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Akt I scen 1. Ett vackert hem i Berlin.
Rudolf
Det gläder mig att se dig i livet, Max.
Max
Och det gläder mig att se dig fortfarande gift med en engelska.
Alexandra Vi har behållit alla nationalitetsgränser raserade. Jag måste få insistera på att få
bjuda på engelskt te med scones.
Max
Vem kan motstå det från den mest exemplariska av engelskor?
Rudolf
Kriget har inte gjort oss mindre lyckligt gifta. Tvärtom. Nu kan vi börja arbeta
på att återställa den europeiska enheten.
Max
Ändå är Tyskland djupt drabbat och förnedrat och det ohjälpligt har en avgrund
att arbeta sig upp ur innan det kan upphöra med att känna sig förläget bland sina europeiska
grannar igen.
Rudolf
Hur överlevde du?
Max
Det var svårt. Jag har den ryska revolutionen att tacka för min befrielse, men jag
stannade kvar i Ryssland på olika uppdrag och fick se deras revolution inifrån. Jag fruktar att
Rysslands tragedi och förödmjukelse är värre än Tysklands.
Rudolf
Berätta.
Max
Ryssland var världens mest framstående land fram till 1917. Det hade oändliga
resurser, hade god ekonomi, högt välstånd och sedan hundra år en etablerad stabilitet, precis
som det brittiska imperiet. De konkurrerade om världen och var lika framstående. Vad som
hände 1917 vände Rysslands tillstånd till motsatsen. Tsaren, som redan hade inlett
demokratiska reformer och planerade en genomföring av parlamentarism, störtades och
mördades, och i stället tog världens grymmaste diktatur över. Aldrig har ett krig resulterat i en
så monstruös efterskörd som Rysslands bolsjevikiska parti. De är mördare allesammans och
accelererar oavbrutet sin verksamhet som massmördare.
Rudolf
Det är grova anklagelser. Deras nya stat är ändå erkänd av världen.
Max
Det värsta är, att de som ligger bakom genomförandet av den nya regimen i
Ryssland är inte ryssar utan utländska intressen. Jag har aldrig varit någon antisemit och
tänker aldrig bli det, men det handlar nästan uteslutande om judiskt influerade banker. Och
nästan alla den nya ryska regimens ledare är helt eller delvis judar.
Rudolf
Jag trodde det var Tyskland som skickade Lenin till Sankt Petersburg i en
plomberad vagn för att han skulle torpedera Ryssland inifrån.
Max
Det var bara en detalj i skeendet. Komplotten omfattade ett oöverskådligt
nätverk av ryska judar i anarkins och terrorismens tjänst och styrdes huvudsakligen av
internationella frimurare med judiskt bankinflytande.
Alexandra Var så goda, mina herrar. Njut av ert te, och sconesen är alldeles färska och
varma. Hur vet du allt detta, Max?
Max
Jag har tagit reda på det inifrån. Jag kan inte belägga alla fakta nu, det kommer
det att ta generationer att kunna göra, men jag vet vad jag vet, och tyvärr står vi med största
sannolikhet inför en av världens svåraste tider.
Rudolf
Kan vi ingenting göra åt saken?
Max
Jo, vi kan försvara oss. Vi kan bygga upp en beredskap. Värst kommer det att bli
för Tyskland, sedan 30-åriga kriget har vi alltid varit kriscentrum i Europa, om man bara
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undantar den franska revolutionen, och nu befinner vi oss längst ner i diket i en orättvis
förnedring utan like genom Versaillesfredens orimlighet, som bara kan leda till motsatsen.
Rudolf
Vad är motsatsen?
Max
En total reaktion mot Rysslands scenario. Karl Marx var tysk och jude. Ryssland
har fallit för hans förförelse till diktatur. Det får inte Tyskland göra.
Rudolf
Ett korståg mot bolsjevikerna?
Max
Det blir ofrånkomligt. Annars tar de Tyskland och Europa. De ser det som sin
plikt att sprida sin omänskliga diktaturrevolution över världen. Vi måste stoppa dem.
Rudolf
Hur?
Alexandra Drick te, mina herrar. Sconesen blir inte varmare.
Max
Vi måste ha hjälp från England.
Rudolf
Alla nationer är krigströtta. Inte ens England orkar stå på benen riktigt ännu.
