle råka in i ett 
krig?”

Remarque ser en smula förvånad på mig:
”Det kan jag inte svara på.”
”Ni är alltså inte pacifist?”
”Jag har ingen lära att förkunna. Jag har bara velat berätta, vad jag 

och mina kamrater upplevde, hur våra livsideal blevo krossade av en 
verklighet, för vilken de ej voro inrättade.”

”Är er bok alltså grundad på verkliga upplevelser?”
”Ja. Jag har varit vid fronten – länge nog för att själv ha upplevat i 

det närmaste allt, som jag skildrat.”
”Ni blev sårad?”
”Ja. Två gånger.”
”Och Himmelstoss!”
”Han är så litet en överdriven fantasikonstruktion, att jag fått motta 

flera brev från kamrater, som förebrå mig, att jag utelämnat de värsta 
av hans bedrifter. Han är verkligen brevbärare och lever ännu. Men 
det finns många av hans slag. De överordnade kände knappast hela 
omfånget av dessa excesser i primitiv maktnjutning eller brydde sig 
icke om att inskrida. Det ohyggliga, ödeläggande var just denna känsla 
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av fullständig övergivenhet, rättslöshet, hopplöshet. Vi voro ju bara 
aderton år ...!”

”Vad tänker ni egentligen om det tyska officersförbundets skrivelse 
till fredspriskommittén?”

”’Der deutsche Offiziersbund’ är inte ett förbund av alla forna offi-
cerare, utan blott en privat organisation av utpräglat reaktionär typ. 
Jag har svårt att tro, att någon enda, som verkligen läst min bok, kan 
uppfatta den som en smädeskrift mot den tyska krigsmakten eller den 
tyska officerskåren. Jag skildrar, hur tyska soldater nästan utan ammu-
nition, med eländigaste kost höllo stånd mot en övermäktig motstån-
dare och åter och åter stormade fram till angrepp. Många tusentals 
tyska soldater ha skrivit till mig, att just deras heroism hade fått sitt 
riktiga uttryck i min bok, och den ende frontofficer, som jag nämner i 
min bok, är ju ett föredöme, en hjälte, som offrar sitt liv.”

”Kriget har alltså ändå utlöst en mänsklig hjältekraft?”
”Ja, säkerligen, men den var för dyrt köpt med ett världskrig. Det 

finns också en det vardagliga livets heroism.”
”Och artikeln i detta förbunds tidskrift, som påstår, att ni knappast 

var vid fronten, och en hel del andra saker?”
”I de kretsar, som se Tysklands räddning i upprätthållandet av 

krigsstämningen, har man i min bok vädrat något hindrande och far-
ligt, och därför utnyttjar man allt, som kan tolkas eller formas till min 
nackdel. En påstår, att jag nu är bara tjugotre år gammal, en annan 
känner mig väl och vet att jag är femtiofem, hos den ene var jag träng-
soldat, hos den andre fransman, hos den tredje en falsk officer, hos 
den fjärde hette jag Kramer, hos den nästa var jag jude. Ingenting av 
alltihop är sanning.”

”Men varför inte dementera?”
”De flesta av dessa rykten falla på sin egen orimlighet, och min bok 

kan intet av dem skada. När en hund skäller på er på gatan, så känner 
ni er inte förolämpad, det är ju helt enkelt hans natur att skälla.”

”Jag har för övrigt nu endast en tanke: att komma bort från allt-
sammans. Jag skrev Im Westen nichts Neues’ för nära två år sedan för 
att befria mig från något i mitt inre, som jag kände som ett tryck, en 
boja. Jag kände denna befrielse, när boken var färdig, men nu, genom 
’framgången’ reser sig allt på nytt som ett jättespöke, som vid vare steg 
drar mig tillbaka igen. Hela dagen måste jag med eller mot min vilja 
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sysselsätta mig med boken. Det kommer post, telefonsamtal, männi-
skor, manuskript, jag kommer inte loss en enda timme. Nu vill jag 
samla mig till något nytt, kanske till en ny bok. Men det ser ut, som 
jag aldrig mer skulle få bli mig själv. Man har utnämnt mig på livstid 
till förvaltare av min egen bok. Jag är en fånge – men jag tänker försöka 
rymma!”

”Filmatiseringen av boken tar också er tid i anspråk?” ”Jag har dis-
kuterat igenom den med Laemmle men avböjt alla anbud på vidare 
medarbetarskap.”

”Och den nya boken?”
”Kommer att behandla kristiden efter kriget. Det är allt vad jag får 

säga.”158 
Till sist kommer jag att tala om Walter von Molos uttryck om ”Im 

Westen nichts Neues”: ”Den okände soldatens bok, skriven av alla 
döda”, vilket utnyttjas av förlaget i reklamsyfte, och frågar: ”Har ni 
verkligen velat tala i allas namn? Generationen som förstördes av kri-
get var ju, som ni själv en gång sade, en tydligt avgränsad åldersgrupp.

”Det är inte jag, som har satt detta motto över den tyska upplagan. 
Det är blott en berömd tysk skriftställares kritik, men icke min egen 
åsikt. Jag har aldrig velat tala i allas namn. Min bok är subjektiv. 
Många, både levande och döda, upplevde kriget på annat sätt än jag, 
till exempel ännu mycket mer burna av religiös eller patriotisk hänfö-
relse.”

Samtalet är slut, men till min angenäma överraskning ber mig 
Remarque att nästa dag tillbringa ett par timmar med honom utanför 
staden.

*

Utanför längan av modernt rektangulära småvåningskaserner står en 
elegant svart automobil. ”Den är inte min – ännu”, säger Remarque 
med ett litet leende. ”Jag håller jämt på att pröva automobiler – det 
fick jag smak på medan jag var ringexpert i en gummifirma. Jag tror 
jag förstår mig en smula på dem.”

158 Den bok som åsyftas är antagligen Der Weg Zurück (Vägen tillbaka, Stockholm 1931), en 
fristående fortsättning på På västfronten intet nytt.
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Jag märker att han har rätt, när vi glida fram över Kurfürstendamm. 
Den långa, låga vagnen rör sig smidigt som en motorcykel genom 
gatuvimlet, och medan Remarque fortsätter att tala, lyfter han ofta 
båda händerna från ratten med snabba impulvisa åtbörder, utan att ett 
ögonblick förlora en chans i trafikkonkurrensen.

Genom Grunewald, där septembersolen kastar besynnerliga skug-
gor över asfaltbanan, bär det av med 100 km:s hastighet till ”Onkel 
Toms Hütte”,159 ett av de mest omtyckta målen för de söndags-
sportande berlinarnas utflykter, i dag blott befolkat av några höstligt 
ensamma par.

Vid ett bord i det fria tas samtalet åter upp och får nu en friare och 
personligare ton. Han talar om sig själv – barndomsminnen, stäm-
ningar, iakttagelser.

Jag upprepar frågan i mitt brev: ”Var verkligen den förstörande 
krigsupplevelsen bunden vid skyttegravarna? Har den inte i en eller 
annan form nått alla de unga, som då stodo mitt emellan det gamla 
och det nya, utan fäste i någotdera?”

”Jo, kriget har förändrat världen, inte bara dem som voro soldater. 
Det har inte förstört alla; men det har hämmat och omgestaltat många. 
Kriget var ett elementarförlopp, liksom en eldsvåda som förhärjar en 
hel stad: några husrader blir kvar, många måste helt byggas om. 

För oss var det helt enkelt så här: Vi voro en grupp unga männi-
skor, ett knippe friskt, sprudlande liv, som borde fått blomma med 
gräset och träden under himmelens skyar och fröjda oss åt ljusa, klara 
tankar, och som kastades in i ett vanvetts kaos av skräck och död. 
Men livet reste sig i dessa unga kroppar till en förtvivlad kamp – i 
självbevarelseinstinkten under trumelden, i angreppets djuriska raseri, 
en osentimental blandning av egoism och kamratskap, i brådmoget 
drastisk humor, i ögonblick av animalisk livsaptit. Och ingenting 
annat än denna livets kamp mot dödshotet har jag velat skildra i min 
bok; inga religiösa eller politiska synpunkter ville jag ge, blott denna 
livets kamp.”

159 ”Onkel Toms stuga” ligger i Zehlendorf i sydvästra Berlin. Idag är det namnet på en 
stadsdel, men ursprungligen var det namnet på den stora friluftsrestaurang och nöjeslo-
kal som öppnade här 1885.
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Han gör en paus; det finns intet som helst patetiskt i hans röst.
”Kanske ville jag lika mycket skildra livets seger som dess under-

gång. Men sedan, sedan kom återkomsten, och det var det svåraste. 
Jag var sårad, befriad från vidare fronttjänst, åter därhemma. Min mor 
hade dött, min bästa ungdomsvän likaså. Allt var så främmande, så 
overkligt. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Det var i september 
1918. Då anmälde jag mig på nytt som frivillig, bara för att komma bort. 
Det var hopplösheten. Men då var ju allt snart slut. – Man har ibland 
sagt att jag inte borde ha låtit Paul Bäumer dö. Men hade man inte då 
kunnat säga: – Vilka intressanta upplevelser har inte den där Bäumer 
haft ändå! – Hade inte gymnasister kunnat säga: – Vilka spännande 
äventyr – vid en ålder, då vi måste sitta på skolbänken och ha tråkigt.

På ett sådant förflutet skulle vi också vilja se tillbaka. Kriget är i alla 
fall något som är värt att uppleva – för den som kommer tillbaka!”

Jag ber honom berätta något om sina uppväxtår.
”Jag växte upp i en medelstor westfalisk stad, i småborgerlig atmos-

fär. Mina föräldrar voro katoliker, själv har jag sjungit som korgosse 
i kyrkan. Varken hemma eller i skolan fann jag förståelse för mina 
drömmar om en värld utanför min krets eller ledning vid mina försök 
att finna mig tillrätta bland böckerna. Man kunde inte föreställa sig 
någon annan framtid för mig än kanske som postmästare, lärare eller 
apotekare. Jag läste mycket och planlöst. Hur många hundra värde-
lösa volymer plöjde jag inte igenom, innan jag upptäckte Kellers ”Der 
grüne Heinrich”. Jag kunde knappast skilja på kolportage och skönlit-
teratur – men här fann jag något nytt, ur den boken lärde jag mig hela 
sidor utantill. Men det var värre, när jag sedan fick för mig, att jag 
måste läsa Kants ”Kritik der reinen Vernunft” från pärm till pärm. Då 
det inte ville gå, trodde jag mig vara andligt undermålig.”

På en anmärkning av mig över efterkrigsgenerationens oromantiska 
realism svarade Remarque:

”Ja, vi voro verkligen romantiskt anlagda. När jag till exempel fick 
fatt på ’Die Leiden des jungen Werther’ brukade jag sitta och läsa 
den på kvällarna uppe på vår balkong, högt uppe i en hyreskasern, i 
månskenet. För en och femtio hade jag köpt en flaska vin, naturligtvis 
i hemlighet, vin, förstår ni! Jag fyllde ett glas och skålade med månen. 
Men bara en klunk, resten hällde jag tillbaka i flaskan, ty det var ju inte 
ofta jag kunde köpa en ny.”
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”Började ni tidigt att skriva själv?”
”Ja, jag försökte mig på vers, men bara mycket allvarligt menade 

världsåskådningsdikter. Men därmed tänkte jag ännu inte alls på en 
litterär framtid. Jag ville bli musiker, komponist, pianist. Det hade jag 
kanske också blivit, om jag inte blivit sårad i ena handen, inte svårt, 
men tillräckligt för att göra denna bana omöjlig. Senare ville jag en tid 
bli målare, men mitt huvudintresse var att uppföda djur – hundar och 
fiskar. Det är också en sak, som jag verkligen kan. Mitt lilla akvarium 
där hemma är ett minne från lyckliga ungdomsår. Inte heller efter kri-
get tänkte jag på en litterär levnadsbana. Man levde ju bara rakt fram, 
utan att tänka, ja, helt upptagen av kampen om det dagliga brödet. En 
tid drog jag omkring som gårdfarihandlare och sålde dukar och tyger 
åt bondgummorna; när en gendarm dök upp, måste jag gömma mig i 
buskarna, för jag hade ju inget handelstillstånd. Senare blev jag agent 
för gravstenar, kontorsbiträde och mycket annat. En tid också organist 
– på ett dårhus. Så var jag folkskollärare. Det var en lycklig tid. Med 
barnen trivdes jag mycket bra och de med mig; men i längden var det 
för mig med mina tjugoett år ändå för trångt. Det övriga vet ni kanske 
redan.”

”Att ni skrev annonser och reklambroschyrer om continentalringar 
och gummiklackar och många andra saker...”

”Ja, till och med på vers.”
”... Och hur ni som sportjournalist på Scherlförlaget började skriva 

”Im Westen nichts Neues” på era lediga eftermiddagar...”
”Jag hade ju redan förut försökt att skriva en roman som publice-

rades i ’Sport im Bild’.160 Den gick i den hypermondäna stilen, men 
jag visste ju, att den var utan kraft och verkligt värde. Men under 
dessa eftermiddagar kände jag för första gången en slags besatthet, jag 
kunde inte komma lös, och boken blev skriven utan avbrott på ett par 
månader. Jag kunde först inte komma mig för att försöka sälja den, ty 
jag trodde att ingen skulle intressera sig för den. Så erbjöd jag den till 
S. Fischers förlag. De tvekade länge. Slutligen antog jag anbudet av 
Vossische Zeitung, men man trodde i början också där, att manuskrip-

160 Tysk illustrerad veckotidning.
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tet hade för litet handling och spänning för att kunna publiceras i fort-
sättningar. Därför höll man en annan roman i beredskap för det fall att 
publiken inte skulle visa något intresse. Men redan efter några dagar 
började breven strömma in och sedan ... För övrigt skall ni inte tro, att 
jag har gjort mig en sådan jätteförmögenhet på det här, som man ofta 
hör och läser. Om jag ville anta alla anbud om föredragsresor, som jag 
fått, skulle jag få mer för det än för alla upplagor och översättningar 
tillsammans. Men jag kan inte hålla några föredrag.”

”Egentligen känner jag mig inte alls som skriftställare; det är så 
förfärligt mycket annat, som jag skulle vilja vara. Tycker ni inte det är 
förskräckligt, att man bara har ett liv, en personlighet, en levnadsbana, 
att man inte helt plötsligt kan bli något helt annat, läkare, ämbetsman, 
upptäcktsresande. Men nu känner jag omigen, att det är någonting 
som jag måste ut med, någonting som jag behöver befria mig ifrån 
– genom att skriva. Om det blir något av värde, det är jag precis lika 
osäker om som förra gången, jag har samma oro, ja, ångestkänsla som 
då. Och så detta otäcka medvetande om att vara föremål för allmän 
uppmärksamhet...”

”Vill ni tro mig”, avbryter han sig plötsligt, ”när i våras framgången 
plötsligt kom, så råkade jag i en kris av fullständig depression. Mina 
vänner måste skicka bort mig; i veckor satt jag i Davos alldeles apatisk, 
utan intresse för något. Jag kände mig avslutad, färdig för alltid. Jag 
tänkte. Vad jag än hädanefter tar mig till, alltid kommer jag att bli för-
fattaren till ’Im Westen nichts Neues’. Och jag visste ju så väl: denna 
bok hade lika gärna någon annan av oss kunnat skriva. Det var ingen 
särskild förtjänst av mig att ha gjort det.”

”Vad anser ni om de andra krigsböckerna, till exempel Renn och 
Jünger?”161 

”Renns ’Krieg’ är en utmärkt, härlig bok, och Jünger? Han är född 
soldat, en präktig landsknektstyp, och han besitter en utmärkt skild-
ringskraft. Jag finner för övrigt att hans böcker verka mer pacifistiska 
än alla andra. Hos honom ser man i hänsynslös öppenhet det nakna 
kriget, lusten att döda – men ni måste nämna de andra, de första 

161 De böcker som åsyftas här är Ludwig Renns bok Krieg (Krig. En roman från västfronten 
1914–1918, Stockholm: Bonnier 1929), och Ernst Jüngers In Stahlgewittern (I stålstormen, 
Stockholm: Atlantis 2008). 
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krigsböckerna, Leonhard Franks, Latzkos och von Unruhs.162 Det var 
svårare att skriva om kriget då än nu.”

”... Och Barbusse?”
”För många år sedan började jag två gånger läsa ’Le feu’, men jag 

måste sluta, jag kunde då ännu inte uthärda det. Nu skall jag läsa den 
om igen.”

”Och vad säger ni om Sherriffs krigspjäs ’Journey’s End?”
”Man skickade den till mig före det tyska uppförandet av pjäsen. 

Man ville, att jag skulle åta mig dess bearbetning för tysk scen. Men 
jag avböjde, emedan jag nu helt och hållet vill hålla mig fjärran från 
krigstemat. Men den har intresserat mig i högsta grad, och är skriven 
i samma anda som min bok.”

”Läser ni mycket? Till exempel nordiska författare?”
”Hamsun känner jag bäst. Jag har just slutat läsningen av 

’Landstrykare’. Den älskar jag, jag har ju själv varit vagabond. Och så 
’Markens gröda’. Den är en bok med rymd över. – Har ni någon gång, 
när ni åker tåg, plötsligt i skymningen sett genom fönstret, huru långt 
där borta i dunklet en man går över fältet? Man ser mörkret, skogs-
randen, slätten, ett par upplysta fönster i fjärran och över alltsammans 
välver sig den stora kvällshimlen. Det kan plötsligt gripa en som en 
uppenbarelse, ett litet hörn av hela det väldiga livet, som man aldrig 
kommer att glömma, och som dock är en värld för sig. Det är något av 
förskräckande evighet i denna känsla. Det skulle finnas i varje bok, och 
det finns hos Hamsun. I målarkonsten finns det också: hos Rembrandt 
– och Munch. ’Den sjuka flickan’ är ett av de starkaste konstverk jag 
någonsin sett.”

Han fortsätter: ”Har ni inte märkt att det är som om fantasien arbe-
tade bättre, när man hör tågets buller eller susar fram i automobil eller 
lyssnar till god musik? Ibland när jag sätter på vissa plattor på min 
grammofon där hemma, blir plötsligt rummet befolkat av de gamla 
kamraterna – jag ser Kats breda rygg, Heis Westhus’ jättegestalt, jag 
hör dem tala, som om de verkligen voro närvarande.”

162 Här åsyftas Leonhard Franks ”Der Mensch ist gut” från 1917 (Människan är god, Stock-
holm: Bonnier 1918), Andreas Latzkos ”Menschen im Krieg” från 1917 (Människor i 
kriget, Stockholm: Svenska andelsförlaget 1918), och Fritz von Unruhs ”Opfergang“ från 
1919 (ej översatt till svenska). 
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”Har ni inte lust att skriva för teatern?”
”Teatern intresserar mig, men jag vet inte, om jag efter min andra 

bok överhuvudtaget kommer att skriva något vidare.”
Vi ha pratat i tre timmar, när vi äntligen bryta upp; men dessförin-

nan har Remarque gjort mig en sista bekännelse.
”Ni kommer kanske att tro, att jag blivit sinnesrubbad, men vet 

ni vad jag nu går och tänker på. Det har jag ännu aldrig berättat för 
någon. Om några dagar reser jag åter bort från Berlin; här kan jag inte 
arbeta, här får jag inte en minut vara i fred. Men helst skulle jag vilja 
försvinna helt och hållet, ändra mitt namn, låta skägget växa, börja en 
ny existens, aldrig skriva något mera. Man skulle aldrig skriva böcker, 
om man inte känner sig alldeles tvungen. Och den känslan kan man 
inte ha som yrke.”

”Men ni har den ju.”
”Ja, kanske, jag är så osäker. Jag längtar bort. Jag vill inte vara någon 

skriftställare, jag vill vara enkel, syssla med livets enkla ting, känna 
glädjen av att kunna få en sjuk hundvalp på fötter, som alla andra givit 
upp hoppet om, eller att ligga timvis på en grön äng, eller hastighets-
ruset, när man helt är ett med sin automobil.”

Framför ett hus mitt i Stor-Berlin ta vi avsked.
”När kommer ni till Sverige?”
”Jag har lovat, att om jag någonsin gör en föredragsresa, så blir det 

till Danmark, Norge, Sverige och Finland. Men jag kan ju inte hålla 
föredrag. På det andliga området är jag bara autodidakt. Jag kunde ju 
bara tala om hundar, fiskar och automobiler.”

Jag ser åter hans sällsynta, litet trötta leende, ”... men vem intres-
serar sig för sådant? Kanske kommer jag att läsa upp någonting ur min 
nya bok, inte ur min gamla. Och så kunde man sitta och prata som vi 
ha gjort. Kanske det blir redan i höst. Alltså: Auf wiedersehen!”

”Lycklig resa”, önskar jag, men i mitt stilla sinne också ”välkommen 
åter.”