Max
Du har ju en god vän där med inflytande. Kontakta honom. England måste sättas
in i bilden av faran om vad som kan komma.
Rudolf
Jag tog hans fästmö ifrån honom.
Alexandra Prat, Rudolf. Det var jag som blev kär i dig.
Rudolf
Han var storsint nog att avstå henne, och vi blev bästa vänner efter en duell som
satte oss båda på sjukhus när vi med värja duellerade ut genom ett fönster och slog halvt ihjäl
oss. På sjukhuset blev vi de bästa vänner.
Alexandra Jag skötte dem båda två, den ena mer inbyltad i bandage än den andra. Du skulle
ha sett dem.
Max
Det var på den gamla goda tiden före kriget. Då kunde vilka fiender som helst
bli de bästa vänner. Nu är det tvärtom.
Rudolf
Skall jag be honom hit?
Max
Det vore intressant att träffa honom. Hur högt uppsatt är han?
Rudolf
Yrkesmilitär, många utmärkelser, överste vid unga år, en perfekt gentleman.
Max
Frimurare?
Rudolf
Det är mer än vad jag vet. Det skulle inte förvåna mig.
Max
Se vad du kan göra. Underbara scones, Alix.
Alexandra Tack. De är mycket brittiska.
Rudolf
Jag tror britterna har några operationer på gång i Ryssland. Vet du något om det?
Max
De har alla saboterats av kontraorder, var dåligt underbyggda, var för svaga och
kom bort i kaoset. De kunde inte göra någonting då ledningen var så okunnig om den verkliga
situationen, som ändrades från dag till dag. Bolsjevikernas revolution var ett helvetiskt kaos
satt i system av professionella terrorister, som bara var ute efter att förstöra Rysslands och
världens ordning.
Alexandra (suckar) Det enda jag kan råda er till är att dricka mera te. Det är åtminstone
hälsosamt.
Rudolf
Du är klokast av oss alla, Alix.
Alexandra Vad hjälper det att vara klok om världen hela tiden bara blir ondare?
Max
Precis, Alix. Det krävs starkare metoder.
Alexandra Bara inte ett världskrig till.
Rudolf
Det tror jag inte någon vill ha.
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Max
Hälsa din vän, Rudolf, att jag blir gärna spion åt engelsmännen. Jag kan både
Tyskland och Ryssland.
Rudolf
Jag skall framföra detta.
Alexandra Drick nu ert te, mina herrar. Ni har låtit det nästan kallna. Det är inte klokt.
Rudolf
Ack, min älskade, vi sitter båda fast i världens dårskap och låter den skena iväg
med oss, så att till och med teet kallnar, det viktigaste av allt.
Alexandra Glöm inte det, så klarar ni er.
Rudolf
Jag tar dig på orden, älskling. (häller upp mera te åt sig. De fortsätter
testunden.)

Scen 2. Tyskland. Ett ordenssällskap.
Ordföranden Vi står inför olösliga problem som kräver extraordinarie åtgärder. Ingen ville ha
ett världskrig, och ändå startades det i princip av alla – Österrikes, Tysklands och Rysslands
regeringar satte i gång det tillsammans fastän både tsaren och kejsaren ville hejda det. Ingen
ville ha en fransk revolution i Ryssland, och ändå är den ett faktum och har resulterat i ett
ännu fulare skräckvälde än Frankrikes, och där finns ingen Napoleon. Versaillesfreden
påtvingad av Lloyd George tvingar ner Tyskland på knä belagd med så tunga bojor att det
verkar omöjligt att resa sig därur, medan bolsjevikerna kräver samma revolution i Tyskland
som den fasansfulla i Ryssland med mest bara massmord, skräckvälde, inbördeskrig, massvält
och kannibalism som resultat. Har någon några idéer?
Serapion
Pengarna finns i de amerikanska, brittiska och franska bankerna. Endast genom
att vissa bankirer gav stöd åt Rysslands subversiva krafter kunde revolutionen där äga rum.
Samma krafter kunde mobiliseras till en kontrarevolution, som skulle ha utmärkta
förutsättningar här i det lamslagna, deprimerade, förnedrade och vanärade Tyskland.
Ordf.
Har du något förslag?
Serapion
Jag ska tala med Ludendorff och Hindenburg.