Remarque talar ut
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Möblerade rum

Alltså, här är det! Snygg uppgång, stilla gata; – för sjunde gången 
under min Ulyssesfärd från den ena till den andra av ”våningsbörsens” 
möblerade-rumsadresser känner jag ett paradoxalt hopp vakna om att 
äntligen se ett Ithaka stiga upp ur stenhavet! – Jag drar i ringklockans 
lejonprydda handtag, steg närma sig – men ingen öppnar. I stället ser 
jag, som så ofta förr, ett gammaltestamentligt öga blänka fram ur det 
ena av de små titthålen på dörren. – – – ”Angående rum – jaså – bitte 
eine Moment...”! Det rasslar och knakar, det klirrar och skramlar – 
intet bankvalv är mångfaldigare skyddat av lås, bommar och kedjor än 
en berlinsk borgardörr, men sannolikt ingen anspråkslös stockholmsk 
familjelägenhet mer ändamålslös och opraktisk! – Det forskande ögat 
ser inte så divinatoriskt ut med ansikte till – det tillhör ett friskt och 
ungt och till på köpet rödhårigt hembiträde. Och så får jag tala med 
”gnä” Frau!163 

Det blir en hel promenad att komma till uthyrningsrummen. Till 
höger och vänster gemak, stora som en modern våning med kök och 
hall och uppfyllda med välstoppade tyska möbler, den legendariska, 
men livskraftiga gipskattfaunan ej att förglömma. – Men rummet 
längst in har något visst – ack ja, det påminner om Uppsala! Och bil-
ligt är det – 60 mark! Men varnad av erfarenhet och kloka rådgivare 
frågar jag: Och eldning? – 50 pfennig pr kaminbrasa – alltså minst 15 
mark. Och lyse? – Ja, det beror på, men en 5 mark – alltså 20! – Och 
städning? – Ytterligare 10. – Och så telefon, förstås: 4 mark grundav-
gift pr månad och 15 pfennig pr samtal. – – – Jag minns plötsligt att 
automaterna bara kosta 10 pfennig. – – – Och badrummet – 50 pfennig 
för bad, d.v.s. varje morgondusch.

Men ack, det är ju icke värre än någon annanstans, och dagen är 
redan långt framskriden. Stilla är det då här – jag behöver inte som 
hittills, riskera att bita av mig tungan i sömnen när någon av bussarna 
dundra förbi. Och familjen? Det är bara gnä’ Frau och en dotter, var-
ken hund eller högtalare. Vilket fynd! Och så kommer litanian! Jag har 

163 ”Nådig frun”.
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hört den många gånger förr – längre och yppigare ju finare uppgången 
och blankare skylten därutanför ha varit med det feodalt klassmed-
vetna ”Aufgang nur für Herrschaften!”164 

”Ja, inte är det gärna som vi upplåter rum åt främmande! Men det 
är våningsbyrån som fordrar det – vilka tider är det inte! Nu sedan 
judarna störtat Tyskland i fördärvet och stulit alla våra pengar genom 
inflationen! Ack, hur skönt var det inte förr! Min man hörde till kej-
sarens egen omgivning, skall jag säga – (jag sneglar förstående på ett 
tiotal i militäriska formationer upphängda kamratgrupper från kårer 
och bierbyar) och då skulle man sannerligen vågat – –! Och min dotter! 
Hela dagen ända till 5 måste hon sitta på ett kontor och arbeta, slava, 
bara för att förtjäna pengar!”

– – Denna förfärliga klimax vågar jag icke störa med en antydan om 
svenska unga ”bättre” flickors ställning till självförsörjningstanken – 
jag nöjer mig med stumt, men rätt allvarligt medlidande.

Jag bestämmer mig för rummet. Detaljerna avhandlas. Då råkar 
jag nämna att jag brukar mottaga rätt mycket besök om dagarna: en 
maskinskriverska för mitt arbete, svenska och tyska vänner. – Om 
förmiddagarna, skyndade jag mig ej alldeles sanningsenligt att till-
lägga ty jag mindes plötsligt en insändare nyligen i Vossische,165 som 
frågade huruvida det var riktigt att ringa till ”överfallkommandot” när 
en inackordering upptäcktes ha besök i sitt rum (manligt!) klockan 12 
på natten, eller om det räckte att bara underrätta den vanliga polisen. 
– – –

Nu var det redan förkylt. – Besök?! Nästan varje dag?!! men det här 
har alltid varit ett stilla och korrekt hus – nej, det går nog inte! Jag 
beklagar mycket, men då får ni vända er åt annat håll! –

I ett sådant fall kan man ju inte resonera? Och i nästa minut fick 
den rödhåriga jungfrun, med båda händerna lyftande hemmets jät-
telika nyckelknippa, manövrera upp fästningsporten: två varv med en 
nyckel, två varv med en annan nedanför och så ett varv däremellan – 
nej, först säkerhetskedjorna, både upptill och nedtill, och haspen, ja, 
en ganska vanlig hasp, som satt på det lilla utrymme som fanns kvar. –

164 ”Ingång endast för herrskap!”.
165 Vossische Zeitung var en överregional tysk tidning med huvudredaktionen i Berlin.

Möblerade rum
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– Där ute har skymningen fallit på, och julekläreringen lyser 
redan i de fulltravade butiksfönstren. På Nollendorfplatz, just vid 
”Hochbahn”-stationen, där tågen oavbrutet rusa fram och åter, står 
en frälsnings-musikkår mitt på refugen med en huttrande åhörarkrets. 
Den spelar: ”O, Tannenbaum, o, Tannenbaum” – – – Bilarna tjuta, 
spårvagnar pingla. – Det här är Berlins amerikanisering, tänker jag, 
som de tala om så mycket. – 

– Men längre än till tröskeln vid de herrskapliga uppgångarna har 
den inte nått. Där bakom sjudubbla forneuropeiska lås och säkerhets-
kedjor sitter die deutsche Hausfrau med ett textat stramaljbroderi, och 
har inte hennes dotter tvungits till förnedringen att lära sig maskin-
skrivning och affärskorrespondens, så sitter hon just vid pianot och 
övar in den täcka melodien till Lorelei: Ich weiss nicht was soll es 
bedeuten. – – –

Möblerade rum
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Marsminut i Friedrichshain

Med ögonen fulla av den kinesiska utställningens fascinerande skatter 
– med det uråldriga lergodsets mystiska silverpatina, Tangfigurernas 
groteskt levande komik och eremitlandskapens sällsamt perspektiviska 
bergformationer dansande runt i en övertrött hjärna – kommer jag ut i 
söndagsstillheten på Pariserplatz. Den friska luften slår emot mig som 
en överrumplande impulsiv omfamning; sval, men inte kall, doftande, 
men inte berusande; solen grinar som en vänlig gul drake från en 
puderblå porslinshimmel över lustvandrande familjer, till uppsynen ej 
så olika, tyckes det mig, de gemytliga tusenåriga kameldrivarna, som 
jag just skildes ifrån. Våren har kommit, det är tydligt och klart, hurra!

Jag strövar fram efter Linden, förbi Svenska Resebyrån, i dag ej som 
annars på senaste tiden lika tätt belamrad med ombyggnadsarbetare 
och bekymrade resande som Östersjön med isflak, och hamnar till sist 
långt bort i vilda Östern – bortom Alexanderplatz, där polishusets 
hotfullt röda bastilj reser sig som en Zwingburg166 mitt bland prole-
tär- och förbrytarkvarteren; bortom ghettostaden, där man ännu ser 
kaftanklädda judepatriarker i sina portar under skyltar med hebreisk 
inskrift – ända ute i Friedrichshain, förstadsparken med promenader, 
träddungar och kullar, och i ett hörn gamle Fritz’ argsinta byst; arbe-
tarbarnens lekplats, arbetarungdomens mötes- och demonstrations-
plats, det republikanska, men numera kanske inte rödast revolutionära 
Berlins minneslund och mausoleum. Ty där ute vila i en gemensam 
grav, tätt intill stoj och glam och gatubuller, de fallna från marsdagarna 
1848, de första offren för drömmen om den enade folkstaten Tyskland. 
Och vid deras sida, omgärdade av allvarsamma häckar, de första döda 
från revolutions- och Spartakusvintern 1918–1919.167 Tio- och åttio-
årsminnen – två generationer knutna samman som icke ha mycket 
gemensamt.

166 Medeltida borg.
167 Här åsyftas revolutionsförsöket i Berlin i mars 1848 samt generalstrejken och de beväp-

nade striderna i Berlin i januari 1919 som slutade med morden på Spartakusförbundets  
ledare Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht.
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En trumpetorkester av röda band från hundraden av kransar möter 
mig när jag från den leriga parkbacken träder innanför häcken. De 
svartrödgyllne färgerna, som inför sorgetåget för åttio år sedan för för-
sta gången höjdes – och sänktes – från det kungliga palatsets tak, äro 
i märkbar minoritet; nu ha de efterträtt både det kungliga Preussens 
och det kejserliga Tysklands som statsmaktens symboler och förlorat 
sin mystiska makt som sinnebild av det drömda ideella framtidslandet. 
Skall det rena röda med sin tankebefriande, visuellt suggestiva kraft 
undgå samma öde? Ännu har det icke bleknat, ännu kan omstört-
ningens sinnelag med eller utan intellektuell självkritik finna utlopp 
för den inre otillfredsställdheten genom en halsduk, eller färgen och 
devisen på en gravkrans.

Hat, hämnd och hopp – det är temat i de guldtryckta inskrifterna 
från klubbar och celler; har någondera – någonsin – något berätti-
gande? – – –

Där ute i parken är våren i full fart, men mycket är det också att 
göra. Som svarta mullvadshögar ligga halvsmälta drivor i rader längs 
trottoarerna, och i sänkorna står vattnet från den halvsmälta isen fots-
djupt. En grupp ungkommunister i livlig debatt lockar mig närmare. 
Men ack, det är inga skräcksensationer för en borgarsjäl – en käck och 
blond och rundhyllt blivande petrolös säger en av sina manliga kamra-
ter beska sanningar i en alldeles privat angelägenhet. Jag går vidare och 
söker följa stararnas kvittrande kast mellan kala trädkronor. En glad 
kvinnoröst bakom mig. ”Ser du, det är två!” – Ungdomen! – tänker 
jag med ett leende och vänder mig om. Men jag ser ett medelålders 
par, enkla, nej, fattiga – med två småttingar; arbetspräglade ansikten, 
men vårsöndagsstrålande; med blickarna följa de liksom jag den luftiga 
fågelflörten.

Det är i alla fall framtiden, tänkte jag; det andra är bara ”revolutio-
nernas historia”.

Marsminut i Friedrichshain
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Fasching och fasta

Karnevalen är slut – fastan har börjat! Visserligen har man inte behövt 
ta farväl av köttet – eller, rättare, av den inälvsfrikassé som är den 
något varierade huvudrätten på ”gott borgerliga” berlinska matstäl-
len. Och kolnöd och potatisbrist, som utgjort okyrkliga, men högst 
kännbara späkningar för Storberlins breda lager, hålla nu med stort 
förutseende på att hävas, samtidigt med orsaken – polarkölden. Men 
faschingen – massbalernas, kostymbalernas, maskeradbalernas och 
bockbierfesternas tid är förbi.

Faschingen är en importvara i Berlin. Dess hemort är Köln och 
München, och hit har den kommit efter kriget, då varje form och före-
vändning för yrsel och uppsluppenhet måste gripas med begärlighet. 
Men av Rhenländernas och Isardalens kollektiva, barnsligt dionysiska 
feststämning märker man inte mycket i den nyktert ironiska ökensta-
den på Sprees sandkullar. Bristen på omedelbarhet, prägeln av vilja, 
men inte kunna, väcker hos en uppsvensk riktiga hemlandsförnimmel-
ser; tanken på ett kostymfesttåg efter ”Unter den Linden”, dirigerad 
av preussiska poliskonstaplar, är oemotståndligt grotesk. Berlinaren 
liksom stockholmaren slår sig helst lös mellan fyra väggar – helst om 
de låta honom försvinna bland tiotusen likar. Och därtill har han gott 
tillfälle. Redan under sommaren äro Krolls och Zoos168 m.fl. jätteloka-
ler abonnerade för varje dag under festtiden av de myriader föreningar 
som organisera och konstituera den tyska medelklassens (i vidaste 
mening) sällskapsliv – ideella, politiska, sportsliga – för att inte tala om 
de just nu så aktuella förbrytarkorporationerna à la ”Immertreu”.169

Upptakten var Sylvesternattens nyårsvakor med ”sekt”,170 pap-
persmössor och serpentiner, vilka senare i veckor på det sällsammaste 
sätt smyckat gator och husväggar, dinglande i granna festonger från 
trädtoppar, balkonger och – spårvagnstrådar. Sedan ha sensationer av 

168 Krolls och Zoos syftar på nöjespalatset Krolloper som låg nära riksdagen och på Berlins 
djurpark Zoologischer Garten.

169 Immertreu var en förening av tidigare fångar som tillhörde den organiserade kriminalite-
ten i 1920-talets Berlin.

170 Mousserande vin.
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olika art och kvalitet bjudits buntvis varenda dag. Pressbalen var höjd-
punkten, socialt åtminstone – republikens hovbals-ersatz, en revy av 
kända ansikten – politiker och prinsar, författare och filmdivor – och 
dyrbara toaletter. Men nog har glädjen stått högre i tak på de riktiga, 
ogenerade kostymspektaklen med anspråkslösare inramning. Kanske 
lössläpptheten och dräktfantasien inte var lika självsvåldig som den 
lär ha varit förr – är det reparationskonferensen som dämpar? – I varje 
fall såg jag aldrig något motstycke till den herre som kom till fjolårets 
”Bunte Laterne”-maskerad, klädd till kakelugn, med luckan baktill; 
ovan denna inskriften; Får absolut ej öppnas! När riddar Blåskäggs 
hustrurs sjuhundrade och flera arvtagarinnor, följande sin natur, glän-
tade på den förbjudna dörren – vad fanns väl därbakom? Ingenting, 
mitt herrskap, absolut ingenting.

Kölden gjorde väl också sitt till: söder om Östersjön tar den, som 
bekant, förvånande lätt kvarter inomhus, när den kommer. Kanske 
de ännu inte ha lärt sig här nere att betala murare ordentligt? I varje 
fall drar det så smått om smalbenen t.o.m. i balsalarna. Och då är det 
säkrare att vara en banal maharadja eller toreador än en så konstruerad 
kakelugn! – – Men det finns också allvarsammare konsekvenser. Tre 
gånger har jag i olika variationer sett notisen; ”Funnen ihjälfrusen i 
en oeldad våning”.

Ty lägger man det festliga strålkastarljuset från Berlins karne-
valsäsong genom den ekonomiska analysens prisma, så får man ett 
spektrum av några starka, men fladdrande guldränder, och däremellan 
breda svarta band – samt ytterst ett bälte av osynbart ultrarött. Den 
tyska prosperiten är officiellt fastställd av en amerikansk reparations-
agent, men nog förefaller den en amatöriakttagare lite ojämnt förde-
lad. Inflationstidens skräck för kontanta pengar sitter ännu kvar hos 
dem som ha några och yttrar sig i en påfallande ökad benägenhet för 
överdåd och lyxkonsumtion, men för en stor kategori betyder nog 
fastetidens ingång i själva verket bokstavligt och enkelt – dess fortsätt-
ning.

Fasching och fasta
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Wallfart till Pontigny

Såsom sig ägnar vid en pilgrimsfärd hade min resa gått i många och 
nyckfulla etapper, icke utan små händelser och avbrott, underhållande 
sammanträffanden och pikareska äventyr. Men det är andra histo-
rier! – Från det nya Berlins idylliskt funktionalistiska förstäder hade 
jag hastigt och lustigt rullats in bland de kusliga proletärkasernerna 
i Ruhr, provinsen som är en stad, Världsstaden framför alla andra, 6 
mil lång och 4 mil bred, och vars stadsdelar heta Dortmund, Bochum, 
Duisburg, Düsseldorf, Essen, Eberfeld, Barmen – jättecitadell av skor-
stenstorn och brandgavelsvallar, vilka redan från ömse håll sträcka 
armarna mot varandra för att fånga de sista resterna av öppen grön-
skande mark i gatornas unkna vallgravsnät. Jag hade hastigt fångat 
bilden av några fysionomier från denna Jules Verne’s fantasi överbju-
dande Stålstad vars befolkning, härdad vid smältugnar, i kolschakt 
och under tre blodigt nedslagna revolutionsförsök, av många anses 
hålla Tysklands ovissa öde i sina valkiga nävar, och sedan flytt över 
Rhenbron vid det heliga Köln; under några minuter hade jag i S:t 
Gereons rotunda med tacksamma ögon gjort möte med det romerska 
världsrikets kulturkrets, ännu efter undergången segrande från Bysans 
till Granada, från Regensburg vid Donau till det Agrippinska brohu-
vudet vid Rehn. Men i Bonn, adelsjunkrarnas universitetsstad, där 
mensurtatuerade kårstudenter ännu riva salamander för tronen och 
altaret, ostörda av minnet av sina längesen döda kommilitoner Heine 
och Nietzsche, hade jag sedan med förundrad eftertanke trätt in på den 
armodets bakgård, i det eländets kyffe, där den störste av alla proletär-
diktare föddes: Beethoven.

Vidare upp för Rhen gingo dagsleder, länge överskuggade av den 
jättelika, självmedvetet vajande trikoloren på Ehrenbreitstein, mitt 
emot det Tyska Hörnet mellan Mosel och Rhen vid Koblenz, ty ännu 
hade Stresemann ej kämpat ut sitt livs sista strid, med fienderna både 
framför sig och i ryggen, vid rådsbordet i Haag. – Och ett stycke längre 
upp på de vinstockskransade kullarna mellan Assmanshausen och 
Rüdesheim stod i förstelnat majestät Germania, så olik Rhenlandets 
lättlynta, varmblodiga flicka, oformligt patetisk och omedvetet tragisk 
i sin av historien desavouerade härskargest.
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Med hand och blick visar hon över floden mot sydväst, mot 
Saarlandets skogshöjder och Lothringens platåer – landet som göm-
mer berg av guld – kolguld, stålguld, – som sedan århundraden köpts 
och återköpts med strömmar av blod, – rött blod, människoblod – och 
mot den ur tyska imperiets famn två gånger förlupna biskopsstaden 
Metz. Dit gick också min väg, ännu en gång genom ett landskap, 
rykande av kol, ångande av glödgat järn, men svalkat av vildromantis-
ka, nordiskt doftrika barrskogsåsar och ensligt skummande bergbäck-
ar. I Saarbrücken tog jag avsked av Tyskland; det älskvärda Frankrike 
är här vandraren till mötes med billiga francs och billiga cigarretter, 
men kan ej riktigt övertyga honom att han är hemma hos sig.

Så kände sig i desto högre grad de permitterade besättningspoilu-
erna, med vilka jag hade sällskap i en tredjeklassvaggon över gränsen 
(som ju här blott är fiktiv). I kraft av uttrycksfulla, tvåspråkiga anslag 
på kupéfönstren lade de bredbent beslag på alla sittplatser, och min 
okuvliga lust för militära skådespel, endast ofullständigt tillfredsställd 
av Stahlhelm- och Reichsbannerparader, domnade helt oväntat bort 
under civila promenader i de skakande korridorerna. Men mötet med 
Metz, med heraldiskt spetshjälmade donjon’er och värdigt stilrena 
gammalfrökenfasader, kanske framför allt med de oefterhärmliga kafé-
terrassernas blå- eller rödflätade rottingstolar och garconens ”Porto 
sec, s’il vous plait?” – gjorde sitt till för att hastigt hela revorna i sinnet 
från passagen genom det osynliga taggtrådsstängslet mellan tyskt och 
franskt kulturområde.

Men knappt var resonansen med den nya miljön funnen – eller rät-
tare sagt återfunnen – förrän en hittills bortträngd men ganska viktig 
fråga fordrade ett svar. Vart reser jag egentligen?