Max (kommer in) Mina herrar, ursäkta min sena ankomst, men jag har just suttit i ett antal
möten.
Ordf.
Vad har ni att komma med, Max?
Max
Situationen är så pass allvarlig att den kräver extraordinära åtgärder.
Ordf.
Det vet vi redan, och vi är redo att föranstalta dem.
Max
Rysslands sammanbrott är så totalt att det har blivit till sin egen motsats. Ni anar
inte vad som pågår där. Regeringens agerande är sådant att man rent logiskt därav kunde dra
den slutsatsen att de metodiskt vill avrätta hela det ryska folket eller åtminstone den bättre
hälften. De framtvingar svältkatastrofer med att expropriera skördar, de tvingar medborgarna
till att ange och spionera på varandra, rättssystemet är satt ur spel och vem som helst kan
avrättas för ingenting eller blotta misstanken. Regeringen tar bara landets värsta slödder och
brutalaste skurkar i sin tjänst och använder dessa som bödlar och slavdrivare. Ett lands
främsta målsättning borde vara att tjäna folket med fungerande administration som garanterar
bildning och utbildning framför allt, det enda som skiljer människan från det animaliska, en
utbildning som syftar till framhållandet av kunskap, kompetens och kvalitet, men den nya
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ryska regimen gör motsatsen och kräver blind lydnad genom kadaverdisciplin i
genomförandet av den mest omänskliga stat som någonsin existerat. Och de monstren ser det
som sin plikt och sin heliga mission att sprida denna barbariska revolution över hela världen,
först och främst till Tyskland.
Ordf.
Din slutsats?
Max
Mot ett sådant hot måste alla medel vara tillåtna.
Ordf.
Och?
Max
Vi måste finna ett parti som kan samla folket i beslutsamt motstånd mot det
kommunistiska hotet innan överfallet och krisen kommer.
Ordf.
Rosa Luxemburg blev redan mördad, och hennes motståndsmän lyckades bara
göra henne till martyr.
Max
Jag har funnit en man med den rätta idealismen som jag tror kan hjälpa oss.
Ordf.
Vem är han?
Max
En dekorerad korpral vid namn Adolf Hitler.
Ordf.
Vad vet du om honom?
Max
En idealist, en konstnär med förkärlek för teater och opera, en ganska oborstad
och primitiv natur, men han har talets gåva. Han kan trollbinda en publik.
Ordf.
Är han politiskt insyltad?
Max
Han talade inför en liten publik inom ett litet okänt parti som kallar sig
Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. Alla åhörare blev hänförda.
Serapion
Ett litet oskyldigt parti, kanske 50 medlemmar. Det är helt oskyldigt. Det kunde
vara värt att satsa på.
Max
Vad man än må tycka om karlen, som är både enfaldig och fåfäng, så är dock
Hitlereffekten ofelbar. Så mycket har jag kunnat konstatera.
Ordf.
Gott, Max. Vi skall undersöka våra möjligheter. Bra att du kom till rätta. Du
kommer alltid med de rätta upplysningarna.
Max
Det är det minsta jag kan göra.
Ordf.
Vi bordlägger ärendet tills vidare för att fortsätta diskussionerna privat.
(klubbar. Mötet upplöses.)

Scen 3. England.
Henry
Vad är din bror för en gynnare egentligen? Jag har hört de mest sällsamma
rapporter om honom.
Rudolf
Jag vet inte någon som är så insatt i den aktuella världsutvecklingen som han.
Henry
Jag har frågat ut Bruce Lockhart om honom. De var ju tillsammans ett tag i
Moskva, men Lockhart fick aldrig något grepp om honom, lika litet som han kunde få ordning
på Sid Reilly.
Rudolf
Vad sade Lockhart om honom?
Henry
”Ta reda på vad du kan om honom, men var beredd på att karlen är en labyrint.”
Rudolf
Ja, det är en träffande beskrivning på min bror. Jag har heller aldrig blivit klok
på honom. Men jag tror de faror han varnar för i Sovjetryssland är reella. Regimen där tycks
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verkligen sammansatt av ett garde mördargalningar som ser det som sin plikt att sprida sin
kataklysmatiska revolution över hela världen. Ryssland ligger närmare till hands än England.