Blott till namnet visste jag mitt mål: Pontigny. Ur olika källor hade 
jag hämtat ett rätt oklart begrepp om dess innebörd. I vissa franska 
intellektuella kretsar hade jag sett det nämnt med en nästan sakral 
ömhet, såsom en andlig hjärtpunkt för fransk kultur, i andra med 
ironisk överlägsenhet såsom ett hem för snobbistisk cenakelesteticism 
och sentimentalt kulturbigotteri. På senare år tycktes det – eller rättare 
sagt de s.k. ”Pontignysamtalen” – ha utvecklats till ett slags intellek-
tuellt sommarnöje för kretsarna kring ”La Nouvelle Reveu Francaise” 
med André Gide i spetsen. En tysk vän jämförde det oroväckande nog 
med Keyserlings ”Schule der Weisheit”, en svensk nämnde mer hopp-

Wallfart till Pontigny
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ingivande Sigtunastiftelsen. Den sistnämnde var det som med slum-
pens hjälp hade förskaffat mig en introduktion till detta års ”samtal”, 
av vilka de båda första under vardera tio dagar (en ”dekad”) skulle 
avhandla dels ”borgerligheten, såsom myt, såsom historiskt och såsom 
andligt faktum”, dels ”den klassiska fullkomligheten (”réussitte”) i 
konsten”. Bland anmälda deltagare märktes i första hand dekaden 
Hendrik de Man, den flamländske Marxkritikern, i den andra Roger 
Martin du Gard, Mauriac, Maurois, H. G. Wells samt Gide med hela 
sitt unga garde. Det var ju egentligen inte utan en viss tvekan, som 
jag hade givit mig av på min expedition. I och för sig hade det ju sina 
sidor att umgås mera intimt med berömda personligheter, och i all 
synnerhet författare. Men det förefaller mig på något sätt som om 
dessa svårigheter för en litterärt bildad genomsnittssvensk skulle vara 
mindre oövervinneliga gentemot en landsman, en tysk eller en engels-
man, ja gentemot koryféer av vilken nationalitet som helst utom den 
franska. Det är helt visst ej blott språkliga hämningar; det förefaller 
mig snarare att vara fråga om ett utslag av dåligt kulturellt samvete, 
en reminicens från de perioder av vårt eget förflutna – en av dem är 
inte längre avlägsen än världskriget – då av en eller annan anledning 
de levande relationerna till franskt ande- och kulturliv kommit att 
förtvina eller stämplats som moraliskt misstänkta. Och det har stun-
dom varit märkligt att iakttaga, hur just de, som känt sig manade att 
gottgöra det försummade såsom beundrare och förmedlare av franska 
kulturvärden hos oss, ej sällan fallit offer för ett apostoliskt viktigma-
keri, för en lust till raffinerad exklusivitet, ett behag vid känslan att 
framstå såsom initierad i hemliga intellektuella fröjder, öppna endast 
för den som uppnått en fantastisk fullkomning i det franska språkets 
labyrinter och därjämte en på våra breddgrader sällsynt salongsvana. 
De ha därigenom ofta byggt murar i stället för broar; de ha väckt nyfi-
kenhet eller misstro i stället för förståelse och tillgivenhet. – För mig 
framträdde i varje fall vid tröskeln till sista etappen av min Vallfärd till 
Västern en mängd betänkligheter av denna art. De stärktes vid tanken 
på ansvaret att uppträda i denna anspråksfulla miljö såsom den första 
representanten för mitt land. Jag beslöt med karaktäristisk feghet att 
göra en omväg och begav mig till Verdun.

Kanske var det en omedveten suggestion från miljön, de lothringska 
furstarnas huvudstad, som hos mig hade väckt behovet att före visiten 
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vid det nya intellektuella Frankrikes place d’éscrime dröja ett ögon-
blick vid en valplats med en lättfattligare, handgripligare och ej mindre 
andligt betydelsefull innebörd. Det var en god ingivelse. Under en i 
mitt minne outplånlig, strålande sommarsöndag, Pontignysamtalens 
öppningsdag, lärde jag känna världens storslagnaste, mest överväldi-
gande nationalmonument, enastående även i den bemärkelsen att det 
aldrig kan upphöra att tillhöra den besegrade likaväl som segraren; ett 
monument över en höjdpunkt av mänskligt vanvett, över en europeisk 
generations heroiskt förblindade, meningslösa självförintelse om man 
så vill, i varje fall över dess fanatiska trohet mot en idé: slagfältet vid 
Verdun.

Månne också ett gravmonument över den borgerliga nationalstaten 
som historiskt element? Det var för att få ledning vid besvarandet av 
den frågan som jag börjat min vallfärd till Pontigny.

Men det Frankrike som jag skulle komma att möta där, dreyfusar-
dernas, pacifisternas, de parisiska tidskrifterlejonens Frankrike, hade 
med all sin europeiska pondus ej kunnat göra klart för mig det, som i 
bild och syn trängde in i mitt medvetande under vandringen över de 
likt väldiga dyningar böljande höjdsträckningarna kring Verdun. Ur 
själva marken, där foten ännu oavlåtligt genom den halvvuxna nyve-
getationen snublar i krevadhål mot taggtrådsrester och metallsplittror 
– ur de sönderskjutna kasematternas unkna djup, från soldatkyrko-
gårdarnas ändlösa, och dock alltid ofullständiga träkorsrabatter, växte 
förnimmelsen fram om den kraft som besjälat Barrès och Poincarés, 
Péguys och Psicharis, men mer än något annat den okände soldatens, 
den offrade och förstummade generationens Frankrike. Lever den 
själv ännu kvar, i mer fördjupad, produktiv gestalt, ser den verkligen 
sin enda form i rojalistfalangens proklamerande av Barrés förtvivlade 
paradox om ”La Vérité Francaise”? Äger den lika många och inten-
siva uppenbarelseformer som tron på ”Die geschichtsmetaphysische 
Sendung des Deutschtums”171 och är likt denna till sitt innersta väsen 
en imperialistisk frälsartanke?

Vid besöket i Donaumontfortet, en av världskrigets mest fantas-
tiskt sägenomspunna platser, visade oss den talföre chaufförciceronen, 

171 ”Tyskhetens historiskmetafysiska uppgift”.
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som naturligtvis själv deltagit i alla viktiga stridshandlingar under 
Verdunoffensiven, med särskild högtidlighet längst ned i de kolmörka 
labyrinterna det lilla källarkyffe som tjänat till kapell. Det hade varit 
prytt med den över de låga väggarna draperade trikoloren. Sedan 
fortet i sex månader befunnit sig i tyskarnas händer, återtogs det 
efter strider som ej lämna övrigt att önska av kuslig intensitet; men 
den franska fanan fanns orörd kvar på sin plats. Vår sagesman fann 
uppenbarligen detta handlingssätt från bocherna, vilka han i övrigt 
knappast tycktes räkna som riktigt mänskliga väsen, korrekt men en 
smula överraskande. Under min nattliga väg vidare mot min resas mål 
på knagglig franska provinsrälser dök bland andra besvärliga och efter-
hängsna hjärnspöken den tanken upp: vad skulle skett, och hur hade 
det bedömts, om rollerna varit ombytta och fanan svart-vit-röd? Och 
halvsovande tyckte jag mig höra det ironiska och samtidigt överty-
gande tonfallet i en tysk students avskedshälsning vid min avresa från 
Berlin: ”Im Westen ist doch nichts Neues!”.172 Jag visste att han talade 
i många miljoner kamraters namn, och icke de sämsta.

Jag kom en dag för sent till Pontigny. Sommarsamtalens första 
dekad, den om Borgerligheten, hade redan öppnats. Beträffande dess 
liksom den följande dekadens idédiskussioner blir jag kanske i tillfälle 
att i en följande artikel lämna ett flyktigt referat; här skall jag blott 
söka ge en bild av miljön, sådan den tedde sig för mig, och dess förut-
sättningar, sådana de skildrades för mig.

Ortens ryktbarhet, ja identitet, tycks ej ännu blivit alldeles klar för 
de franska järnvägstjänstemännen. Sånär hade de skickat mig till en 
plats i Brétagne med samma namn. Det riktiga Pontigny ligger i depar-
tementet Yonne, i norra delen av Bourgogne, fyra timmars järnvägs-
resa med Lyonexpressen och ett par idylliska smalspåriga tortillés från 
Paris, ungefär lika långt från Dijon. Namnen Auxerre, Sens, Chablis 
och Vézelay ange närmare det geografiska grannskapet. Landskapet är 
här ännu flackt och öppet; frodiga vin- och sädesfält, genomkorsade av 
de typiska poppel- och lindalléerna, mjukrundade bok- och pildungar, 
genom vilka man stundom till sin förvåning ser stora fartyg stryka 
fram; ty kanalerna ligga här tätt och märkligt som landsvägsdiken.

172 ”På västfronten är fortfarande intet nytt!”.

Wallfart till Pontigny



192

Tåget bromsade in den redan mycket besinningsfulla farten när vi 
började nalkas den lilla trälåda som tjänar till stationshus. Som det visa-
de sig med skäl, ty stationsmästarens höns utgjorde här alltid ett ängs-
lande och svårövervunnet trafikhinder. Jag frågade efter M. Desjardins, 
till vilken min introduktion gällde, och man visade mig vägen genom 
byn, – en vanlig fransk provinsidyll med vitlimmade små hus, skiffertak, 
en storgata och ett monument åt de fallna – fram till kyrkallén, från 
vilken man genom en murport träder in i klosterträdgården.

L’Abbaye de Pontigny var ett av de första cistercienserklostren i 
Frankrike; det grundades 1114 och räknade sig med stolthet som den 
andra av Citeaux’s döttrar. Revolutionen jämnade det med marken, 
men lämnade kyrkan oskadd, ett imponerande byggnadsverk från 
1100-talets mitt i ännu halvt romansk, på en gång sträng och fri 
övergångsstil. Det inre med sina högresta vita sandstenskolonner och 
sparsamma ornament ger ett utomordentligt intryck av förandligad 
nobless. Vid dess sida, inneslutna av de gamla klostermurarna och av 
en pilbeskuggad bäck, ligga några av revolutionen skonade ekonomi-
byggnader, vilka för omkring 25 år sedan inköptes och ombyggdes av 
Paul Desjardins för att tjäna som mötesplats för den av intellektuella 
och framför allt av moraliska tidsproblem intresserade vänkrets, som 
han samlat omkring sig i Paris, ursprungligen under namnet ”L’Union 
pour l’Action morale”, numera benämnd ”L’Union pour la Vérité”. 
Sedan Desjardins uttömt sina tillgångar övertogs ”L’Abbaye’ av ett 
konsortium av vänner, men M. och Madame Desjardins utöva allt-
jämt icke blott formellt värdskapet. De ”Entretiens d’été”, som allt-
sedan 1910 här ägt rum, och vilkas deltagarantal aldrig får överstiga 
femtio, stå även beträffande urvalet av gäster och besökande, liksom 
vid fastställandet av diskussionsprogrammen och ledningen av debat-
terna under en diskret men bestämd kontroll, som hittills möjliggjort 
vidmakthållandet av en familjär och otvungen stämning över samva-
ron såväl som en bestämd grundton av intellektuell positivitet, ofta 
definierad som ”esprit pontigniacien”. Under några år har en slags 
folkhögskola, ”école de commune culture” varit inrättad vid l’Abbaye; 
sedan 1929 har man i stället under en del av året öppnat institutionen, 
som numera förfogar över ett vackert och rikt humanistiskt bibliotek, 
såsom ett studie- och vilohem, ”Foyer international d’Études et de 
Repos” för arbetande intellektuella från alla länder.
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Pontignysamtalens gäster, som inkvarterats i enkelt inredda, stun-
dom klostercell-liknande rum i någon av de kring trädgården liggande 
små byggnaderna, vilka med sina halvmetertjocka murar och en viss 
ärevördig arom suggestivt stämma till meditation, kunna ganska tyd-
ligt delas i två kategorier: celebriteter och vanliga dödliga. Gränsen 
är tydlig som ett kritstreck, men heller inte mer besvärande. Vid de 
gemensamma måltiderna i det stora gotiska refektoriet – fordom 
munkarnas spannmålsmagasin – sker var tredje dag en fullständig 
omplacering av bordsgästerna, vilket i frånvaro av allmän presentation 
betydligt underlättar knytandet av bekantskaper. Enligt grundsatsen 
att Pontigny vill vara ”ett laboratorium för bildandet av ett europe-
iskt samvete” är det internationella inslaget starkt, men det franska 
dominerande. Vid mitt besök var England genom Wells’ uteblivande 
representerat enbart av M:me Bussy, vilken i sig själv bär det bekan-
tare namnet Lytton Strachey; hon blev den som ledde de germanska 
ländernas gemensamma attack mot den franska tesen om klassicism 
och romantik vid den andra dekaden. Tyskland företräddes under den 
”sociala” dekaden av ett par på detta område praktiskt verksamma 
damer, den ena från Leipzig, den andra från Saarbrücken, samt av en 
ung sachsisk ämbetsman och ett par studenter med speciella franska 
relationer. En av dem var lärjunge till den för ett franskt-tyskt sam-
förstånd så ivrigt verksamme Heidelbergromanisten Ernst Curtius. 
Såsom tysk representant kunde jag knappast uppfatta Berlinsociologen 
professor Groethuysen, en av Pontignys mest spirituella, originella och 
populära habituéer. Under kriget internerad som civilfånge i en fransk 
småstad, blev han så invuxen i miljön, att de goda invånarna enligt 
uppgift ville göra honom till mär. Det gick nu inte, men han tillbringar 
nu alltid halva året i Paris och är i allt utom klädsel och diogenes-
skägget en oemotståndlig parisare. Från Belgien kom första dekadens 
lejon, Hendrik de Man, en ungdomlig, brunbränd friluftsmänniska, 
vilken vann mina sympatier såsom piprökare och deltagare i de av ett 
kotteri ungdomar arrangerade dagliga badutflykterna till den svala 
och klarflytande Sereins stränder. En fint bildad amerikansk romanist, 
en livfull kvinnlig filosofprofessor från Bukarest och den italienske 
författaren Pelegrini fullständiga listan på utländska celebriteter; ett 
särskilt nöje var emellertid för mig att under ett par dagar på denna 
plats få sällskap med landsmän, om också med nytt hemland, M. Raoul 
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Nordling med fru från Paris, vilka tillhörde Pontignykretsens intres-
senter och på allt sätt visade sin välvilja mot nykomlingen.

Om den franska delegationens sammansättning under de båda 
dekader jag bevistade blir tillfälle att tala i en andra och sista artikel. 
Under den första ”sociala” dekaden, då sakfrågorna slukade större 
delen av intresset, spelade den för det personliga umgänget en mindre 
framträdande roll. Den andra, ”litterära” dekaden hade däremot lockat 
en större samling, både bland celebriteterna och de vanliga dödliga, av 
meddelsamma och sällskapliga naturer, och nu utspelades under André 
Gides uppfinningsrika ledning efter debatternas slut ett livligt och 
underhållande sällskapsliv med gisslekar, bocciakastning och impro-
viserad teater.

Någon gång tyckte man sig märka att detta muntra överdåd ej helt 
gillades av den som för var och en stod såsom Pontignyandans vördade 
och älskade beskyddare: Paul Desjardins.

Wallfart till Pontigny



195

Idédebatter på Pontigny

Efter déjeunern i den rymliga matsalen, vilken med sitt stenbelagda 
golv och sina svagt spetsbågiga murvalv påminner om en krypta eller 
ett vapenhus, samlades vanligen deltagarna i Pontignysamtalen en 
stund kring kaffebordet i en av parkens lummiga alléer, för att sedan, 
fördelade i ivrigt diskuterande grupper, så småningom taga plats i 
den genom breda glasdörrar mot trädgården öppna ”salongen”, där 
”förhandlingarna” brukade äga rum. En verklig salong med soffor och 
fåtöljer, taburetter och guéridoner och intima hörn, reserverade för de 
mera prominenta kotterierna. För de andra var det oftast säkrast att 
taga med sig en trädgårdsstol och krypa in bakom den stora flygeln, 
vars blanka svarta yta pryddes av ett porträtt i enkel ram: ett blekt 
fint ansikte med sammetsmörka, drömmande, passionerade ögon; 
därunder en tillägnan och en signatur: Marcel Proust.

En orienterande sammanfattning av ämnet för dagens diskussioner 
föregick oftast den egentliga diskussionsinledningen, vilken varje dag 
skulle från en ny sida belysa och angripa den löpande dekadens kärn-
problem. Den gavs – i de flesta fall, med en saklig opartiskhet, som 
kunde tagas för koncilians, men som visade sig uttrycka en drift till 
dynamisk syntes, med en systematisk översiktlighet, som kunde verka 
pedantisk, men också logiskt stödjande, och med en språklig precision 
och elegans, vilken någon gång snuddade vid det preciösa, men aldrig 
vid det sökta – av den man, vars personlighet på ett så förnimbart 
sätt är ”principia formans” för hela Pontigny-institutionen, för dess 
egendomliga prägel av klassisk och ecklesiastisk tradition, av republi-
kansk moralism och social utvecklingstro: Paul Desjardins. Om man 
också någon gång ej kunde undgå att spåra en skolmästerlig pekpinne 
i det sätt varpå Desjardins sökte fånga och föra de många bångstyriga 
hjärnorna omkring sig, så fördes den dock med både värdighet och 
diskretion.

Det var påfallande med vilken beredvillig reverens denna skolklass 
av aktivistiska och egocentriska element, av vilka några redan ägde 
världsberömdhet, andra förmodligen med det snaraste ämnade för-
värva den, underordnade sig de uttalade eller underförstådda direkti-
ven av denna spröda, men ännu varma gubbröst, vars rytmiska, efter-
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tänksamt stackaterade perioder, i återkommande kadenser sjunkande 
till en viskning och ett vädjande – ”n’est-ce-pas?” –, kunde visa spår 
av ålderdomens trötthet, men ej av dess slapphet. Helt saknades inte 
utslag av en ungdomlig raljant oppositionslusta, men den fick utlopp 
så att säga blott under rasterna och hade ingen verklig offensiv karak-
tär.

Jag känner intet land, där venerationen för ålderdomen är en så 
självklar, naturligt betydelsefull attityd som i Frankrike, där ”söner-
nas uppror”, på andra håll frossande i mer eller mindre självupplevda 
”faderskomplex”, så respektfullt sänkt sina dolkar inför ett Kapitolium 
av visa gubbar, ättlingar av Roms senatorer och Galliens druider och 
liksom de ännu med stapplande steg bärare av ett oförstört kulturarv. 
Men glorian kring detta huvud, som kunde tillhört en humanist eller 
mystiker från det 15:e århundradet, med den högvälvda pannan, de 
knotiga tinningarna, de djupa, fjärrskådande blå ögonen, klara och 
dock bekymrade liksom hos ett ensamt barn eller en profet, var dock 
icke enbart skapad av vördnad för en vacker åldring.

Utan att tillhöra de nyskapande och genom sina skrifter odödliga 
andarnas krets har Paul Desjardins blivit den förkroppsligade repre-
sentanten för en väsentlig linje i fransk kulturutveckling under tredje 
republiken, en tradition, som med Cartesius fordrar idéernas klarhet 
och allmängiltighet, med Pascal är fylld av etiskt patos, med Renan 
älskar att bevara själens fromhet levande, ännu sedan dess föremål 
förintats, och som ej förnekar arvet efter tre borgerliga revolutioner. 
Under Dreyfus-affären ställdes denna riktning inför sitt eldprov: med 
blödande sinne löstes banden till de nationella och klerikala kretsarna; 
icke utan motvilja och förskräckelse såg man sig i kampen för sanning 
och rättvisa ställd sida vid sida med radikalismens Caliban.

Vapenbrödraskapet hotade med faror. Grundandet av ligorna 
”Pour l’action morale” och ”Pour la verité”, liksom av Pontigny-
institutionen, i vilka alla Paul Desjardins var den naturliga medel-
punkten, tjänade till att hålla den heliga lågan flammande. Och om nu, 
efter världskrigets nya hemsökelse, Pontigny-kretsen vidgats med ett 
immoraliskt och omstörtande anhang; den demoniske Gide och den 
nya konstnärliga ambitiösa generation, som i honom ser sin läromäs-
tare och i ”La Nouvelle Revue Francaise” sin arena, så innebär detta 
ej en kapitulation. Man har ej sökt, man har blivit sökt. Traditionens 
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anda har ännu förblivit obruten, dess kraft har blott nått ut i en ny 
krets, som i själva verket till stor del redan är vunnen.

Desjardins är född 1859. Han var ”normalist” – man vet vad det 
betyder i Frankrike! – och lärjunge till Boissier, Boutroux och Lavisse, 
kamrat till Lanson, Bergson och Jaurès.

Han har större delen av sitt liv verkat som lyceilärare, beundrad 
och älskad av sina elever. Redan på 90-talet uppträdde han i Journal 
des Débats som social och moralisk zelot. Anatole France kunde ej 
underlåta att med välvilja göra sig lustig över denna distingerade men 
asketiska profetgestalt. ”Vad man än kan förebrå honom, så inte är 
det någon lättsinnig munterhet... Blek och melankolisk går han fram, 
utströende ömsinta förbannelser.” Men han intresserar honom dock 
”par les belles lueurs tremblantes de sa sensibilité”.

Han har förblivit sin karaktär trogen. Den anda av liberal rigorism, 
av profan religiositet som han representerar har något gemensamt, 
trots olikheten i tradition och miljö, med Ellen Keys patos och idé-
värld. – Med Renans ord skulle man om Desjardins kunna säga, att 
hela hans liv behärskas av en tro, som han inte längre äger.

Man hade knappast kunnat uttänka tvenne idékomplex mer ägnade 
att omsluta hans och hans idériktnings världsbild än de som tagits till 
tema för detta års två första Pontigny-dekader ”Borgerligheten inför 
arbetareklassens domstol” och ”Den klassiska fullkomligheten i kon-
sten”.

Till den första dekaden hade inkallats en rad representanter för 
franska och utländska arbetare- och arbetsgivareintressen jämte några 
genom praktiskt socialt arbete eller sociologiskt författarskap bety-
dande personer. Karakteristiskt nog var emellertid den första katego-
rien ytterst svagt, om ens över huvud taget företrädd. George Valois, 
vilken redan den första dagen inledde den rad av självbekännelser, 
som skulle åskådliggöra de olika sociala motiven och förutsättning-
arna för partitagandet i klasskampen, kan knappast gälla såsom en 
representant för fransk arbetareklass, trots sin blå arbetareskjorta och 
sina sansculottiska fasoner. Hans brokiga förgångna såsom före detta 
syndikalist, fascist, rojalist och numera oberoende kommunist (!) samt 
välbeställd förläggare för tidningen ”La Volonté” vittnar mera om 
ståndaktighet i revolutionärt sinnelag än ståndaktighet i proletära 
principer. Det intressantaste momentet i hans självbiografi var beto-
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nandet av den småborgerliga indignationen över det typiska franska 
klickväsendet och nepotismen hos de härskande kretsarna såsom det 
förnämsta motivet för hans tidigt väckta omstörtningsinstinkter. Från 
Marx’, Proudhons och i realiteten även Sorels teorier svor han sig fri, 
och man trodde honom.

En avfälling från Marx med anspråk på större uppmärksamhet var 
Hendrik de Man, författaren till det uppseendeväckande arbetet ”Zur 
Phsychologie des Marxismus”.173 Hans skildring av huru han såsom 
17-årig son till en flamländsk fabriksägare råkade bevittna ett strejk-
möte bland sin faders arbetare och från detta ögonblick, driven av sin 
rättskänsla, beslöt att göra deras sak till sin – han använde själv ordet 
klassdesertation – var ej blott flärdfri och personligt vinnande, utan 
gav också i många avseenden nyckeln till den psykologiska, men ytterst 
på etiska religiösa postulat vilande omtolkning av klassmotsättningens 
fenomen, som han i sina skrifter företräder.

Chocken vid upptäckten av den sociala orättvisans existens, berät-
tade han, hade för honom varit så stark, att han under denna tid var 
besluten att vid tillfälle t.ex. taga sig an en inbrottstjuv och ”på ett vän-
ligt sätt underlätta hans verksamhet”. Det som emellertid avgörande 
inverkat på hans senare åskådning hade varit upptäckten hos arbetarna 
själva av samma etiska motivinställning som hos sig själv, ej en marx-
istisk ödestro. Deras mål var erövrandet av en rättvis fördelning av det 
borgerliga samhällets materiella och andliga produkter, ej skapandet 
av någon ny kulturform. ”Jag fann att socialismen ej innehåller en 
enda idé, som inte är tagen från kristendomen eller borgardömet.” 
Men detta befriar ej från den etiska plikten att kämpa för rättvisans 
sak.

Tillfrågad, huru han såsom brinnande pacifist och aktivt verksam 
inom tysk fackföreningsrörelse, hade kunnat gripa till vapen och två 
gånger sårad kämpa kriget igenom som soldat och officer i den bel-
giska armén, svarade han: ”För mig var kriget uppgörelsen med den 
tyska imperialismen; jag kämpade som bundsförvant till den tyska 
revolutionära socialismen.”

173 Scharp syftar här på Hendrik de Mans bok Zur Psychologie des Sozialismus från 1927. På 
svenska som Socialismens psykologi, Stockholm: Tiden 1928.
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Det blev under debattens gång uppenbart, att de Mans uppträdande 
vid dekaden skedde på Desjardins tillskyndelse såsom ett försök att lan-
cera honom och hans idéer i vad som uppfattades vara de ledande socialt 
verksamma kretsarna i Frankrike. Han tycktes dock ha föga framgång, 
och såväl hans etiska som revolutionära princip rönte från ömse håll – 
d.v.s. från Valois och från de övriga – en mild men bestämd kritik.

Beträffande inläggen från arbetsgivaresidan, bland vars represen-
tanter märktes den nyligen avlidne M. Fontaine, fransk arbetsgivare-
representant vid Arbetsbyrån i Geneve samt i Saar-kommissionen, kan 
i korthet sägas, att deras inlägg gav uttryck åt en intelligent nyanserad 
form av vad som nu brukar kallas ”mondistisk” åskådning.

Riktig fart kom det emellertid i debatterna först sedan de omhän-
dertagits av två spirituella sociologer av facket, Maunier (Sorbonne) 
och Groethuysen (Berlin), vilkas sinnrika analyser av borgerlighetens 
och kapitalismens väsen och livsformer livligt applåderades.

Ett för en svensk åhörare frapperande drag under de utläggningar 
som anknöto sig till deras och de Mans orddueller, var den stora roll, 
som häri spelades av den katolska etikens klassiska begrepp. En hos oss 
föga känd författare, om vars stigande popularitet man genom flitiga 
citat blev övertygad, var Thomas av Aquino. Detta i det föreliggande 
sammanhanget överraskande intresse för subtil patristik bidrog nog 
att skapa en stämning av intellektuell luftförtunning mot vilken de 
Man på sitt sätt reagerade i en slutreplik: ”En diskussion som denna 
blir ju i alla fall blott en serie monologer. Det viktiga för ögonblicket 
är att taga parti i striden mellan de sociala krafterna, ej att grubbla 
över den civilisation, som kan formas genom dem. Även om vi blott 
äro aktiva vittnen till en civilisations undergång – låt oss se till att den 
dör i skönhet.”

Först på dekadens sista kväll kom sig en av de närvarande för med 
att ställa den med bortkommen tystnad besvarade frågan: ”Men vad 
sker i Ryssland?” Och några veckor senare skulle man på bokhandels-
diskarna i Paris finna en liten volym som i frän och machiavellistisk 
anda behandlade temat ”Mort de la pensé bourgeoise”. Dess författare, 
E. Berl, borde kanske ett annat år inviteras till Pontigny.174 

174 Boken som åsyftas är antagligen Emmanuel Berls Mort de la moral bourgeoise, Paris: Galli-
mard 1929.
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Om den första dekaden hade stått i Hendrik de Mans och de sociala 
problemens seriösa tecken, så var den andra lika genomgående präg-
lad av André Gide och den förbryllande mångfald av mänskliga och 
konstnärliga frågor som kommit att direkt eller indirekt anknytas 
till hans motsägelserika personlighet. Dekadens tema, ”den klassiska 
fullkomligheten”, visade sig under diskussionernas förlopp egentligen 
innebära frågan: ”är en klassisk konst i våra dagar möjlig?” Det hade 
ej inspirerats av Gide själv, utan i en uppsats av den temperamentsfulle 
unge kritikern Raymond Fernandez i ”La nouvelle revue francaise”, 
riktad mot surrealisternas formupplösande konsttendenser, uppställts 
såsom ett aktuellt dagsproblem. Fernandez själv, en spänstig ung man, 
vilken förtjänat sitt uppehälle som kapplöpningsbilist, medan han 
författade sina idérika böcker om ”Moliére” och ”De la personnalité”, 
kunde endast interimistiskt närvara vid dekaden för att försvara sin tes 
om den klassiska konsten såsom den eviga formaren och fullkomnaren 
av de känsloeruptioner, som enligt hans uppfattning tid efter annan 
i form av ”romantiska” konstuppenbarelser skänkte nytt stoff och ny 
impuls åt utvecklingen.

Detta var att beklaga. Den manstarka trupp litterära stjärnor av 
första, andra och tredje ordningen, vilken nu ockuperade Pontignys 
firmament, visade under debatterna prov på utomordentlig spiri-
tualitet, förvånande idérikedom och en betydande beläsenhet i den 
grekiska och franska litteraturen, jämte en viss kännedom om Dante, 
Goethe, Nietzsche samt, såsom var att vänta, den helige Thomas av 
Aquino, men dess medlemmar föreföllo mera intresserade av den 
underhållande bollkastningen med ord och formler än av den rätt 
penibla uppgiften att till en början klargöra innebörden i den förelagda 
frågeställningen.

Det visade sig, att de flesta ansågo uttrycket ”klassisk fullkomlig-
het” (en kanske ej fullt adekvat översättning av ”réussite classique”) 
för tavtologi, då i begreppet klassisk fullkomlighet, allmängiltigheten, 
redan var innesluten. Å andra sidan kunde ej döljas, att föreställningen 
om en klassisk konst i allmänhet är knuten vid vissa stilarter, tidspe-
rioder och miljöer. Den delvis ganska underhållande förvirring, som 
härvid uppstod, och som ej skingrades genom Gides utomordentligt 
fängslande, men beträffande sina konsekvenser alltid svårtydda utta-
landen, bragtes ej heller till ett slut genom att ledningen av debat-
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terna under Desjardins frånvaro överlämnades till den respekterade 
kritikern Charles du Bos, vilken tillhör den grupp av katolska ivrare, 
som på senare tid bl. a. via Pontigory trätt i förbindelse med Gide och 
hans krets. I en nyss utgiven bok ”Le dialogue avec André Gidé” hade 
han just offentliggjort en med bredd och verve genomförd omvän-
delseaktion mot denne störste av alla litterärt påverkbara kättare och 
syndare, och efter allt att döma lät den martialiskt beslutsamme lek-
mannamissionären ej tillfället gå sig ur händerna att under oavlåtliga 
promenaddialoger i Pontignys alléer utveckla den nyaste romerske 
apologistikens tjuskraft för sin under sanningssökandets förirringar 
redan grånade vän. Såsom diskussionsledare var du Bos korrekt och 
bestämd, en smula diktatorisk ibland, men tycktes lika litet som någon 
annan av fransmännen ha något behov att etymologiskt eller logiskt 
fixera innebörden i de föreliggande begreppen.

Ett av de intressantaste inläggen i debatten gjordes av den unge 
hyperelegante författaren André Malraux, vars debutbok ”Les 
Conquérants”,175 en spännande reseskildring med äventyr och konspi-
rationer bland sovjetagenter och kinesiska revolutionärer i Kanton och 
Shanghai, fått en mindre vanlig framgång.

Förutsättningen för en klassisk konst är enligt hans i temperaments-
fulla och bildrika anföranden utvecklade mening, existensen av en fast 
utbildad, allmänt såsom objektivt giltig fattad mytologi. En sådan 
existerar i modern tid endast inom den katolska kyrkan. Blott inom 
ramen av dess åskådning vore alltså för oss en konst med anspråk på 
klassisicmens ”fullkomlighet” möjlig.

Att klassicismen, och därmed fullkomligheten, också uppfattades 
såsom genom ett nådaval mer eller mindre uteslutande bunden vid det 
franska språket utsades icke av Malraux, men antyddes tydligt nog på 
upprepade punkter av diskussionen.

En framstöt mot denna litterära ultramontanism gjordes äntligen 
en av de senaste dagarna av dekaden och föregicks av smärre konspira-
tioner mellan engelska, tyska, holländska och skandinaviska deltagare. 
Den inledes av M:me Bussy, en syster till Lytton Strachey, som i ett 
briljant anförande uppställde frågan: Var Shakespeare klassiker?, och 

175 På svenska som: André Malraux, Erövrarna, Stockholm: Tiden 1929.
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underströk att ingen engelsman skulle tveka att svara: Han var roman-
tiker. I den ytterst livliga debatt som nu uppstod, utvecklade Gide, 
sekunderad av Malraux och kommenterad av du Bos, med älskvärd och 
avväpnande öppenhet hela sin förmåga av proteusartade meningsför-
vandlingar. En lyckad fras, ett originellt problemperspektiv, var ofta 
tillräckligt, tycktes det, för att leda åsiktsbytet in på nya och överras-
kande banor. Efter att ha fastställt att Shakespeares enda ”klassiska” 
verk är ”Antonius och Kleopatra” improviserade Gide en teori om 
”upptäckandets psykologi” såsom väsendet i klassisk människofram-
ställning, och därmed var man framme vid Ibsen och Strindberg, 
vilka under nordiska protester frånkändes psykologisk upptäckarbe-
gåvning. T.o.m. den tystlåtne jesuitlärjungen Mauriac, som med sin 
gängliga gestalt, sitt rasrena huvud och sina morbida, dunkelglödande 
ögon vanligen gav ett intryck av ruggande helig fågel, vaknade upp 
och informerade sig om betydelsen av Ibsens brev och dagböcker för 
karakteristiken av Hedda Gabler.

Dagen var redan rätt framskriden, när den svenske representanten 
fick ordet för en liten studie i historisk begreppsanalys, ägnad åt orden 
”romantik” och ”klassicism”, sådana de definierats i äldre och nyare 
franska ordböcker. Med igenkännande munterhet hälsades faststäl-
landet, att ordet romantik i franskan ovillkorligt förbinder sig med 
resten av ett sekelgammalt förakt för senmedeltidens barbariska rid-
darromaner, och med en viss hövlig intresselöshet togs till kännedom, 
att hos de germanska folken, allt sedan Schlegel och Schelling, Shelley 
och Keats, ett annat, metafysiskt eller dynamiskt betydelseinnehåll 
skänkts åt detta begrepp. En senare från samma håll framkastad idé 
om den moderna proletära klassmetafysiken såsom en mytologisk 
ram för en framtida universalistisk konstform stimulerade ej heller till 
nämnvärda riposter. Något senare fick emellertid den måhända alltför 
djärve förslagsställaren nöjet att på tu man hand utförligare diskutera 
dessa frågor med den plötsligt till Pontigny återkomne Fernandez, 
som själv ansåg sig genom sin spanska härstamning ”befriad från vissa 
fördomar”.

Det väsentliga och bestående intrycket från dessa sista Pontigny-
dagar var emellertid de rika tillfällena till personligt umgänge. Den 
som härvid föregick med det angenämaste exempel var André Gide. 
Som ungdomens ledare är han omstridd, ömsom kallad ”ungdomens 
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prins” och ”mörkrets furste”, men som ledare av sällskapslekar var 
han i varje fall utomordentlig. Hans sällsamma, lidelsefullt expres-
siva huvud, en blandning av Neanderthalkranium och subtil huma-
nistherm, av engelsk pro-boxare och katolsk prelat, syntes alltid i 
centrum av programutskotten vid kvällarnas förströelser, och hans 
uppfinningsförmåga var lika stor som hans allmänt beundrade förråd 
av tofflor, för alla dagens olika stunder.

Från mina privata samtal med Gide erinrar jag mig särskilt hans 
höga uppskattning av Selma Lagerlöf, och särskilt Gösta Berling. På 
min fråga om han inte hade lust att någon gång resa till Skandinavien 
svarade han, att om han ännu en gång skulle resa någonstans, så var 
det – tillbaka till Kongo! – Från sitt sista besök i Berlin mindes han 
med uppenbart nöje Max Pallenberg, ej minst på grund av hans oer-
hörda tilltag att göra improvisationer – i en Moliérepjäs!

Roger Martin du Gard, som vänligt leende och iklädd plus-fours 
vandrade omkring i alléerna med en god vän och sin unga, blonda, 
bilkörande och käcka dotter, deltog ej med ett ord i debatterna, men 
spred omkring sig en atmosfär av trevnad och sympati. Hans yttre 
påminde mig på något sätt om Olof Poulsen, i varje fall hade det i 
sin gemytliga intelligenta bonhomie något danskt över sig. Ännu 
en betydande personlighet gästade, om också blott för ett par dagar, 
dekaden, Jacques Copeau, vilken en oförgätlig skymningskväll höll oss 
alla fångna under recitationer av scener ur ”Bourgeois gentilhomme” 
och ”Bérénice”.

Men för mig väsentligare än tillfällena till umgänge med dessa 
celebriteter var dock kontakten med representanterna för den unga 
franska generationen. Bland dem – där voro bl.a. bröderna Berge, 
Pierre Bost, Suarez m.fl. – kunde jag i lek och allvar spåra mycket av 
samma ungdomliga aktivism, som var mig så välbekant från Tyskland, 
men här ej liksom där ständigt hotade att svämma över bräddarna. I 
denna krets hade man betydligt mer intresse för vad jag kunde ha att 
berätta från Berlin, än för Strindberg och Lagerlöf. En av dessa ung-
domar gav mig i ett yttrande en formel, som täcker en väsentlig del – 
fast naturligtvis långt ifrån allt – av mina intryck i Pontigny: ”Vad vi 
framför allt beundra i Tyskland, det är dess förmåga av profan idealism 
(spiritualism). Hos oss finns ingen verklig andlig kraftkälla utanför 
den katolska kyrkan.”
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Zeusaltaret i Berlin

Om man från det klassiska ”Kranzler Eck”, hörnet av Friedrichstrasse 
och Unter den Linden, ej långt från Svenska resebyråns lokal, flanerar 
österut, i riktning mot slottet och de av turisterna så föga beaktade 
pittoreska kvarteren i ”Allstadt” och ”Berlin Ost”, så beträder man 
ett område, som väl mer än något annat har anspråk på att kallas 
Tysklands hjärtpunkt. Inte den politiska – den ligger en halv kilometer 
längre åt väster, omkring Brandenburger Tor, riksdagsbyggnaden och 
Wilhelmstrasse –, inte heller den merkantila, som tornar upp sig i söder 
i hela gator av bankpalats och varuhus, eller den sociala, som under 
senare år definitivt flyttats från det diskret förnäma ”Alten Westen” 
till trakten bortom Tiergarten kring Kurfürstendamm, Berlins ljusre-
klamstrålande Broadway, och till villapalatsen bortemot Havel, – nej, 
bara den andliga. Mellan statsbibliotekets och universitetets tunga 
men mäktiga fasader på den ena och aulabyggnaden, statsoperan och 
det till ett berlinskt Luxembourg-galleri förvandlade kronprinspalatset 
på den andra sidan når man fram till den Schinkelska ”Schlossbrücke”, 
från vilken utsikten öppnar sig mellan Lustgartens spinkiga trädkronor 
fram emot den monumentala trappan upp till ”Altes Museums” kolonn - 
arkad, ett mäktigt Propyleion till det Akropolis av skönhetsskatter från 
västerlandets alla blomstringsåldrar, som under loppet av ett sekel växt 
upp här på nordspetsen av den sandiga och sumpiga Spreeön, vars 
namn, den alltsedan medeltiden självmedvetet dominerande hohen-
zollernska borgen till trots, numera är och förblir ”Museumsinsel”.

Furstlig fåfänga har här liksom så ofta annars kommit konsten och 
vetenskapen till godo. Imperatoriskt nedlåtande blickar den breda 
slottsfasaden fram emot de liksom vid en bordsända ödmjukt samman-
trängda museibyggnaderna, vilka endast förstulet våga visa varandra det 
vackra fallet av sina grekiska dräkter. Belåtet solande sig i det kejserliga 
hägnet tronar på sin herres högra sida domkyrkan, ej olik en rundkindad 
hovkaplan med kraschaner och prebenden – aningslöst ödeläggande en 
storslagen arkitektonisk tanke. Ofrivilligt tänker man ett ögonblick på 
ryttarstatyn av Gamle Fritz, som alltjämt travar fram där nere mellan 
lindarna på sin sockel av militära paladiner, och längst bak under häst-
svansen de blygsamma civila samtida, Lessing och Goethe.
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Informatorshållningen har en gång varit naturlig för konst och 
vetenskap i det feodala Europa, den har heller inte alltid behövt betyda 
brist på inre väldighet. Knappast någon stor offentlig konstsamling i 
vår världsdel kan förneka sitt ursprung ur furstliga kuriositetskabinett.

Men i mindre grad än de flesta andra ha de berlinska kulturinsti-
tutionerna anledning att i sina yttre åthävor markera en vördnadsfull 
åminnelse av ett furstligt förflutet. Fredrik Wilhelm III:s namn pryder 
visserligen portaler till Tysklands största och främsta universitet, lik-
som även dess officiella sigill, men hela den bildade världen vet att den 
man, som här femtio år före Bismarck lade den andliga grunden till 
Tysklands blivande huvudstad, hette Wilhelm von Humboldt. Samme 
man var det som har största äran av den skapelse, vars hundraåriga 
bestånd i dagarna med berättigad stolthet firats i Berlin, de ”statliga” 
– förr hette det ”kejserliga” – ”museerna”, vilkas första begynnelse 
var det 1830 grundade ”Altes Museum”. Han var dock icke ensam. 
Bakom honom stod som en fordringsfull och segrande härsmakt det 
senromantiska berlinska borgerskapet, den generation som växt upp 
under Fichtes ”Reden an die Deutsche Nation”176 i Tiecks och Rahel 
Varnhagens salonger, och hos vilken ösandet ur den humanistiska bild-
ningens brunnar blivit till ett livsbehov. Dess tillfredsställande kunde 
ej sällan få en viss prägel av alamodiskt koketteri. Atterbom, som borde 
varit härdad, blev vid sina Berlinbesök 1817 och 1819 totalt uttråkad 
av dessa officerare och societetsfruar, som ej kunde finna något bättre 
sätt att fördriva tiden än med utväxlandet av floskler om det absoluta. 
Men i all sin naivitet var denna hämningslösa kultursnobbism tillika 
utslaget av en länge i det sandiga preussiska kolonilandet under trycket 
av soldatisk och fiskalisk diktatur förtorkad kulturkraft.