Henry
Jag bedömer Tyskland som utom fara för ögonblicket. Kommunisterna har
misslyckats där liksom överallt utanför Sovjetryssland. De flesta genomskådar dem som de
skenande politiska galningar de är och vill ingenting ha att göra med dem. Vad gör din bror
nu? Han är ju lika välartad som du. Har han inga familjeintressen, som vi?
Rudolf
Han har inte tid med sådant. Han ser det som sin plikt att göra vad han kan för
att hjälpa Tyskland ut ur den onda cirkeln av kriser efter världskriget och arbetar i princip natt
och dag.
Henry
Vad gör han?
Rudolf
Han verkar mest delta i konferenser och engagerar sig i alla möjliga hemliga
samfund och rörelser, inte bara frimurare och illuminater, utan även ytterst hemliga och dolda
ockulta sällskap som knappast tål dagsljus.
Henry
Jag tror inte England kan hjälpa honom. Vi är för rationella. Rotschilds i Paris
och äventyrliga amerikanska bankirer ligger närmare till hands. Vad tror du om saken, Carol,
du som är så klok?
Carol
Om det är så illa som det verkar i Ryssland, att ingen går säker för sitt liv, allra
minst om han har aristokratiska anknytningar eller någon akademisk utbildning, så borde
verkligen hela världen ta sig i akt för Ryssland och dess skräckexempel.
Henry
Churchill och Lockhart har vidimerat Max förskräckliga överdrifter och
bekräftat att de inte alls är några överdrifter, att Lenin till och med infört ett system av
koncentrationsläger som är långsiktiga dödsläger för folk som Lenin anser att inte passar in i
hans kakistokratiska samhälle. Churchill gjorde vad han kunde för att hjälpa tsaren och
Ryssland. Hjälpstyrkor skickades till Arkangelsk och till de tjeckiska fristyrkorna, till och
med till Ukraina, men allt rann ut i sanden, och efter mordet på tsaren och hela hans familj
med hela tjänarstaben och till och med deras knähundar har man liksom tappat sugen.
Rudolf
Det är det som Max menar att är den största faran: att medge att ondskan är för
stark och resignera.
Henry
Han har rätt. Man får inte ge upp. Men jag tror säkert att Rothschilds och
Rockefellers ställer upp. Jag tror Englands bankirväsen föredrar att avvakta. Vi har ju själva
våra problem med Indien exempelvis.
Rudolf
Tack för att jag fick komma. Vi har en lång och solid vänskap att bygga vidare
på, Henry. Och din Carol är förbryllande lik min fru.
Carol
Vi verkar nästan vara som systrar. Tyvärr har jag ännu aldrig fått träffa henne,
men Henry har berättat mycket om henne. Hon var ju min företräderska.
Henry
Du är som hennes storasyster, och Rudolf är som min lillebror.
Rudolf
Tack än en gång.
Carol
Välkommen tillbaka.
(De dricker te.)
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Scen 4. Ordenssällskapet.
Ordf.
Vi tackar er för att ni har haft tjänstvilligheten att komma hit, herr Hitler.
Eftersom vi troligen kommer att befrämja er rörelse är vi intresserade av att få veta litet mer
om er. Därför önskar vi ställa er en del frågor.
Hitler
Jag står till ert förfogande.
Ordf.
Ert politiska program verkar minst sagt något diffust. Ni är en eldsjäl i er
germanska nationalism men verkar inte vara särskilt realpolitisk. Ändå har ni nästan Faustska
ambitioner för Tysklands framtids del som närmar sig det farliga området hybris.
Hitler
Många med mig vägrade acceptera Tysklands nederlag i kriget, som drabbade
oss som en dolkstöt i ryggen fastän vi konsekvent höll kriget på utländsk mark och aldrig
slogs tillbaka, och Versaillesfreden är en så grotesk förödmjukelse att ingen tysk kan annat än
betrakta den som en personlig skymf.
Serapion
Ert judehat intresserar oss. Vad är grunden för det?
Hitler
Judarna har tagit över Ryssland och förvandlat det till en grotesk diktatur där
hela regeringen bara består av judiska massmördare med Leon Trotskij i spetsen, Lenin är en
halvjude och bara hans instrument, och det samma vill judarna göra i Tyskland. Vi måste slå
tillbaka. Judarna har alltid slutit sig samman i en stat i staten som vinnlagt sig om att
underminera staten på alla tänkbara sätt. Judarna har alltid varit subversiva i alla
sammanhang. De har förtryckts, kanske särskilt i Ryssland, och därför slår de nu så grymt
tillbaka mot hela befolkningen, liksom för att hämnas och ge igen med besked.