Att denna humanistiska kulturvilja under det förgångna seklet med 
dess politiska byggnads- och omstörtningsarbeten ej gått förlorad, veta 
vi. Med oförminskad, ja, vidgad räckvidd och spänstighet har den även 
bevarat sin egenart att bakom en yta av formlös eruptivitet alltjämt 
vidmakthålla, förnya och levandegöra det gemensamma västerländska 
fornarvet. Blickriktningen mot det förflutna, så ofta ödesdiger för den 
som tror sig kallad att spela en jätteroll i det närvarande, har gjort 

176 ”Tal till den tyska nationen”.
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Tyskland till världens läromästare inom de historiska och arkeolo-
giska vetenskaperna, och endast en frasfången fördom kan här tala om 
dammigt professorspedanteri. Såsom växtplats för bildande konst har 
Tyskland och särskilt Nordtyskland i stort sett varit en jämförelsevis 
karg och snarast motvilligt bärande mark, men i sitt museiväsen har 
det funnit ett medel att liksom till ersättning lyfta fjärran länders och 
tiders skönhetsvärden in under den moderna människans synkrets. 
Antikens bröstarvingar i väster och söder kunna mitt i sitt överflöd 
ej visa något jämförligt – kanske endast Londons ”British Museum”.

Vid de högtidligheter, med vilka de statliga museerna i Berlin firade 
sin hundraårsfest i närvaro av en lysande samling representanter för in- 
och utlandets konst- och museivetenskap, kunde deras föreståndare, 
professor Waetzoldt, ej blott med stolthet visa tillbaka på det förflutna 
seklets oavlåtligt förkovrade uppbyggnadsverk. Det var honom förun-
nat att vid detta tillfälle å ämbetets vägnar för de närvarande liksom de 
i framtiden kommande gästerna öppna portarna till en ny skattkam-
mare, i betydelsefull rikedom överglänsande alla de andra, ”en gåva”, 
som han sade, ”från det fattiga Preussen till Tyskland och världen”. 
”Pergamonmuseet”, för vars tillblivelse fordrats en människoålders 
gemensamma ansträngningar av forskning, arkitektonisk skaparkraft, 
organisation och ekonomisk offervillighet, är nu efter decenniers vän-
tan en levande verklighet i samtidens kulturella medvetande. Kanske 
var det icke utan en lätt hänsyftning på den i Tyskland så livligt kända i 
närvarande ögonblick på det politiska området dramatiskt tillspetsade 
motsättningen mellan ”generationerna” som Waetzoldt tillfogade: 
”Det som fädernas generation planlade och byggde skall nyttjas av 
sönernas generation, den som var med i kriget”.

Om någon enskild skall nämnas som andlig fader till det verk, som 
nu ser sin fullbordan och varigenom den sista och centrala delen av 
Berlins kulturforum fått sin slutgiltiga utformning så är det Wilhelm 
von Bode. Själv har den åldrige, inspirerade och inspirerande stormäs-
taren bland Europas museimän ej upplevt den genom tidernas ogunst 
fördröjda och många gånger äventyrade triumfen. Ej ett år har förflutit 
sedan hans bortgång.

Även en annan protagonist av fädernas generation är för alltid 
borta. Alfred Messel, den geniale arkitekten, Wertheimkomplexets 
skapare, föregångsmannen för många av den nya byggnadskonstens 
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idéer, vilken 1907 av Bode fick uppdraget att på det trånga området 
mellan Kaiser-Freidrichmuseet och ”Neues Museum” uppföra en ny 
byggnad, huvudsakligen avsedd att härbärgera de dittills blott provi-
soriskt uppställda Pergamon-relikerna. Messel dog redan 1909, men 
efter hans planer har Ludwig Hoffman, stadsbyggnadsråd i Berlin och 
en hängiven anhängare av de Schinkelska traditionerna, under långva-
rig kamp med tekniska och ekonomiska svårigheter fört det stora ver-
ket fram till det stadium av fullbordan, som möjliggjort samlingarnas 
uppställande.

Att museets exteriör ännu ej fått sin slutgiltiga utgestaltning är 
uppenbart även för en föga sakförståndig betraktare. När man från 
Schlossbrücke vandrar fram utefter Kupfergrabens höga kaj på vänstra 
Spreestranden, förbi den ruffiga pråmen med sin ”Riesenwalfisch-
ausstellung”,177 vilken ligger där uppkrupen som en impertinent hov-
narr i det förnäma grannskapet, så ställs man vid den första blicken 
över vattengraven mot Pergamonmuseets enkla, antikiserande fasad 
inför den förbryllande frågan: Men hur i all världen kommer man dit? 
Ingen bro över till den på tre sidor kringbyggda, lågt belägna förgår-
den, och vad värre är, det tycktes omöjligt att någonsin förena de båda 
i helt olika nivåplan löpande stränderna.

Tyvärr är nog den viktiga frågan om entréns utgestaltning dömd 
att förbli olöst för oöverskådlig tid framåt. Messels projekt innefat-
tade en monumental bro över Spreearmen med flankerande arkader 
men nödvändiggjorde även en därmed harmoniserande omdaning av 
de på andra sidan liggande kvarteren. Kort före sin död tog Messel av 
sin efterträdare Hoffman löftet att under inga omständigheter frångå 
kravet på en enhetlig och värdig lösning av denna för hans verk så 
betydelsefulla uppgift. Tvistigheter mellan staten och staden Berlin 
om andelen i kostnaderna för detta vittutseende företag fördröjde 
emellertid dess påbörjande – tills det var för sent! Krig, inflation och 
skadeståndstributer ha visat sig i stånd att stäcka om också icke böja 
en ännu efter döden verksam konstnärlig skaparvilja.

För den närmaste framtiden kommer väl ingången genom Kaiser-
Friedrichmuseet att bli den brukliga. Man når då genom en med 

177 ”Jättevalutställning”.
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Dürer- och Holbeinteckningar smyckad gång in i det nya musei-
komplexets nordflygel, vilken rymmer de nu definitivt och organiskt 
uppställda samlingar, som man förr under deras uppställning i Kaiser-
Friedrichs bottenvåning endast ofullständigt kunde beundra och 
som under namnet ”Deutsches Museum” förena det värdefullaste av 
medeltidens och renässansens tyska måleri och skulptur, utökat med 
de förut i de allmänna samlingarna förvarade tyska och nederländ-
ska mästarna från dessa perioder. Lucas Cranachs, Hans Baldungs, 
Altdorfers, Dürers och Holbeins såväl som Tilman Riemenschneiders 
och Peter Vischers verk kan man här studera i enhetligt sammanhang 
och vid deras sida van Eyck, Regier van Weyden och Quintien Matsys. 
De olika landskapliga skolornas individuella särdrag bli på ett nytt sätt 
levande även för lekmannen-amatören. Bodes under många decennier 
eftersträvade mål är här förverkligat.

Från det ”Tyska museets” mångfald av salar och kabinett träder 
man in i byggnadens centralparti, där i tre ej blott i sina mått väldiga 
salar de under mer än en mansålder av tyska vetenskapsmän ihärdigt 
och tålmodigt sammanbragta spillrorna från några av de hellenis-
tiska fursterikenas skönaste byggnadsverk efter två årtusenden åter 
hopfogats och kallats till liv. Medelpunkten i det hela är den stora 
mitthallen, i vilken det av Humann och Conze för mer än ett halvt 
sekel sedan upptäckta och stycke för stycke ur ruinhögarna återer-
övrade Zeusaltaret i Pergamon med den vidunderligt levande, 130 
m. långa skulpturfrisen är uppbyggt. Såsom en värdig inramning till 
detta underverk var hela museet en gång tänkt, fast det nu i sina båda 
sidoflyglar fått rymma konstsamlingar av annan och mer traditionell, 
om än ypperlig art. Det återuppståndna altaret, en gång i andra seklet 
före vår tideräknings början uppfört av en grekisk furste och hans folk 
som tacksamhetsgärd åt nu tillika med sina dyrkare maktlöst förblek-
nade gudamakter, kommer dock att förbli Pergamonmuseets liksom 
alla de berlinska konstsamlingarnas hjärta och klenod: där det nu står, 
fjärran från Joniens kullar och det helleniska havet, skall det samla en 
andaktsfull menighet från en vidsträcktare världskrets än förr, och den 
sakrala glans det en gång utstrålat skall förnimmas på nytt med en 
annan, men ej förringad innebörd.

Altarets uppställning har efter många meningsbrytningar blivit den 
av Messel föreslagna: blott dess ena hälft med den väldiga trappan är 
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helt rekonstruerad. Ryggsidans och en del av flanksidornas frislänga är 
infälld i salens ytterväggar. Sålunda kan man nästan med en enda blick 
överspänna hela Gigantomakien, den i en samanvävd följd av bilder i 
djup relief berättade sagan om giganternas trotsiga kamp med de seg-
rande gudarna, framställd med en om Laokoongruppen erinrande, på 
en gång våldsam och värdig kraft. Vid sammanfogandet av de funna 
brottstyckena har man ej blott haft ledning av mytologisk lärdom; 
ett par av de italienska bildhuggeriarbetare, som en följd av år biträtt 
vid uppsättningsarbetet, visade sig besitta ett så vidunderligt intuitivt 
fornminne, att de i massan av oordnade marmorfragment med en 
blick kunde igenkänna och sammanfoga plastiskt levande lemmar och 
kroppar.

Den breda och branta altartrappan – som förorsakat allvarliga 
konflikter med polismyndigheterna på grund av sin bristande över-
ensstämmelse med de preussiska byggnadsförordningarna – leder upp 
till ett mindre rum över det tio meter höga altarkrönet. Runt kring 
dess vägg är uppsatt en mindre fris i låg relief, den s.k. Telefosfrisen 
behandlande den mytiska sagan om Pergamons grundläggning, som i 
sin lugna, milda form ger en utomordentlig och verkningsfull kontrast 
till den stora gudakampen.

I mittbyggnadens båda sidosalar möts man av nya, utomordentliga 
och delvis överraskande intryck. Där har under ledning av antikav-
delningens chef, professor Wiegand, uppställts rekonstruktioner och 
detaljer från de av tyska vetenskapsmän under senare år utgrävda 
hellenistiska städerna i Mindre Asien – utom ”Mindre Asiens Athén”, 
Pergamon, framför allt Miletos, Magnesia och Priene. Ett lyckligt och 
överallt genomfört grepp är att alla konstnärligt och vetenskapligt 
betydelsefulla detaljer i rekonstruktionerna ersatts med kopior, medan 
originalen stå uppställda därbredvid inom räckhåll för forskande eller 
blott beundrande blickar.

Den norra salen är helt ägnad hellenistisk byggnadskonst från andra 
seklet före Kristus. Tempelfasader, tillägnade Athena och Artemis, 
samt ett par jättelika, av underbart väl bibehållna kapitäl krönta kolon-
ner från det en gång av Alexander den store invigda Athenatemplet 
i Priene väcka hos besökaren känslan av att ha trätt in på ett antikt 
forum. Samma känsla återkommer om möjligt ännu starkare vid inträ-
det i den tredje salen, där man inför ett par impossanta och livfulla 
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kolonnfasader från Pergamon och Miletos finner sig som vittne till den 
romerska arkitekturens triumferande intåg på hellensk botten under 
200-talet efter Kr. Ett alldeles förbluffande intryck gör den granna, i 
dubbla valvprydda våningar uppstigande torgporten från Miletos; de 
genombrutna gavelkrönen, de framskjutna flankpartierna, hela håll-
ningen av festlig aplomb ger en alldeles ofrånkomlig illusion av latinsk 
barock; man tror sig stå inför en teaterdekoration från 1600-talet.

Genom denna imposanta portal träder man in i den södra flygel-
byggnaden, där professor Walther Andrae med samma djärvt återska-
pande teknik som Wiegand i tvenne salar uppbyggt fasader, ja, hela 
gatupartier från Assur och Babylon. Blott en bråkdel av de i otillgäng-
liga källarlokaler förvarade mesopotamiska grävningsfynden har ännu 
på detta sätt kunnat göras gällande, men det är redan nu upplevelse 
nog att vandra fram genom Nebukadnezars processionsgata mellan 
de av glänsande blåglaserade fajansplattor täckta murarna med de 
stolt framskridande brandgula lejonen eller att framför Astarteporten 
i fantasien frambesvärja kaldeerstadens imperialistiska självhärlighet, 
sedan årtusenden gömd och förtrampad i ökensanden. För lekmannen 
kanske mest betydelsefull är den påträngande åskådliga anblicken av 
kulturgränsen mellan väster- och österland, mellan hellenisk huma-
nism och storkunglig praktlystnad.

Det kan stundom ges möjlighet att verserna skymtar av en sådan 
motsättning på närmare håll i rum och tid. Med Pergamonmuseets 
fullbordande har det andliga Tyskland givit en bekännelse till huma-
nismens traditioner och ideal, som i den närvarande, av brutala makt-
kollisioner oroade tiden har fått en mer medvetet viljebetonad klang 
än man annars skulle haft anledning att söka däri. Vid det högtidliga 
överlämnandet av museumsbyggnaderna till den preussiska staten ytt-
rade professor Waetzoldt: ”Om vi skulle söka efter en inskrift för dessa 
nybyggnader, kunde vi väl finna någon skönare än den som Tieck före-
slog för ’Altes Museum’: ’Åt de bildande konsternas verk – en ärestod 
för freden’”?

Zeusaltaret i Berlin
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178 ”Inledning till den attiska tragedien”, ”Aristoteles och Aten”.

Williamowitz-Moellendorff död

Han nådde Goethes ålder och överskred Platons; han liksom de riken 
uppstå, vackla och störtas i gruset. Ett bland dem var hans eget, det 
andra tyska kejsarriket. Vid sidan av sin kollega och rival från ung-
domsåren, Friedrich Nietzsche, kan han sägas förkroppsliga dess andli-
ga bidrag till samtidens kulturmedvetande, försåvitt det grundar sig på 
ett arv från antikens Hellas. Han var ättling av en folkstam som först 
sent gjorde detta arv till sitt, men som med ungdomlig hänförelse eröv-
rat och lyft det inom det nya västerländska samhällets synkrets. Tysk 
humanistisk vetenskap har i honom förlorat den siste representanten 
för en stor generation. Genom sitt verk och sin personlighet har han 
anspråk på den upphöjdhet över tidens växlingar och förgänglighet 
som hans läromästare Platon hävdade som väsentligt i allt verkligt.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff föddes revolutionsåret 1848 
som ättling av en baltisk-brandenburgsk adelsfamilj; det aristokratiskt 
självmedvetna draget förde han med sig in i den så gärna – och ofta 
orättvist – såsom småborgerligt nattmössepedanteri karakteriserade 
tyska filologiska vetenskapen. Han var såsom grenadjärlöjtnant under 
1870 års krig den militära familjetraditionen trogen. Men därutöver 
har hela hans rika livskraft helt ägnats åt skapande forskning.

Inom den klassiska och speciellt den grekiska filologin har Wilamo-
witz länge intagit en obestritt ledande ställning. Han har där framför 
allt på detta så länge av formalistiska pedanterier behärskade område 
representerat strävandet efter ett historiskt syntetiskt åskådningssätt, 
och enligt fackmäns omdöme har hittills knappast någon genom kun-
skaper eller insikt trängt djupare in i den grekiska kulturens väsen än 
han själv. I lärda specialavhandlingar såväl större, sammanfattande och 
likväl epokgörande framställningar, såsom ”Einleitung in die attische 
Tragödie”, ”Aristoteles und Athen”178 och den stora monografin över 
Platon, har han med utomordentlig personlig intensitet fört fram i 
dagen de krafter som till form och innehåll en gång varit bestämman-
de för det som vi nu nämna västerländsk kultur. Men han har ej nöjt 
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sig därmed. I sina översättningar av de grekiska tragöderna Aiskylos, 
Euripides, Sofokles har han visat prov på en konstnärlig gestaltnings-
kraft som hämmats endast genom en alltför genomträngande insikt 
om uppgiftens absoluta oövervinnerlighet. Här har gällt vad han själv 
yttrat om Platon: ”Jag kan ej översätta honom så att det tillfredsställer 
mig själv – jag förstår hans grekiska alltför väl.” – Och i talrika, mera 
allmänt tillgängliga skrifter – till vilken första delen av Platonbiografin 
kan räknas – har han givit uttryck åt en livsåskådning som förankrats 
i hjärtat av hellensk tanke och idéliv. Det har ej saknats röster som 
ansett honom väl så mycket som hans frejdade svärfader Mommsen 
berättigad till det litterära Nobelprisets utmärkelse.

För Wilamowitz var den katastrof som för mer än ett decennium 
sedan inbröt över hans fosterland av mer personligt nedbrytande 
art än för de flesta av hans samtida. Han misströstade om gudar och 
människor och önskade sig döden. Samhörighetskänslan med de eviga 
formernas ”rike”, i detta fall vissheten om en vetenskaplig kallelse i 
de grekiska sånggudinnornas tjänst, har ännu ett decennium uppehål-
lit hans sällsynta och stolta livskraft. Den som vid hans sista besök i 
Sverige 1929 såg den högresta hövdingegestalten med det vithåriga 
vismanshuvudet och hörde den böjliga stämmans betvingande, attiskt 
uttrycksfulla tonfall spårade inga tecken till förgängelse. Ännu för tre 
år sedan vid sin åttioårsdag mottog han en mörk decemberkväll, rak 
och självmedveten, i trädgården till sin Berlinvilla ett fackeltåg av tyska 
studenter. Hans och deras idévärld hade ej längre mycket gemensamt.

Williamowitz-Moellendorff död
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Bättre en dag som ett lejon än  
hundra år som ett får

Hitler har åter varit i Berlin. Hans besök här har blivit allt tätare, ju 
mera det avgörande ögonblicket närmar sig, som enligt hans och de 
trognas orubbliga övertygelse skall lägga makten i hans händer och 
äran och härligheten i de brunjackprydda stormbataljonernas rygg-
säckar. Den här gången hade han bestämt sig för att infria en gammal 
utfästelse om en särskild väckelseafton för Berlinstudenterna, vilka ju 
hittills endast kunnat hämta sin själaspis från Goebbels övervägande 
för en publik av storstadsproletärer tillrättalagda förkunnelse. Enligt 
vad som påstås var det också av nöden med en påvemässa: de sista 
veckornas manövrer i rikspresidentfrågan ha för många av de brin-
nande i anden varit en missräkning, som en aning rubbat överförarens 
auktoritet.

Fastän församlingen i någon mån var anlagd såsom en sluten téte-
à-téte mellan Hitler och den akademiska ungdomen – så hade man 
t.ex. ej valt det jättelika Sportpalatset, utan en väsentligt trängre 
lokal, tennishallen vid Fehrbelliner Platz – var publiken som vanligt 
rätt blandad, och kunde ej heller sägas fysionomiskt vittna om någon 
högre grad av ”nordiskt” rasurval. Stormavdelningarnas brokigt och 
primitivt uniformerade kedjor, som hade all möda att hålla de gan-
ska självsvåldiga påträngande åhörarmassorna i ordning, verkade 
som vanligt föga litterata och tycktes till stor del ha rekryterats ur 
skolungdomens led. Inslaget av småborgerligt utseende, äldre damer 
och herrar med kantstött yttre och stilla hängivenhet i blicken var 
även denna gång stort. Förmodligen upptogo de platsen för många av 
dem, till vilka aftonens lag och evangelium egentligen skulle riktas, ty 
redan en timme före mötets officiella begynnelse måste salen förklaras 
”polizeilich gesperrt”.179 Och studenter bruka inte ens i extraordinära 
fall gärna se sin speciella respitkvart förvandlad till en förskottstimme!

Den långa väntetiden utfylldes för de lyckligen insläppta med 
musiknummer, försäljning av broschyrer och kolorerade vykort, samt 

179 ”Spärrad av polisen”.
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begapande av de svartröda emblemen och inskrifterna. Nytt för mig 
är att se den från Mussolinis blanka 20-liremynt bekanta devisen: 
”Bättre en dag som ett lejon än hundra år som ett får” längs den ena 
långväggen.

Fanfarer, Heilrop, rörelse!: – in tågar omgiven av en hedersvakt, 
en liten tjock general med gemytligt och operettmartialiskt utseende. 
Men Den Store låter vänta på sig! Det hör till tekniken.

Till sist, sedan alla nerver under timslång behandling spänts till det 
yttersta, är han där. Fram genom mittgången kommer en grupp av 
dessa typiska grovkindade, kraftiga karlar med den ansträngda, stela 
beslutsamheten i blicken – och i deras mitt, klädd i en lång brun ulster 
en liten man med så att säga påfallande alldagliga anletsdrag, ett smått 
finurligt leende och skarpa blå ögon, plirande under lugg.

Första intrycket är häpnad. Är detta kejsardömets arvtagare, repu-
blikens överman, det Tredje Rikets Caesar? Den lille haltande doktor 
Goebbels med sitt Mona-Lisa-leende tycks mig besitta mera av sugges-
tiv demoni än den typ av driftig handelsresande, som här vandrar fram 
genom en skog av uppsträckta armar, hälsad med dundrande ”Heil” 
av ett par tusen av dem, som anse sig själva som sitt folks andliga elit.

Men med ens slår det mig, vad en ung nationalsocialistisk student 
en gång sade mig på en fråga, vad som var det väsentliga i Hitlers makt 
över ungdomen: Han är ej en person, han är en idé!

Här är en idé, vilken ej bländar eller oroar med stilfull storslagenhet 
och antik profil liksom den imposante romerske diktatorn, utan som 
till var och en av det tyska folkets enkla, osköna massa av arbetare, 
hantverkare, bönder och handelsresande kan säga. ”Det är du! Jag är 
dig själv. Min makt är din”. Det är den gamla traditionella självironiskt 
förlöjligade ”Tyske Michel”, – så ofta lurad och hunsad av sina slipade 
grannar – och herrar – som kastat av drängluvan och fordrar sin rätt 
att själv spela herreman, att själv befalla – i en symbolisk gestalt – och 
ändå alltjämt på gamla välvanda manéret få lyda – i miljoner!

Man får snart klart för sig att denna opersonliga idé valt sin mänsk-
liga internation med omsorg om en effektiv verkningskraft.

Början är inte särskilt imponerande. Stämman är – understödd av 
högtalaren – kraftig och välmodulerad, men kan inte tekniskt mäta 
sig med Goebbels hetsande språng mellan viskning och rytande. Och 
innehållet kan inte göra ett alltför överväldigande intryck på den del 
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av publiken, som med akademisk eftertanke vill bilda sig ett omdöme 
om den Hitlerska föreställningsvärlden. Det är en enkel historiekon-
struktion, som går ut på, att en stat med stora inre motsättningar för 
sitt bestånd fordrar en starkare statsmakt än en som är mer homogent 
uppbyggd. ”Preussen med sin hårda och strama statsorganisation har 
med rätta blivit förebild och förare i det Tyska Riket. Men redan 1918 
ha de inre motsättningar, den marxistiska socialismen och den bor-
gerliga nationalismen, tagit överhand, och den enhetliga statsviljan 
gått förlorad. Den nuvarande krisen kan ej lösas med utrikespolitiska 
underhandlingar: det är en inre fråga: skapandet av en enhetlig folk-
organism, och där finns blott två alternativ: skall Tyskland leva, eller 
skall Tyskland dö?”

Där kommer den första klimaxen, och enligt den tydligen inom 
nationalsocialistpartiet sorgfälligt utarbetade agitationstekniken följa 
nu allt tätare nya retoriska höjdpunkter, markerade av röststegringar 
ända till patetiskt rytande, med en ytterst effektfull brytning av vrede 
och smärta, ett slags politiska septimaackord, som ända till olidlig-
het stegra spänningen och längtan efter en förlösande slutharmoni. 
Gestikulationen, mimiken och fraseringen, med bifallsbefallande 
pauser, äro ej mindre utstuderade. Man ser åhörare med kikare, och 
de ha användning för sina instrument. – Jag erinrar mig hos en fana-
tisk ”partikamrat” ha sett ett litet Hitleralbum i form av en slags 
bordsalmanacka, vilken, bruten mellan tummen och pekfingret som 
en kortlek, framförde den store mannen livslevande i en av hans mest 
omtyckta tribungester: med tillbakakastat huvud, uppdragna ögon-
bryn och armarna växelvis lyfta mot åskådaren till maning eller hot. 
– Gåtfullt blir emellertid för den utomstående, hur en så uppenbart 
utstuderad och på suggestion anlagd teknik i längden kan bibehålla sin 
verkningskraft till den grad, som de alltid beredvilliga bifallsstormarna 
betyga. Här står man inför ett grundfenomen, som är nödvändigt att 
känna och klargöra för sig, om man vill fatta vad som försiggår i dessa 
dagar i Tyskland.
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Den nationalsocialistiska  
världs åskådningens beståndsdelar:  

En översikt180 

Föreläsningen är avsedd att utreda begreppet nazism. Det är lämpligt 
att försöka sönderdela detta begrepp och försöka ta fram dess olika 
komponenter för granskning. Det är härvid viktigt att inse den stora 
skillnad som finns mellan vad vi vill lägga in i begreppet nazism och 
vad tyskarna själva mena därmed. Som vår store språkman Esaias 
Tegnér d.y. har påpekat i sin bok ”Språkets makt över tanken” är 
vi i vårt handlande och tänkande i hög grad påverkade av allmänna 
begrepp och slagord. Dessa begrepp är oftast oklara och deras innebörd 
växlar, så att man ej alltid kan igenkänna deras ursprung. Detta gäller 
t.ex. sådana politiska termer som demokrati, bolsjevism och nazism. 
Det har blivit så, att nazismen för de flesta av oss endast innebär något 
ont och avskyvärt: brutalitet, sadism, förtryck o.s.v. Detta kan vis-
serligen synas berättigat i ljuset av de senaste händelserna men det är 
nödvändigt att se även denna företéelse i sitt sammanhang med den 
historiska utvecklingen.

Även om man, som de flesta svenskar kanske gör, betraktar nazis-
men såsom något brottsligt, så får man inte stanna vid konstaterandet 
härav. Liksom när det gäller individuella fall av brottslighet måste man 
göra en förundersökning för att utröna motiven till att händelsernas 
gång blivit sådan, som man konstaterat. Denna undersökning bör leda 
till att man förstår nazismens uppkomst, och det är möjligt, att mycket 
av det, som ansetts ”brottsligt” då kan betraktas på annat sätt.

Nu är det dock betydligt svårare att komma till insikt om de bakom-
liggande drivkrafterna till nazismen än att utreda ett individuellt fall. 
Det främsta hindret för förståelse ligger i att det dock gäller ett främ-
mande land och folk. Vi förbiser ofta de nationella skillnaderna i his-
toria och språk och framför allt beaktar vi ej alltid i våra omdömen det 
förhållandet att mänskligheten ej har så enhetliga värdenormer. Trots 

180 Föreläsningsmanuskript. Antagligen från 1940-talet. Originalet finns i KB L136:3.
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att det för oss gäller ett så närbesläktat folk som det tyska, är risken för 
villfarelser dock stor. Det är många begrepp som vi använda med ett 
helt annat betydelseinnehåll, än som är fallet för tyskarna. Till vad man 
där menar med exempelvis sådana begrepp som ”Grossgrundbesitzer” 
och ”Proletär” har man i Sverige ej någon motsvarighet. De har här en 
helt annan begreppslig och associativ innebörd än motsvarande svens-
ka ord. Detsamma gäller om begreppen ”demokratisk” och nationell.

Det är en omfattande sociologisk uppgift att söka utreda bakgrunden 
till nazismens uppkomst. För denna uppgift räcker det inte med enbart 
historiska och ekonomiska synpunkter. Det följande är bara avsett att ge 
små antydningar om förklaringen, och det kommer att ske i tio punkter.

Nationalsocialisterna själva betona att nazismen är en enhetlig 
världsåskådning, som man ej kan acceptera enbart delvis. Detta förhål-
lande har medfört ett visst förakt för medlöpare och för sådana, som av 
vissa begränsade skäl ansluta sig till rörelsen t.ex. de storindustriella. 
Det betonas t.ex. av Rosenberg och andra, att nazismen är en odelbar 
religiös världsåskådning.

Detta innebär nu inte, att åskådningen är enhetlig till sin härkomst. 
Tvärtom är källorna flera men de olika komponenterna sammanhål-
les av det enande band, som den extatiska religiösa upplevelsen utgör. 
Man finner en parallell härtill i ”den nya födelsen” inom vissa sekter. 
Detta irrationella drag ingår ej i partiprogrammet. Den nazistiska kili-
asmen utgör endast bindemedlet, som binder ihop de olika momenten 
i programmet, och den representeras främst av Hitler själv. Hitlers roll 
är den av en religiös ledares. Hans ställning var inte given honom från 
början. Tvärtom hade han många konkurrenter. Först efter kuppför-
söket och fängelsetiden och den därefter företagna utrensningen ur 
partiet började Hitlermyten. Goebbels har tagit betydande del i utfor-
mandet av Führertanken och dess koncentrering kring Hitler. 

Det ursprungliga partiprogrammet av 1920 innehåller i själva verket 
blott en liten del av de normer som nu ingå i nazismens åskådning.

Flera av de olika elementen i denna ha djupa rötter i allmänt tyska 
traditioner och kan alltså egentligen inte räknas som specifikt ”nazis-
tiska”. Att de ofta är inbördes motsägande behöver ej påpekas.

1./ Nationalismen i tysk mening. Den betyder känsla för det egna 
landet och det egna folket och kan uppträda i olika former och grader. 
I sin extremaste form blir den till chauvinism.
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I Tyskland har den utvecklade nationalkänslan en helt annan histo-
ria och karaktär än t.ex. i Sverige. Medan den i Sverige redan tidigt fick 
en naturlig utlösning i Engelbrekts och Gustav Vasas befrielsekrig och 
bildandet av en svensk nationalstat på 1500-talet är den som politisk 
faktor relativt ny i Tyskland. I Tyskland har nationalkänslan blivit 
förknippad med landets ställning som arvtagare till det gamla tysk-
romerska kejsarriket.

Det medeltida riket var i princip en övernationell världsstat men 
kejsarvärdigheten hade av påven förlänats åt den tyske konungen. 
Nationalkänslan erfor en stor missräkning, då kejsardömet brast på 
1200-talet och Tyskland sönderföll i småstater. Spår av denna uppfatt-
ning finns redan tidigt i dikten t.ex. hos Walter von der Vogelweide. 
Häri bottnar det tyska mindervärdighetskomplexet. En lång kamp 
för avhjälpandet av det tyska ”rikseländet” börjar. Kejsaren försöker 
förgäves ena småstaterna till en nationalstat under fast centralmakt 
som i andra länder. Härunder uppstår drömmen om ”riket” och dess 
återuppståndelse, vilken innebär en sammanblandning av två olika 
tankar: Skapandet av en tysk nationell enhetsstat – som t.ex. Sverige 
och Frankrike – och återupprättandet av kejsarriket som överhöghet 
över hela Europa. I fortsättningen fick tyska folket uppleva en rad av 
prövningar. Man kan nämna religionsstriderna under 1500-talet mel-
lan katoliker och protestanter. Sedan följer det förödande 30-åriga 
kriget. Den stora förödelsen låser fast Tyskland i medeltida struktur. 
Det fanns sålunda knappast förutsättningar för en tysk nationalkänsla. 
Detta möjligen med undantag för hos några bildade romantiker. 
Emellertid hade man även i större kretsar en känsla av att tillståndet 
var vrångt.

Emellertid kom så småningom en av småstaterna att i förhållande 
till de andra inta en dominerande ställning. Det var Brandenburg-
Preussen. Men inte ens de väldiga förändringarna i samband med 
Napoleonkrigen förmådde omskapa förhållandena i Tyskland. Först 
med blod och järn lyckades det Bismarck att provisoriskt ena Tyska 
riket med undantag för Österrike. Det var Preussen som blev kärnan 
i den nya statsbildningen och de hårda metoderna för genomförandet 
av enheten följer av detta lands historiska utveckling. Då dess område 
ej var avgränsat från omgivande länder med naturliga gränser hade för 
Preussen självhävdelsen blivit ett dominerande drag i dess politik. I 
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den nya tyska förbundsstaten blev Preussen och Bismarck symboler för 
nationalkänslan. Men det tyska riket hade skapats på krigets väg, det 
var skapat uppifrån och hade ej tillräckligt folkunderlag för att utgöra 
en verklig lösning på enhetssträvandena. Delstaterna kvarstodo under 
sina på envåldstraditioner uppfostrade furstar. Tyskarna ha aldrig fått 
uppleva den känsla av folklig nationell enhet, som t.ex. är naturlig för 
oss svenskar. Man kan säga att tyskarna blev bedragna på den psykiska 
upplevelsen. Sin sista utlösning fick den spänning, som följde härav, 
först med annektionen av Österrike 1938. Men även denna aktion 
skedde med metoder, som ej motsvara verklig folklig nationalism.

Nya problem ha dykt upp och pockat på intresse redan innan enhe-
ten genomförts. Industrialismens genombrott och de därmed följande 
sociala frågorna och på det politiska planet imperialismen, allt kom på 
en gång och därigenom mångdubblades dynamiken. Verkan kan jäm-
föras med effekten, inte av en enstaka granat, utan av en bunt granater 
kastade på en gång. Denna anhopning av problem förklarar intensite-
ten i händelseförloppet och en del av den tyska nationalismens aggres-
sivitet och bitterhet.

Själva tanken på folken som nationella enheter har sitt ursprung 
i Tyskland. Den har utvecklats av många tyska filosofer, såsom t.ex. 
Herder på 1700-talet. Hos dem växer nationalismen fram ur före-
ställningen om en omedveten ”folksjäl” och tänkes som en mystisk 
kraft. Det kan i detta sammanhang påpekas, att många andra folk fått 
inspirationen till sin nationalism från Tyskland. Detta gäller t.ex. om 
tjeckerna och finnarna. Slagordet ett folk – en stat, överensstämmer 
med en tankegång hos Hegel. Emellertid har den tyska nationalismen 
förorenats av rikstanken. Dessa begrepp var oförenliga av den orsaken 
att ”riket” omfattade olika folk. Rikstanken bygger ursprungligen på 
en kyrklig enhetstanke.

I den tidiga nationella rörelsen i Tyskland under Napoleontiden var 
från början folktanken dominerande. Emellertid inmängdes så små-
ningom även rikstanken i dess föreställningar.

Man måste också konstatera att nationalismen från början ej var 
imperialistisk. Den var dess mera en romantisk, exklusiv, litterär 
angelägenhet, som omfattades främst av universitetsfolk och office-
rare. Men under 1800-talet kom nationalismen att antaga en ny form, 
främst som ersättning för den uteblivna folkstaten. Så uppstår den s.k. 
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Völkischer Gedanke, som spelat stor roll i den nazistiska ideologien. I 
viss mening är det en demokratisk tanke, men denna demokrati hade 
inget att göra med statens styrelse utan syftade på gemenskap mellan 
alla tyskar genom blodsfrändeskap. Völkisch är alltså något av ”folk-
lig” och ”fosterländsk” men dessutom något mera, speciellt tyskt. I ett 
land, där ståndsskillnaderna ännu voro mycket stora, verkade en sådan 
tanke särskilt radikal. Man måste betänka, att bönderna ända fram till 
på 1800-talet var praktiskt taget livegna. Det är givetvis revolutione-
rande att tala om dem som varande blodsbefryndade med de högre 
stånden. En del författare, såsom Lagarde och Langbehn försökte 
genom sina verk utbreda national-känslan till alla inom tyska folket. 
Denna nationalism var full av folkmystik. Men den skulle också gälla 
alla tyskar, oberoende av statlig tillhörighet – t.ex. österrikare. I den 
formen blev nationalismen till en ”alltysk” rörelse med mål att skapa 
ett Stortyskland, inneslutande alla tyskar.

2./ Antisemitismen är en integrerande del av den nazistiska åskåd-
ningen, men det är ej Hitler, som funnit på den. Som företeelse är den 
urgammal och är bara ett exempel på ett fenomen, som följer överallt 
där små folkgrupper bor inom större utan att uppgå i dessa. Under 
hansetiden hade vi motsvarande fenomen här i Sverige men då gällde 
det den tyska minoriteten, de s.k. garparna. Redan under medeltiden 
fanns antisemitismen, men då av religiösa skäl som proteströrelse mot 
de judiska kolonierna. Naturligtvis spelade det redan då in att judarna 
betraktades som farliga ekonomiska konkurrenter. Antisemitismen är 
alltså i Tyskland en gammal tradition. En avspänning inträdde under 
upplysningstidevarvet och med de sociala revolutionerna på 1800-talet 
med krav på social likställighet. Vissa återfall och protestaktioner före-
kom dock även under denna tid.

Under senare hälften av 1800-talet skärptes antisemitismen. 
Orsakerna härtill voro flera. Steckert påpekar, att ekonomiska syn-
punkter spelade in. Judarna betraktades som en fara för Tysklands 
näringsliv. Samtidigt påpekades samma sak i Frankrike och synpunk-
terna fick ökad vikt mot den grund som den frambrytande industria-
lismen gav.

År 1878 bildade Stöcker ett kristligt-socialistiskt parti med kamp 
mot judarna på sitt program, Man ville utestänga dem från viktiga 
poster i näringsliv och förvaltning. Så småningom uppstod på 1890-
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talet vid sidan om det kristligt-sociala partiet en mer radikal rörelse, 
som upptagit rasläran som grundsats. Dessa rasdoktriner byggde fram-
förallt på Gobineau och framhöll den nordiska rasen som överlägsen 
andra. Det var framförallt medelklassen i Tyskland som var tillgänglig 
för dessa idéer. De levde i en ständig känsla av ångest och ovisshet och 
för dem gav det en känsla av tröst att ha någon att skylla på. I Österrike 
var antisemitismen ännu mera betonad. Där bildades ett parti, som fick 
stort politiskt inflytande. Även här fanns det radikalare representanter. 
Lueger, borgmästare i Wien, och Schönerer, en av Hitlers lärofäder.

3./ Rasläran. Nationalismen och antisemitismen var ursprungliga 
element i Hitlers lära. Rasläran var honom däremot från början främ-
mande och blev först senare upptagen som element i den nazistiska 
åskådningen.

Nu avses inte raslära i vetenskaplig mening utan den kvasiveten-
skapliga rasteori, som emanerade från Gobineau och som värderade 
raserna olika till förmån för den germansk-nordiska. Även Darwins 
utvecklingslära har andel i rasbegreppet. Den ras som hävdat sig bäst 
i kampen för tillvaron var värdefullast. Antropologerna bidrog också 
med stoff till rasdoktrinerna, Denna ovetenskapliga raslära slog an i 
Tyskland och blev populärvetenskap. Den måste ses mot bakgrunden 
av det faktum, att populära doktriner lätt få anklang i detta land, vilket 
i sin tur sammanhänger med dess brist på aktiv medelklass och verklig 
folkbildning. Vår folkhögskola har motverkat faran från industrialism 
och halvbildning. I Tyskland har ingen motsvarighet härtill funnits.

Rasläran har slagit igenom i Tyskland och fick sin kodifiering hos 
Prof. Günther 1922181 och blev indragen i den national-socialistiska 
rörelsen. Man fäste särskilt stor vikt vid utseendet. Det nordiska för-
gudades. Nu konstaterade man, att den nordiska rasen tenderar att gå 
under, då den blandas med andra raser. Detta faktum blev av stor bety-
delse och förklarar den ångest, som rådde för att den nordiska rasen 
skulle dö ut, och som kom till uttryck bl.a. i svärmeriet för ”blonda 
nordiska kvinnor” och ”Rassenköpfe”.182 ”Der Nordische Gedanke” 

181 Här åsyftas Hans F.K. Günthers bok Rassenkunde des deutschen Volkes, München: 
Lehmann 1922. Denna bok kom ut i över 100 000 exemplar mellan 1922 och 1939.

182 ”Rashuvuden” syftar på uppfattningen att rastillhörighet kunde fastställas genom 
huvudformen.
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innebar egentligen kravet på ”Aufnordung” genom medvetet rasurval 
vid äktenskap.183 

Tyskarna insåg själva, att de var uppblandade och detta betonade 
ytterligare faran för ”Überfremdung”. Hur rasläran förknippades 
med judefrågan har redan nämnts. Det bör påpekas, att rasmystik 
även fanns i Sverige, och något därav framträder t.ex. hos Strindberg, 
Fröding och Bengt Lidforss.

4./ Nordgermansk mystik. Ej heller denna är intagen i national-
socialismens officiella program. I synnerhet dyrkade man Nordens 
forntid. Man hämtade uppfriskning och material för ”Aufnordung” av 
tyska folket.