Serapion Menar ni att även judar som Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Max Bruch, Bruno
Walter, Otto Klemperer, Stefan Zweig, huset Rothschild, Benjamin Disraeli, Albert Einstein,
Erich Maria Rilke och Hugo von Hofmannsthal också är subversiva och en fara för staten?
Hitler
De är inga politiker. Jag talar bara om politiska aktivister som Trotskij, Lenin,
Karl Marx och de judiska intressen som finansierar dem.
Ordf.
Herr Hitler, vi är övertygade om er förmåga att kunna vinna stora publiker och
många väljare. Ni kan övertyga och entusiasmera vem som helst. Ingen publik eller massa kan
motstå ert pathos. Därför ämnar vi ge ert parti vårt stöd. Vi vill bara be er om en sak.
Hitler
Jag skall gärna tillgodose den.
Ordf.
Svik oss inte. Tyskland är lamslaget och förintat av världskriget och tål inte ett
revanschkrig, som bara kunde sluta ännu värre. Därför ber vi er att vara mera lyhörd inför
folkets behov än inför era egna önskedrömmar.
Hitler
Jag skall gärna uppfylla er önskan.
Ordf.
Det är vårt enda villkor. Har någon annan något att tillfoga?
Serapion
Vi har ingen rätt att ställa villkor, ger vi vårt stöd måste det vara helhjärtat och
konsekvent utan återvändo. Men herr Hitler bör vara ytterst medveten om, att det att vi litar på
herr Hitler innebär ett maximalt ansvar.
Hitler
Det är jag villig att ta på mig.
Ordf.
Då är vi nöjda. Jag förklarar interrogationen avslutad. (klubbar. Mötet upplöses.
Flera medlemmar gratulerar Hitler.)
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Akt II scen 1.
Gudrun
Du är en äventyrare, Max.
Max
Nej, en forskare.
Gudrun
I vad? I politik? I historia?
Max
I människor framför allt. Det är trots allt de som styr historien och politiken.
Gudrun
Är det? Jag tycker de alltid har misslyckats med det.
Max
De har alltid gjort så gott de har kunnat. Jag medger att de ofta misslyckats.
Även de bästa har misslyckats ibland, och därför är de de intressantaste.
Gudrun
Och vad är du? En bricka i spelet, en observatör eller en styrare som kanske
skall misslyckas?
Max
Det vet vi inte ännu. Det får vi se. Men även jag gör så gott jag kan.
Gudrun
Jag tycker att ditt parti luktar illa. Vad är detta SS för något?
Max
En sorts kärntrupp inom partiet, en skyddsstab.
Gudrun
Följer ni partiet blint eller leder ni partiet?
Max Man kan säga att det är en sorts växelverkan. Partiet behöver oss, och vi tjänar partiet.
Gudrun
Jag kan inte tåla den där Hitler. Han är en grotesk fähund.
Max
Jag vet. Han har sina osmakliga sidor.
Gudrun
En fåfäng och inbilsk narr, som har fått för sig den fixa idén att han ensam skall
kunna leda världen.
Max
Tur att bara jag hör dig.
Gudrun
Annars skulle jag inte säga det högt. Och att du vågar umgås med en judinna.
Max
Vi är inte gifta.
Gudrun
Det bör vi nog aldrig bli, för bådas skull. Du kan när som helst förneka mig, och
jag kan när som helst försvinna.
Max
Jag älskar dig.
Gudrun
Det kan bli din dödsfälla.
Max
Jag tar den risken. Jag tycker lika litet om Hitlers kategoriska fördömande av
alla judar som du. Därför har jag valt dig, som en sorts försäkring för min själ.
Gudrun
Vårt förhållande får aldrig synas utåt.
Max
Få vet att du är judinna.
Gudrun
Jag är assimilerad och har aldrig omfattat min moders religion. Även mina
föräldrar är assimilerade. Vi är judiska bara i blodet och bara delvis. Det räcker för att hamna
under Hitlers fördömelse.
Max
Ta honom inte så på allvar.
Gudrun
Ingen tar honom mer på allvar än han själv.