Denna mystik omfattades framförallt av stora skaror ungdom t.ex. 
Wandervögel som valde ut blonda flickor till hustrur. Det uppstod en 
kvasivetenskap, som ville bevisa, att all kultur kommit från Norden. 
Det är rena konstruktioner som t.ex. myter om en fornnordisk kultur 
för 30.000 år sedan som gått under genom en väldig naturkatastrof 
varigenom månen utslungades och efter vilken istiden följde. Det är 
också att märka, att den som var upphovet till dessa fantasier, Herman 
Wirth själv holländare, var nära att bli professor i Berlin år 1933. Han 
avslöjades emellertid såsom bluffmakare och fantast, bl.a. på frimurar-
teorier från 1700-talet.

5./ Elitteorier. Herrefolkstankar finns ej officiellt i partiprogram-
met. Källor till denna tanke är delvis rasläran men också den preus-
siska traditionen med rötter i feodala riddersväsendet. Junkerandan 
innebar att man kände sig som ättling av gammal adel och hade rätt 
att härska. Men härmed var förknippat ett pliktbegrepp, som gav härs-
kandet ansvar. Som en annan källa till herrefolkstanken kan nämnas 
Nietzsches lära om övermänniskan som i början på 1900-talet blev 
accepterad och beundrad inom den högre medelklassen. Från början 
fanns ej herrefolkstanken i Hitlers program. Den infördes i rörelsen då 
överklassungdomen anslöt sig till partiet. Bildad och begåvad ungdom 
hade behov av att hävda sig gentemot den råa SA-gardet. De kom att 

183 ”Den nordiska tanken” syftar på uppfattningen att tyskarna tillhörde en ”nordisk” ras 
vars renaste form kunde hittas i Skandinavien. Aufnordung innebär en politik som gick 
ut på att höja den ”nordiska” andelen inom befolkningen med hjälp av kontrollerade 
äkten skap och en kartläggning av personernas släktbakgrund.
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bilda kärnan i SS. Som utformare av nazismens elitteori framstår t.ex. 
Alfred Rosenberg och Alfred Bäumler, men även Spengler m.fl. icke-
nazister ha tidigare framfört tanken.

6./ Militarismen sammanhänger med den ”preussiska andan” sådan 
den utformats under Fredrik Wilhelm I och Fredrik II. Men den är ej 
det samma som krigslystnad. Den innebär ovillkorligen blind disci-
plin och lydnad för konungen och överheten men även hederskänsla 
och ståndssolidaritet (”soldatanda; officersära”) och har till historisk 
förutsättning både Preussens och Tysklands militärt pressade läge och 
frånvaron av en fri bonde- och borgareklass.

Under 1500-, 1600- och 1700-talen ända till 1813 hade Tyskland här-
jats av främmande härar. Först genom den preussiska militärmakten 
hade man tyckt sig finna ett skydd mot grannarna (under Bismarck). 
Det bidrog att skapa beundran och förtroende för allt militärt.

Efter det första världskriget 1914–18 tillkom ett nytt moment – en 
ren dyrkan av krigsupplevelsen, av dess egendomliga kamratskap inför 
faran och döden, som ofta fick en nästan pervers, homosexuell form. 
Detta framträde bland efterkrigsungdomen särskilt i frikårerna, som 
bildades under gränsstriderna i öster efter vapenstilleståndet (Balkan, 
Schlesien). De levde kvar som illegala, väpnade grupper och ur dem. 
framgick sedan Hitlers SA och SS. Bland dem har de hänsynslösa, ofta 
perverst sadistiska ”terrormetoderna” haft sina främsta representan-
ter. De föraktas i armékretsar och betraktas där av äldre officersgene-
rationen som krigsgangsters.

7./Ledarprincipen hade från början ej den centrala ställning som 
den senare fått inom den nazistiska rörelsen (särskilt efter 1925). Den 
bygger i första hand på traditionen från det absolutistiska fursteväldets 
tid i de tyska delstaterna och manar till obetingad underkastelse under 
statens auktoritet, vilken även predikades av Luther.

Men från omkr. 1900 framträdde den i helt ny form såsom 
en personlig, mystisk ”ledarkult” inom ”Jugendbewegung” eller 
Wandervogelrörelsen, som själv var en proteströrelse mot hemmets 
och skolans auktoritetstvång. Massor av gymnasister som fann skolan 
tråkig och ej motsvarande livets krav, och den borgerliga hemmiljön 
tryckande, bildade vandrargrupper för att under ferier på egen hand 
uppleva friheten och kamratgemenskapen. De uppgick till mellan 
fyrtio och femtio tusen, varav de flesta inom Wandervogelrörelsen. 
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Inom de olika grupperna rådde en stark känsla av samhörighet och tyst 
hängivenhet – ej sällan av homosexuell art – för varandra och framfö-
rallt för ledaren. De införde bl.a. hälsningen Heil Führer. Deras tankar 
har funnit uttryck hos diktare som t.ex. hos Stefen George, samt hos 
kulturfilosofen Hans Blüher. Från dessa kretsar rekryterar en stor del 
av ”Frikäre ungdom”. Det är ett vidare faktum av största intresse att 
ledaren inom arvtagaren till ungdomsrörelsen, alltså inom nazismen, 
i stor utsträckning rekryterats från katolskt håll. Sålunda har t.ex. 
Goebbels uppfostrats i ett jesuitseminarium, och Hitler har vuxit upp 
i typisk katolsk miljö. Det innebär förtrycket med den andliga aukto-
ritetsprincipen.

8./ Folkgemenskap. Denna utgör en ersättning för den marxistiska 
socialismen som eldat arbetarna i flera generationer genom slagordet 
om ‘’klasskampen”. Den fyller det behov av gemenskapskänsla som 
tyskarna längtat efter i flera hundra år. De ha längtat efter att för-
brödras med varandra och överge sin misstrogenhet mot varandra. 
Denna Ersatzsozialismus184 har gjort goda ansatser till socialt reform-
arbete t.ex. ”Kraft durch Freude”-organisationen men den innebär 
endast det tillfälliga övervinnandet av avståndet mellan olika folk-
klasser, övervinnande av de psykologiska ståndsskrankorna, – ej av 
de ekonomiska. Men denna upplevelse var ändå viktig. Den betydde 
utlösningen av ett gammalt komplex och har i hög grad betingat 
Hitlers framgång. Det måste ha betytt mycket för de arbetande klas-
serna, att överklassungdomen satts i samma ställning som de inom 
arbetstjänsten.

9./ Imperialismen, alltså strävan att underlägga sig andra län-
der ingår ej speciellt och enbart i de nazistiska idéerna. Den finns i 
alla industrialiserade länder i den mån råvaruknappheten leder till 
kolonialpolitik. Det är att märka att Bismarck ej var intresserad av 
att skaffa Tyskland kolonier. I stället framträdde detta krav bland 
storindustriella och militärkretsar och kom till uttryck bland Rudolf 
Kjelléns tyska lärjungar (geopolitikerna, Haushofer m.fl.) såsom krav 
på expansion åt öster, Tysklands ”Drang nach Osten”. Imperialismen 
inom nazismen fick öppet uttryck egentligen först från 1936 då den 

184 ”Surrogatsocialism”.
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militära upprustningen framskridit ganska långt, och har sedan för-
enats med ”Rikstanken” och ”Herrefolkstanken”. Ett hänsynslöst 
uttryck fick denna form av imperialism genom tidningsrubrikerna den 
10 maj 1940 då de tyska soldaterna inföllo i Holland i ”Die europäische 
Revolution marschiert”.185 Denna omaskerade imperialism är kärnan i 
”nyordningspropagandan”.

10./ Kiliasmen, drömmen om ett tusenårigt rike, har även den en 
parallell inom marxismen. Man kan säga, att hela nazismen är fylld 
av frälsningsmystik. Det har legat en komprimerad känsla av olust 
över landet och man har allmänt haft en känsla av att det måste bli 
annorlunda. Förväntningarna motsvara dem inför en religiös väsens-
förnyelse. Så har tanken på det nya riket, det tredje riket fått en mys-
tisk, irrationell karaktär. Denna term är emellertid ej uppfunnen inom 
nazismen utan har tagits från den konservative skriftställaren Möller 
van den Bruck. Hitlers roll i det tredje rikets skapande är närmast 
den hos ett medium och ej av skapare. Han har kunnat utnyttja den 
tendens till anti-intellektualism som redan proklamerats av romanti-
kens filosofer (Fichte och Schelling), och som alltsedan dess präglar 
stora delar av tysk vetenskap och litteratur, och från 1890-talet på 
nytt framträtt även i andra länder t.ex. Frankrike ”Action françoise” i 
form av mystiska eller ”livsbejakande” mer eller mindre revolutionära 
strömningar.

I stor utsträckning ha dessa strömningar redan före nazismen fått 
sitt uttryck i Mussolinis fascism, som givit Hitler många avgörande 
impulser.

 

185 ”Den europeiska revolutionen marscherar”.
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Den ödesdigra måndagen186 

Vilhelm Scharp berättar om Hitlers maktövertagande  
den 30 januari 1933

När nyårsnattens tolvslag klingat ut över hustaken i Berlin, den tyska 
republikens huvudstad, och förkunnade början av år 1933 bröt det 
sedvanliga jubelskränet ut från gator och festlokaler, där en stor del 
av de fyra miljonerna Berlininnevånare brukade fira sin Silvesterfest. 
Nyårsjublet dränktes i knattrandet av ryska smällare och ljudet av frä-
sande raketer och knallande salutskott från husfönster och balkonger 
– man kunde tycka sig mitt i en vilda-västern-film.

Inbördeskrig hade man redan upplevt tidigare, för tio eller tolv år 
sedan omedelbart efter det ofattbara nederlaget i första världskriget 
och den enligt de flesta tyskars fanatiska övertygelse orättfärdiga fre-
den i Versailles. Det kommunistiska Spartakus-upproret 1919 hade 
blodigt slagits ner av trupper ur den hemvändande gamla armén som 
sedan enligt Versailles-fredens bestämmelser måste skäras ned till ett 
minimum, en koncentrerad elithär och fick namnet Riksvärnet.

De nationellt konservativa gjorde ett statskuppsförsök 1920 som 
slogs ned i sin linda genom samverkan mellan detta Riksvärn och 
de socialdemokratiska fackföreningarna på den republikanska reger-
ingens uppdrag. Tre år senare då inflationen hade berövat den tyska 
medelklassen alla dess besparingar och franska trupper hade besatt 
industriområdena vid Rhen och Ruhr för att framtvinga utbetalning 
av krigsskadeståndet hade en österrikisk folkmötestalare i München 
lyckats samla en krets av fanatiska anhängare och därtill en väldisci-
plinerad och uniformerad privatarmé av arbetslösa ungdomar, många 
med krigsvana från skyttegravarna eller från de illegala gränsstriderna 
i Polen och Baltikum. Det var de senare så beryktade SA-bataljonerna. 

186 Radioföredrag hållet i januari 1963 till åminnelse av Hitlers maktövertagande 30 år tidi-
gare. Originalmanuskriptet är i Lena Scharp-Sandegrens ägo. Föredraget kan höras på 
Sveriges Radios webbplats. 
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Mannen hette Adolf Hitler. Denne politiske helbrägdagörare var en 
oansenlig f.d. diversearbetare från Österrike, en självlärd kafépolitiker 
med hypnotiskt hårda ögon, skrovlig röst och en suggestivt medryck-
ande talgåva som kom var och en av hans åhörare att känna just sina 
problem lösta och upphöjda till ett högre världshistoriskt plan med 
en väg till frälsning inom synhåll, skapandet av en stor tysk folkge-
menskap med hänsynslöst utrensande av främmande beståndsdelar, 
framför allt av judarna, de verkliga ledarna i kapitalisternas och marx-
isternas hemliga sammansvärjning mot det högrasiga tyska herrefol-
kets krav på en plats i solen. Men denna förnyelse kunde endast ske 
genom fanatisk lydnad mot en gemensam ledare och genom våld och 
vapenmakt mot inre och yttre fiender.

Det fanns ingenting annat nytt i denna hämningslösa anhopning 
av disparata missnöjesanledningar än den eruptiva kraft med vilken 
kraft de framfördes, och den exalterande liturgi med bedövande musik, 
unisona kampsånger, dekorativt eggande svart-vit-röda fanor med det 
mystiskt symboliska svart-vita hakkorstecknet som inramade Hitlers 
nationella väckelsemöten. Det politiska programmet var vagt och 
obestämt utom på en punkt, judarnas skuld till Tysklands och hela 
världens olyckor.

Den som på andra punkter fann tröst och hopp i Hitlers förkun-
nelse kunde lätt acceptera även judehatet som en eftergift åt de vulgära 
massfördomar som allmänt var gängse. Bland proselyterna märkte 
man rådvilla småborgare, arbetslösa kontorister, deklasserade halvin-
tellektuella, svärmiska societetsdamer, demobiliserade soldater utan 
utbildning, avskedade officerare med hög rang ända upp till de mest 
namnkunniga krigshjältarna som Göring och Ludendorff.

Vid inflationskrisens höjdpunkt i november 1923 hade Hitler med 
hjälp av sina stormavdelningar gjort ett dramatiskt kuppförsök rik-
tat både mot delstaten Bayerns konservativa regering och mot den 
demokratiska parlamentariska regeringen i Berlin som han beskyllde 
för landsförrädisk maskopi med Tysklands fiender inom och utom 
landet. Även den ansatsen till inbördeskrig kvävdes i sin linda men 
inte av riksvärnet där Hitler redan hade många sympatisörer utan av 
Bayerns polis. Ett par månader senare var krisen övervunnen. Under 
ledning av den nya utrikesministern Stresemann gjordes i Locarno 
1925 ett kompromissavtal med Frankrike. Förenta Staterna beviljade 
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ett miljardlån för skadeståndsbetalningar och industriell upprustning. 
Välståndet började långsamt stiga och revolutionsmakarna från höger 
och vänster hade inte längre vind i seglen. Men de fanns kvar och var 
inte overksamma och deras privatmilitära kampgrupper blev snart 
effektiva lockelsemedel för den uppväxande efterkrigsungdomen, för 
vilken minnet av fädernas och de äldre brödernas förlorade världskrig 
nu började få ett romantiskt skimmer av förpliktelse, att med våld åter-
ställa Tysklands ära och makt bland folken. För kommunisternas röda-
front-kämpar blev drömmen om den segrande världsrevolutionen som 
svikits av de fega socialdemokraterna en lika eggande paroll. Bland  
den högborgerliga ungdomen, vilkas föräldrar i regel med släktskaps- 
och vänskapsband var knutna till den av gammalpreussisk tradition 
genomsyrade officers- och ämbetsmannakåren och politiskt hörde 
hemma i det konservativa tysknationella lägret, lockades många att 
ansluta sig till det av gamla beprövade frontofficerare ledda Stahlhem, 
som med sina årliga appeller med effektfullt marscherande kolonner 
och dramatiskt åskådliga krigsspel vidmakthöll militarismens yttre  
pompa, men som siffermässigt inte hade samma omfattning som de 
konkurrerande stridsformationerna. Till dessa hörde också en repu-
blikansk och demokratisk kampgrupp som skapats 1924 till skydd 
för de mot republiken och författningen lojala partierna, men som 
så småningom kommit helt under socialdemokratisk ledning. Den 
bar namnet Riksbanéret Svart Rött Guld efter den demokratiska 
Weimarstatens nya nationalfana som ersatt den svart-vit-röda kejsar-
flaggan men ännu inte fått någon riktigt samlande effekt. Den väckte 
alltför många olustiga minnen från nederlaget och novemberrevolu-
tionen och Versailles-freden, minnen som kunde vara samlande men 
inte enande, inte glädjande. Som politisk kampgrupp hade den föga 
anseende. Den spydiga doktor Goebbels, Hitlers nye propagandachef 
och kommissarie i Berlin, kallade den Riksbananerna och lovade att 
bara en av hans SA-gossar kunde klämma sönder två sådana bananer 
på en gång, en med vardera handen.

Inget av de mot Weimardemokratin oppositionella partierna hade 
nämligen så effektivt utnyttjat de skenbart avspända åren under 
Stresemann-epoken som den 1923 besegrade och förödmjukade Hitler. 
Det är under dessa år som han med ett omsorgsfullt organisationsar-
bete och systematisk infiltration av öppna eller hemliga anhängare på 
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viktiga punkter inom riks- och delstatsförvaltningen bygger ut sitt lilla 
provinsparti till en i minsta detalj funktionsduglig stat i staten. Ett nät 
av particeller sprids över hela Tyskland, koncentriskt samlade i orts-
grupper, landskapsgrupper o.s.v., alla med järnhård disciplin under-
ordnade ledare som i sin tur underordnades varandra ända upp till 
den högste ledaren, Hitler själv, som inte längre var partiordförande 
men absolut diktator över sin stat och sina anhängare. Hans stat hade 
en egen förvaltning med byråkratisk rangordning, egen jurisdiktion, 
egen utrikes- och pressbyrå, egen propaganda-sektion med fackutbil-
dade experter på marknadsanalys och opinionsundersökningar, eget 
krigsdepartement med särskild kolonialbyrå ledd av den namnkunnige 
generalen von Epp, egen polis och till sist egen armé, de brunklädda 
SA-bataljonerna som redan vid världskrisens inbrott omfattade minst 
100.000 man och nu denna nyårsnatt 1933 beräknades till 400.000. 
Deras kommenderande chef var f.d. riksvärnsmajoren Röhm men den 
som mest effektivt understött sin ledare i uppbyggandet av hela denna 
underjordiska mönsterstat var en nykomling i partiet, den intelligente 
aggressive propagandaledaren och partikommissarien i Berlin, doktor 
Goebbels.

Det är många problem förknippade med denna snabba utbygg-
nad av Hitlers maktområden som inte återspeglas i valsiffrorna från 
Stresemann-tiden men däremot i underlaget för nazisternas lavinar-
tade frammarsch 1930 till 33 och därmed för Hitlers övertagande av 
republikens regeringsmakt den 30 januari. En av dem är den – varifrån 
fick han pengarna?

Enbart kostnaderna för SA måste ha gått till mellan 2 eller 3 miljo-
ner mark i veckan; så mycket räckte inte medlemsavgifterna till. Vi vet 
nu att Hitler på ett tidigt stadium haft kontakt med sympatiserande 
mecenater ur storfinansen. Vi vet också att hans egen propagandame-
tod under dessa år ändrade karaktär. Den förblev hätsk och aggressiv 
men han eggade inte längre sina anhängare till revolt och uppror utan 
försäkrade att han nu ville nå sitt mål med legala medel, alltså genom 
politiska val. Det gällde nu för honom att förvandla de hemliga sympa-
tier han faktiskt hade vunnit bland de stora industriledarna och inom 
officers- och ämbetsmannakretsar till en ekonomisk stödaktion och till 
en politisk samverkan med det tysk-nationella partiet. Detta stod nu 
under ledning av en stortysk anti-demokrat, Alfred Hugenberg, som 
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samtidigt kontrollerade en väldig presskoncern med stort inflytande 
inom den högborgerliga medelklassen och filmbolaget Ufa, som på 
löpande band producerade populära fosterländskt krigiska filmer om 
Fredrik den store.

I själva verket hade det misslyckade revoltförsöket i München och 
Hitlers trotsigt självmedvetna uppträdande vid den följande rät-
tegången skaffat honom fler öppna eller undermedvetna sympatier 
och sympatisörer i hela Tyskland än de flesta anade. Det hade gett 
honom en nimbus av martyr, som haft mod att säga och göra vad 
många i sitt hjärta tänkte och önskade, även om de inte delade hans 
meningar eller gillade hans grovkorniga språk. Det fanns tyskar inom 
alla samhällsskikt, som upplevt sammanbrottet och nederlaget som 
ett slags förräderi, ett svek mot det tyska folkets heliga traditioner 
och världshistoriska uppgift, och det var en lättnad att kunna peka ut 
något eller några som de skyldiga, demokrater, marxister och judar. En 
drastisk anekdot om den store sociologen Max Weber berättar att han 
vid nyheten om ett tyskt frontnederlag skakade knytnäven mot taket 
och ropade: ”Du förbannade gamla skurk där uppe!” Även för honom 
var tyskarna Guds egentliga egendomsfolk, men Vår Herre själv hade 
lämnat dem i sticket. För dem som tänkte så framstod Hitler som 
ett slags folklig, primitiv och ohyfsad trumslagare för tanken på ett 
reformerat och förnyat Tyskland, som skulle övervinna de inre klass-
motsättningarna genom en ansvarsmedveten ledning uppifrån, inte på 
demokratiskt sätt från den breda massan.

Samtidigt med Hitlerkuppen, 1923, utkom i Berlin kulturkritikern 
Moeller van den Brucks bok ”Det tredje Riket”, som utformar sådana 
tankegångar. Dess titel blev ett uttryck för mångas längtan efter ett 
nytt, mer lockande framtidsperspektiv än den ur ett nederlag födda, 
fantasilösa Weimarstaten. Slagordet ”Det tredje Riket” övertogs 
senare av nazisterna, fast bokens syftning var en helt annan än Hitlers. 
När ”Hitlers Tredje Rike” blivit verklighet, undertrycktes boken. Dess 
författare hade redan dessförinnan begått självmord.

Vid samma tid var Hitler själv färdig med sin egen programbok 
”Min kamp”, skriven under fängelseåret utanför München. Det 
märkligaste med den är att den inte innehåller något program, endast 
våldsamma anklagelser och vaga riktlinjer för framtiden. Det ingick 
i Hitlers teknik att undvika preciserade målsättningar, att väcka för-
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bittring och förhoppningar, som kunde passa för vilken rådlös och 
vilsekommen tysk människa som helst, men förbehålla åt sig själv att 
bestämma vägen. Han predikade inget program utan en ny världs-
åskådning, men vad han förkunnade var blott ett konglomerat av slag-
ord och suggestioner, och hans verkliga program var bara att till varje 
pris få den totala makten i Tyskland.

För att nå dit behövde han inte bara nya anhängare, nya röster vid 
valen, utan också bundsförvanter och pengar. Den viktigaste bunds-
förvanten var armén, riksvärnet. Dess huvudman var rikspresidenten 
själv, den ärevördige mer än 80-årige Hindenburg, som avlagt ed att 
troget skydda den demokratiska författningen och hittills hållit den. 
Men Hitler visste väl, att både Hindenburg och armén ivrigt hoppades 
på den dag, då Versaillesfredens upprustningsförbud skulle slopas, och 
Tysklands krigsmakt åter läggas i Europas vågskål. Han måste bara 
tills vidare följa de parlamentariska spelreglerna tills han som arméns 
ledare kunde sätta dem ur spel.

Svårare var det med pengarna. Det räckte inte längre med tillskotten 
från rika privatmecenater – de enda som kunde ge tillräckliga resurser 
var de stora industriledarna. Den ekonomiska världskrisens inbrott i 
Tysklands näringsliv hösten 1929 öppnade deras dörrar för honom.

I oktober detta år dog Stresemann, som i åratal giftigt hånats av 
Hitler och Goebbels för sin tilltro till försoningspolitiken. Nu fram-
stod Hitler som sanningsprofet. Våren 1930 fanns det 3½ miljon 
arbetslösa, siffran steg till sist till nära 7 miljoner. Fabriksmaskinerna 
stannade, skorstenarna slutade att bolma, köerna vid understödskas-
sorna blev allt längre. Socialdemokraterna lämnade koalitionsreger-
ingen, därmed tvingades den sista parlamentariska regeringen under 
Weimarrepubliken att lämna makten ifrån sig. En katolsk fackfören-
ingsman, Heinrich Brüning, fick rikspresident Hindenburgs uppdrag 
att regera genom provisoriska nödförordningar, tills riksdagen fått ett 
regeringsdugligt majoritetsunderlag. Vid valen i september 1930 fick 
Hitlerpartiet över sex miljoner röster och ökade sina mandat från 12 
till 107. Lavinen hade börjat rulla. Hitler var en politisk maktfaktor 
med anspråk på kandidatur till kanslersuppdraget.

Framför allt hade han fått värdestegring som koalitionspartner för 
det antidemokratiska högerpartiet under Hugenberg och genom sin 
privatarmé som motvikt mot strejk och revolttendenser bland indu-
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striarbetarna. Den som nu förmedlade kontakten mellan Hitler och 
storfinansen och därmed löste hans ekonomiska problem var hans 
partikamrat från München, den frodiga f.d. flygarhjälten Göring.

Hitlers förbund med storkapitalister och reaktionärer väckte oppo-
sition inom hans egna led. Man förebrådde honom att ha svikit den 
socialistiska delen av sitt program, kampen mot reaktionen, som just 
fått ett uttryck i SA-truppernas nya kampsång Horst Wessel-Lied med 
dess hyllning till kamrater som stupat i strider mot ”Röd Front och 
Reaktion”. Hitler förklarade att han ensam bestämde vad som var 
socialism. Diskussioner om saken var bara värsta sortens demokrati. 
De uppstudsiga utstöttes ur partiet.

Sommaren 1931 fullbordades alliansen med Hugenberg och de 
högernationella. Brüning hade nu mot sig en kommunistisk och natio-
nell opposition – båda eniga i hatet mot demokratin.

Med året 1932 drivs krisen steg för steg mot en katastrof. En av 
höjdpunkterna var presidentvalet i mars, då Hitler ställde upp som 
motkandidat till den 84-årige märkbart ålderssvage Hindenburg, som 
nu av nazisttalarna hänsynslöst angreps med beskyllningar för prov på 
feghet och förräderi i det förflutna. Hindenburg blev vald men Hitler 
fick 13 miljoner röster.

Kort därpå lät Hindenburg förmå sig att avskeda Brüning och tog i 
stället en adlig godsägare och f.d. diplomat, von Papen, till rikskansler 
i spetsen för ett rent reaktionärt kabinett som i folkmunnen döptes till 
”baronregeringen”.

Den 20 juli 1932 lät Papen en militärpatrull köra bort den lagliga 
socialdemokratiska delstatsregeringen i Preussen, som därmed för 
alltid upphörde som självständig tysk stat. Ingen händelse bidrog så 
starkt att undergräva tilltron till socialdemokratins vilja till allvarligt 
motstånd mot den hotande Hitlerdiktaturen. Hela Berlin väntade 
denna dag på signalen till storstrejk och hade berett sig på den. När 
den inte kom måste man stillatigande lyssna till Hitlervännernas tri-
umferande kommentarer.

Deras belöning kom vid de nya riksdagsvalen i juli, då de nådde 14 
miljoner röster och 38 % av platserna och blev riksdagens största parti. 
Nu kunde Hindenburg inte längre vägra att ta emot den f.d. korpralen 
som främste kandidat till rikskanslerposten. Men han erbjöds bara 
vicekanslerskapet, som han föraktfullt avvisade som en dricksslant åt 
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ledaren av det största partiet i Tyska rikets historia, med en egen armé 
4 gånger så stor som Riksvärnet.

Vad som nu följde var en häxdans av intriger och politiskt pokerspel 
bakom kulisserna, medan Hitlers SA-trupper allt mer brutalt hävdade 
sitt herravälde över gatorna i alla tyska storstäder. Papen lät på nytt 
upplösa riksdagen och det följande valet visade en tillbakagång på 2 
miljoner röster för Hitler. Det var ett hårt slag, som tycktes beröva 
honom hans gloria som Ödets man framför andra.

Men intrigspelet fortsatte. I december lyckades den smidige gene-
ral von Schleicher störta Papen och själv bli rikskansler. Han pla-
nerade under årsskiftet ett samgående mellan fackföreningarna och 
Riksvärnet, och lyckades nästan locka över en av frondörerna i Hitlers 
parti på sin sida, Gregor Strasser.

Men han var för sent ute. Under tiden hade Papen lyckats övertyga 
både de stora finansherrarna, Hugenberg och Hindenburg, att den 
enda lösningen vore att låta Hitler bli rikskansler, med ett par presen-
tabla partikamrater vid sin sida men låta regeringens majoritet bestå 
av pålitliga konservativa. Vid avgörandet spelade Hindenburgs son 
Oskar en egendomlig och inte alldeles sympatisk roll.

Den allmänna opinionen var vid denna tid uttröttad av de ald-
rig upphörande dramatiska omkastningarna, av inbördeskriget på 
gator och i gränder, av fruktan för ett verkligt, öppet inbördeskrig. 
Stämningen kan enklast uttryckas med ett yttrande av en av mina 
studenter: ”Lass mal die Brüder versuchen. Besser ein Ende mit 
Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende”.187 

Han blev inte sannspådd. När tidningsrubrikerna måndagen den 
30 januari förkunnade, att Hitler blivit rikskansler kände många en 
slags lättnad, en befrielse från ovisshetens mardrömmar. Men Hitlers 
maktövertagande var inte avslutat. Det fortsatte med en ständig steg-
ring av skräck och förödelse under 12 år.

Några timmar efter nyheten om regeringsskiftet förkunnade stora 
plakat att Berlins SA, Hitlers bruna bataljoner, tillsammans med 
Stahlhelmformationerna ämnade hylla sin segrande Führer med 
ett fackeltåg genom Brandenburger Tor och förbi de båda främ-

187 ”Låt bröderna försöka. Hellre en ände med förskräckelse än en skräck utan slut.”
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sta regeringspalatsen vid Wilhelmsstrasse – Rikspresidentens och 
Rikskansliets. Berlins befolkning inbjöds att ansluta sig till det histo-
riska triumftåget.

Ur mina omedelbart gjorda anteckningar vill jag söka ge några glim-
tar om hur detta fackeltåg tog sig ut.

”I omnibussen som rullar fram mellan Tiergartens mörka trädkro-
nor sitter alla ovanligt tysta, liksom på spänn, efter något ovanligt, som 
väntar. Våra blickar möts under försöken att genom de immiga glas-
rutorna upptäcka något där borta vid Grosser Stern, SA-truppernas 
koncentrationspunkt. En ung flicka bakom mig blir den första, som 
får syn på de glimmande facklorna, en rad lysande punkter långt borta 
i mörkret. Med en guttural, extatisk vibrering i rösten, som på ett 
naivt oblygt sätt avslöjar den enkla grundvalen för hennes reaktion; 
”Da sind sie ja! Oh, Junge, Junge, Junge!”188 Hela den roll, som puber-
tetsårens primitiva hjältedyrkan spelat för Hitlerrörelsens framgång 
bland den tyska ungdomen blir uttryckt i detta tonfall av hämningslös 
hängivenhet för någon av de hakkorsprydda fackelbärarna där borta.

I nästa ögonblick är vi mitt ibland dem. I oöverskådliga kolonner, 
som förlora sig inåt i mörkret av de varandra korsande alléerna, står 
SA- och Stahlhelmavdelningarna – de förra i bruna, de senare i grå 
blusjackor med breda läderbälten och militära rangstreck på ärmarna. 
Somliga stå med redan utbrända facklor i händerna och de liksom 
vördsamt tveksamma Heilropen. Uttrycket i det tunga ansiktet är 
allvarsamt och blicken lämnar inte för ett ögonblick den sektor av upp-
åtvända ansikten som oavlåtligt förnyas under honom. Det låg något 
oavsiktligt patetiskt över detta smala fönster med den ensamma gamle 
mannen, som nyss ännu en gång avgjort sitt folks öden.

Men redan skymtar framför oss från rikskansliets nya funkisfasad 
ett lysande högt och öppet fönster och tillbakaslagna gardiner. Och i 
underkanten av denna granna rektangel, som ett drastiskt ornament 
på en barocktavla, lutar sig en gestalt med oformliga konturer och 
fladdrande kalufs, kraftigt belyst av strålkastare nedifrån gatan, med 
högra handen i oavbruten rörelse framåt – uppåt – bakåt i en oefter-

188 Ungefär ”där är de ja! Pojkar, pojkar, pojkar” eller ”där är de ja! Oj, oj, oj”. Se även texten 
”Genom Brandenburger Tor” som Scharp uppenbarligen återanvänt i sitt radioföredrag.
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härmlig vårdslös gest, helt olika den officiella nazisthälsningen med 
stelt utsträckt arm. Det är bara en som hälsar så. Führern själv.

Han är inte ensam i rummet. Snett bakom honom står den nye flyg- 
och polisministern Hermann Göring i brun uniformsjacka. Det breda, 
bayerska ansiktet lyser av belåtenhet, men i ögonvinklarna skymta 
farligheter. Den tredje naziministern, Dr Frick från Thüringen står 
lutad mot fönsterposten, en skarpskuren profil, det enda intellektuella 
ansiktet i denna grupp.

Av de nationalkonservativa regeringsmedlemmarna, gentlemanryt-
taren Papen, den surmulne Hugenberg och Stahlhelmledaren Seldte, 
ser man inte mycket.

Ingen har öga för annat än den minst högtidliga av figurerna i 
detta tittskåp, Hitler själv. Det är enbart mot honom, som stormen 
av Heilrop plötsligt bryter lös, som en vattenstråle ur läckan i en 
sprungen brandslang, och han tar emot dem med en skolpojkes för-
tjusning. Hittills har Hitler på mig gjort intrycket av en Kasperfigur 
– med Chaplinmustascher – en finurlig bondsk bråkmakare, som slutar 
med att under åskådarnas jubel slå alla fula fiender i skallen med sin 
knölpåk. Men idag har han ett ansikte, som jag aldrig sett förut – ett 
avspänt glädjestrålande ansikte. Och en sådan verkar inte enbart löjlig.

Han vänder huvudet och säger några ord till sin polisminister, 
allt under det han på sitt mekaniska sätt böjer sig ut genom fönstret 
och kastar upp högerhanden till hälsning. Ljuskronan bakom honom 
omger det kantiga huvudet med en gloria i vilken de genomlysta 
öronlapparna avteckna sig som röda fläckar. Kvällskylan har tvingat 
honom att dra på den gamla välkända, grå ulstern och förvandlar hans 
andedräkt till en liten molnstod – det får en förvillande likhet med de 
fotografier av teleplasma-producerande medier, som man ser i ockul-
tiska tidskrifter. Magnetisör och medium i en person, det är den nya 
tyske rikskanslerns karaktärsformel.

Folkströmmen gled vidare ut på Wilhelmsplatsen – och löstes lång-
samt upp åt olika håll. Det tredje rikets födelsedag var till ända.

 

Den ödesdigra måndagen
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Efterskrift

Av Andreas Åkerlund

Det är många personer som på olika sätt har bidragit till att ge ut 
denna samling texter. Ett varmt tack går naturligtvis först och främst 
till Lena Scharp-Sandegren som inte bara har gett sitt tillstånd till att 
texterna trycks utan även har varit behjälplig med manuskript, brev 
och fotografier ur de delar av Vilhelm Scharps kvarlåtenskap som fort-
farande är i hennes ägo. Det var även mycket trevligt att besöka Lena 
och Per Sandegren på familjen Scharps gamla sommarställe, numera 
parets permanentbostad. Hela familjen Åkerlund-Pagani hälsar att 
kantarellerna var goda. Tack även till Uno Willers barn, Catharina 
Söderbergh och Ulric Willers, för tillåtelsen att låta trycka om förordet 
till den ursprungliga utgåvan av Tavernan. 

Det faktum att stora delar av denna bok ursprungligen samman-
ställts för Wahlström & Widstrands förlag gjorde mig till en början 
orolig, då jag såg framför mig ett upphovsrättsligt problem. Min oro 
visade sig dock vara obefogad då förlaget var tillmötesgående och inte 
upprätthöll några krav på manuskriptet. Ett varmt tack till Wahlström 
& Widstrand för detta. Ett tack även till Sveriges Radio som inte hade 
några invändningar mot att Scharps radioföredrag från 1963 nu ges ut 
i tryckt form.

Jag har fått mycket hjälp av de anställda vid Kungliga biblioteket. 
Särskilt bör Jonas Nordin nämnas, som var den som först gjorde mig 
uppmärksam på att donation Acc. 1969/79 överhuvudtaget existerar. 
Tack även till Johannes Rudberg för tillåtelsen att ge ut boken i Acta 
Bibliothecae Regiae Stockholmiensis och en grundlig korrekturläsning 
samt till Helena Anderhag för hjälp med bokens grafiska form.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse, Stif tel-
sen Lars Hiertas Minne och Stiftelsen Längmanska kulturfonden har 
genom ekonomiska bidrag möjliggjort tryckningen. Ett stort tack för 
denna välgärning.

Det är i år tio år sedan jag började mina doktorandstudier i Uppsala 
och därmed också tio år sedan jag först kom i kontakt med den his-
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toriska personen Vilhelm Scharp. Hans aktiviteter i Tyskland under 
1930-talet och i Sverige under andra världskriget löpte som en röd tråd 
genom min avhandling om de svenska utlandslektoraten i Tyskland. 
Jag trodde att jag var klar med Scharps göranden och låtanden i och 
med disputationen, och så hade det säkert varit om inte professor Sven 
Widmalm frågat mig om jag var beredd att skriva en artikel i en kom-
mande antologi om svensk-tyska vetenskapliga kontakter. Det var i 
och med arbetet med den artikeln som manuskriptet till Minnen från 
Tyskland under 1920- och -30-talen dök upp.

Som forskare om nazismen och svensk-tyska kontakter, men även 
som tidigare Wahlberliner har det naturligtvis varit roligt att läsa och 
arbeta med Scharps texter. Han levde i Berlin under en tid då det tyska 
samhället snabbt radikaliserades. I och med att Adolf Hitler utsågs till 
rikskansler 1933 förvandlades landet till en diktatur. Hitlers politik 
drev fram ett världskrig vilket 1945 resulterade inte bara i landets, 
utan även i huvudstadens delning. När jag flyttade till Berlin 1997 var 
cirkeln i någon mån sluten. Staden var då i full färd med att växa ihop 
igen efter återföreningen 1990. Scharps Berlin var en annan stad än 
den jag bodde i, men att kunna relatera det han beskriver till platser 
jag själv har varit på har gett texten ett speciellt värde för mig person-
ligen. Jag kan även känna igen erfarenheten av att som svensk möta 
det tyska samhället – och här inte minst tyskarnas syn på Sverige och 
svenskarna – som ibland skymtar fram i Scharps texter. Mycket må ha 
hänt sedan 1930-talet, men tyskarnas vurm för Norden och Sverige är 
på många sätt märkvärdigt opåverkad av historiens gång och samhäl-
lenas förändring. Det var för mig angenämt att läsa och redigera texter 
från en svunnen tid som jag kunde relatera till på detta sätt.

Jag överlämnar härmed lektor Vilhelm Scharps minnen från 
Tyskland till den svenska allmänheten. Det är över sjuttio åt för sent 
med tanke på att det ursprungliga manuset sammanställdes redan 
1944. Men bättre sent än aldrig. Perfektionisten och den förhindrade 
författaren är inte längre bland oss och kan därför inte heller hindra 
mig.

Uppsala, i januari 2016 
Andreas Åkerlund

Efterskrift
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Über das Buch und die  
Person Vilhelm Scharp

Vilhelm Scharp (1896–1978) war Literaturwissenschaftler, Historiker 
und Lektor der schwedischen Sprache an der Friedrich Wilhelms 
Universität Berlin unter den Jahren 1928–1936. Später arbeitete er als 
Lehrer an einem Gymnasium in Stockholm. 

In sowohl Schweden als auch Berlin bewegte er sich in literären und 
intellektuellen Kreisen. Sowohl Karin Boye, Herbert Tingsten als auch 
Arnold Zweig waren in Scharps Freundeskreis vertreten. Während des 
zweiten Weltkrieges war Scharp Mitglied antifaschistischer Gruppen 
in Schweden und arbeitete nach dem Krieg für eine Demokratisierung 
Deutschlands und verbreitete in Schweden Kenntnisse über den 
Nationalsozialismus.

Vorliegendes Buch ist eine Ausgabe eines Manuskripts mit gesam-
melten Erinnerungen und Zeitungsartikeln Vilhelm Scharps; basie-
rend auf Scharps Reisen durch Europa während der Zwischenkriegszeit 
und seiner Zeit als Lektor in Berlin. Aus unbekanntem Grund wurde 
das Buch in den 1940er Jahren nicht wie geplant herausgegeben. 
Stattdessen vermachte Scharp 1969 eine Kopie des Manuskripts der 
schwedischen Nationalbibliothek. Der einleitende Text wurde von der 
schwedischen Nationalbibliothek unter dem Namen Tavernan im Jahr 
1971 veröffentlicht. Labyrinten beinhaltet dieses Manuskript in seiner 
Ganzheit sowie zwei Texte aus dem Nachlass Vilhelm Scharps.
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Bäumler, Alfred, 226
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Copeau, Jacques, 110, 203
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Curtius, Ernst, 193
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Feuchtwanger, Lion, 10, 33
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Vilhelm Scharp (1896–1978) var litteraturvetare och 
historiker, lektor i Berlin 1928–1936 och därefter  
verksam vid Sveaplans läroverk.

Han ingick i gruppen kring tidskriften Spektrum och 
rörde sig i litterära och intellektuella kretsar i både 
Sverige och Berlin. Under andra världskriget var 
Scharp aktiv i de antinazistiska samman- 
slutningarna Tisdagsklubben och Nordens frihet.

Efter kriget arbetade han för demokratiseringen av  
det besegrade Tyskland och med att sprida kunskap 
om nazismen i Sverige. 

Den här boken är en utgåva av ett manuskript med 
samlade minnen och tidningsessäer från Vilhelm 
Scharps resor i mellankrigstidens Europa och hans  
tid som lektor i Berlin.

Av okänd anledning gavs boken aldrig ut under 
1940-talet som planerat. Istället donerades en kopia 
av manuskriptet till Kungliga biblioteket 1969. Endast 
den inledande essän är tidigare utgiven i bokform  
under namnet Tavernan.

Här publiceras Scharps manuskript i sin helhet samt 
ytterligare två texter ur hans efterlämnade papper.
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