Max
Det får han stå för. Det är hans dårskap.
Gudrun
Kan ni styra honom?
Max
Det är vår plikt att göra det. Vi måste. Därför lät jag mig bli medlem och
accepterade jag upptagandet i SS. De flesta under hans befäl har bara plikter mot honom, men
jag har även plikter mot dem som står över både honom och partiet.
Gudrun
Vem är det?
Max
Hans sponsorer. De som har finansierat partiet, utländska intressen inte minst.
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Gudrun
Jag vet att du har goda kontakter med England.
Max
Nej, de utländska intressena för Hitlers sak är huvudsakligen amerikanska. De
vill se ett starkt Tyskland på fötter igen som ett bålverk mot kommunismen.
Gudrun
Då passar dem Hitler som hand i handske. Men vad vet de om honom
egentligen?
Max
Tillräckligt för att våga satsa på honom. De har imponerats av partiets
effektivitet. Det kan utföra under av återhämtning.
Gudrun
På bekostnad av vad? Judars exproprierade förmögenheter?
Max
Beslutsam energi framför allt.
Gudrun
Jag tror Amerika måste vara världens naivaste nation.
Max
Men de har pengar.
Gudrun
Som Hitler tacksamt tar emot och göder sin fåfänga med.
Max
Än så länge har han inte kommit någons förväntningar på skam.
Gudrun
Vänta bara. Blir han diktator måste han sluta illa.
Max
Han är diktator redan, till allas hänförelse.
Gudrun
Alltså måste han sluta illa.
Max
Se det som ett spel. Han är en vinnande häst. Därför vågar de mäktigaste satsa
på honom, och han tar hem vinsten. Så länge han fortsätter med det är det inga problem. Kom
igen när han tappar greppet.
Gudrun
Tur att du har mig, Max, som kan vägleda dig när du leder SS som leder Hitler.
När de alla faller kan du alltid falla tillbaka på mig.
Max
Tack för det, Gudrun. Låt oss nu koppla av och älska.
Gudrun
En konjak?
Max
Gärna för mig.
Gudrun
Jag är din för i natt.

Scen 2.
Alix
Jag vill att vi lämnar Tyskland, Rudolf.
Rudolf
Jag förstår dig.
Alix
Är du med?
Rudolf
Jag kan inte.
Alix
Jag lämnar inte dig.
Rudolf
Det borde du göra. Det kan bli ännu värre här i Tyskland.
Alix
Det blir det säkert. Det är redan världens värsta diktatur, värre än Italien. Men
det enda som gör att jag vill lämna Berlin är judehetsen.
Rudolf
Ja, den är otäck och omänsklig och fullständigt obefogad. Tysklands judar är
inte skyldiga till vad Rysslands judar har ställt till med.
Alix
Och din bror är med i det hemska partiet.
Rudolf
Han skyddar oss. Med honom är vi i fullkomlig säkerhet. SS är partiets skyddsstab.
Alix
Jag är rädd för dem. Svarta uniformer med dödsskallar. Jag får det intrycket av
dem att de är förmögna till vad som helst.
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Rudolf
De gör bara vad de måste.
Alix
Kan du inte komma med mig? Henry och Carol skulle göra allt för oss i England.
Rudolf
Jag är alltför insyltad i Abwehr. Om alla goda människor skulle lämna
Tyskland, vilket alltför många redan gjort, skulle inget hopp bli kvar. Vi har åtminstone
Canaris och andra som känner ansvar. (Det ringer på dörren.) Det måste vara Max.
Alix
Han kommer lagom till teet.
Rudolf (öppnar) Välkommen, Max. Du kommer just lagom till teet.
Alix
Kom in, Max. Vad har du för nya hemska nyheter?
Max
Albert Einstein har lämnat Tyskland. Stefan Zweig har lämnat Österrike. Bruno
Walter har sökt asyl i Amerika. Toscanini vägrar någonsin mer dirigera i Italien så länge
Mussolini är kvar.
Alix
Vad kunde man vänta sig annat efter riksdagshusbranden?
Rudolf
Alix vill lämna landet.
Max
Det gör hon rätt i. Du är gift med en engelska och borde följa med henne.
Rudolf
Jag kan inte. Det vet du. Och vi är väl inte i krig med England?
Max
Inte ännu.
Rudolf
Sannolikheten att det blir är väl närmast obefintlig, ty det är väl det sista Hitler vill.
Max
Om ni vill lämna Berlin så låt mig veta det, så skall jag hjälpa er ut.
Rudolf Jag tjänar under amiral Canaris och vill gärna ge honom och hans Tyskland en chans.
Alix
Jag lämnar aldrig Rudolf.
Max
Huvudsaken är att ni är medvetna om farorna och utvecklingen. Jag skall hålla
er underrättade.
Rudolf
Det tackar vi för.
Alix
Som engelska avskyr jag allt vad du står för, Max, partiet, SS och Hitler. Men
jag tror på sådana som Rudolf och Canaris. Du är alltid välkommen hos oss för deras skull.
Max
Jag skall hålla er underrättade. (reser sig)
Rudolf
Inget te?
Max
Inte idag. En annan gång. (bryter upp)
Rudolf
Han är mycket upptagen. Det är säkert något viktigt möte.
Alix
Vilket hemligt sällskap är han inte engagerad i?
Rudolf
Fråga inte mig. Jag är inte engagerad i något.
Alix
Tur för dig. (kramar honom. De dricker te.)

Scen 3. Ordenssällskapet.
Ordf.
Vi har samlats här idag för att försöka förstå och orientera oss i utvecklingen och
om möjligt fatta beslut om hur den skall styras vidare på rätt väg. Broder Serapion har ordet.
Serapion (reser sig)
Som ni alla vet är jag fundamentalt kritisk. Fastän alla tecken är
gynnsamma är jag inte alls säker på att vi är på rätt väg. Tvärtom. Ju gynnsammare tecken, ju
bättre framgång och resultat, ju större optimism och framtidstro, desto större den latenta faran.
Ordf.
Broder Ansgar.
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Ansgar (reser sig)
Vi har definitivt tagit ledningen i världen. Initiativet är vårt. Vår
ledare har avskaffat arbetslösheten, stabiliserat ekonomin och gjort den blomstrande. Hela
världen beundrar oss. Leni Riefenstahls filmer har dokumenterat vår andliga och moraliska
överlägsenhet. Hela tiden har vår ledare påpekat oundvikligheten av en konflikt med
bolsjevikerna, och deras ondska är så omfattande och omänsklig att vi måste se denna
kommande konflikt som en plikt. Kriget må vara obehagligt men är ofrånkomligt, och det är
vår plikt att klara det.
Serapion
Vår ledare begår misstaget att sätta likhetstecken mellan bolsjeviker och judar.
Redan har alla våra mest framstående judar lämnat landet och erbjudit andra länder sina
tjänster, främst Amerika, vetenskapsmän, läkare, diktare, musiker, humanister och andliga
representanter. Jag menar att detta är ett ödesdigert misstag som kan få fatala konsekvenser.
Ansgar
Amerika är vår främste gynnare. Ingen beundrar oss som Amerika. Menar
broder Serapion att vi har något att frukta av amerikanerna? Vi ligger långt framför dem i
teknologi och utveckling.
Serapion
Inte ännu. Men om konflikten med bolsjevikerna verkligen är ofrånkomlig
måste det till varje pris undvikas att vi än en gång får Amerika på fel sida i kriget.
Ansgar
Det sista Amerika vill ha är krig. De anser sig brända efter världskriget och är
helt inriktade på isolationspolitik. När kriget kommer får vi dem varken till vän eller fiende.
Därför kan vi klara kriget.
Serapion
Broder Ansgar delar den allmänoptimistiska framtidstrons naivitet. Jag ser den
växande utrotningspolitiken mot en oskyldig folkgrupp inom våra gränser som en politisk
cancer som kan förstöra allt.
Ordf.
Jag ser att broder Max har kommit för sent till vår sammankomst som alltid. Har
han hört meningsutbytet? Har han något att komma med?
Max
Broder Ansgar har delvis rätt. Jag har just besökt mina vänner i England och
samtalat med Churchill, som de flesta menar att är en förbrukad politisk kraft, men han vet
mer än kanske någon annan i England om det faktiska läget. Roosevelt är oroad över den
information han får om vår kampanj mot judarna. Albert Einstein, världens kanske främsta
fysiker, tysk och jude, som vi skrämde bort, har insisterat på att Roosevelt tar upp ett program
för utvecklingen av en atombomb, för att han vet att vi annars når en sådan bomb först. Vår
ledande ställning inom vetenskapen är inte alls så självklar, inte med sådana förmågor som
Einstein i Amerika.
Ansgar
Politiskt är Amerikas främsta ambition isolationism. De har hjälpt oss hittills.
Ordf.
Broder Max, vad nytt från det andra lägret?
Max
Stalin har satt i gång med skenrättegångar genom vilka han metodiskt gör sig av
med alla sina främsta och äldsta medarbetare för att göra sin egen absoluta makt säkrare. Han
är fullständigt paranoid, och i hans av Lenin ärvda och vidareutvecklade dödsläger är
dödssiffran numera beräknad till en miljon människor om året.
Ansgar
Fortsätter han så behöver vi inget krig med Ryssland. Stalin avrättar själv sin
egen befolkning.
Max
Därom är vi överens.
Serapion
Stalin skyddar dock ännu sina judar och har dem i effektiv tjänst för att utbreda
den sovjetiska imperialismen och terrorismen, medan vi förföljer våra judar. Detta är en
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betänklig skillnad. Jag vill påpeka det historiska faktum, och när helst judar gynnats av en
regim har den regimen blomstrat och nått en storhetstid, som var fallet med det medeltida
Spanien, renässansens Polen och det turkiska imperiet, för att nämna några exempel. Ingen
makt har någonsin vunnit något på att förfölja judar.
Ordf.
Detta är inte vårt ansvarsområde. Partiet ansvarar för sin politik. Vi är bara till
för att observera och diskutera och i möjligaste mån vägleda. Tack för era synpunkter och
viktiga inlägg, mina herrar. Vi återkommer vid nästa möte. (klubbar. Upplösning.)

Scen 4.
Henry
Jag är rädd att Rudolf är illa ute och Alix ännu värre. De borde ha kommit till
England för länge sedan.
Carol
Hur är det med dem?
Henry
Alix är sjuk. Den nazistiska mardrömmen skenar iväg med det tyska samhället,
ingenting kan stoppa den, och Alix är för känslig för att kunna uthärda den. Nu är hon sjuk,
och det är mera omöjligt för dem än någonsin att komma loss.
Carol
Stackars Alix. Vad säger Churchill?
Henry
Han säger att kriget är oundvikligt. Tyskarna bara fortsätter att provocera och
blir bara fräckare hela tiden. Så som de håller på, menar Churchill, i avsiktlig kollisionskurs
måste det sluta illa.
Carol
Inte ett världskrig till.
Henry
Det säger hela världen.
Carol
Kan inte ens Churchill stoppa det?
Henry
Hitlers röda skynke är bolsjevikismen, som han förväxlar med judarna. Därför
sätter han åt judarna i sitt land i den befängda fördomen att alla judar måste vara subversiva
kommunister. Så som han håller på finns det väl snart inga judar kvar i Tyskland. Alla har
emigrerat eller marginaliserats ut ur samhället.
Carol
Inte konstigt att Alix blir sjuk.
Henry
Jag hoppas hon klarar det.
Carol
Hon klarade hela världskriget som effektiv sköterska. Då klarar hon nog till och
med Hitlertyskland.
Henry
Du har säkert rätt. (Det skramlar i brevlådan.) Posten. Bara det inte är några
dåliga nyheter.
Carol (hämtar posten) Ett brev från Rudolf.
Henry
Nu igen. Då är det allvarligt. Vågar vi läsa det genast?
Carol
Kan någonting avhålla oss?
Henry (öppnar brevet och rynkar pannan)
Carol
Vad är det?
Henry
Det värsta tänkbara. Alix har lämnat oss.
Carol
Nej!
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Henry
En kort tids intensiv sjukdom. Hon stod inte ut. Rudolf beskyller sig själv,
naturligtvis. ”Varför lämnade vi inte när vi kunde?” skriver han. Nu är han förtvivlad. Han
tänker lämna Tyskland med det snaraste.
Carol
Bättre sent än aldrig.
Henry
Ja, det är så vi får se det. Hoppas bara han klarar det. Hitlers Tyskland liknar
mer och mer ett skenande tåg som det blir allt svårare att hoppa av.
Carol
Han klarar det säkert. Han har ju sin bror i SS.
Henry
Jag hoppas de fortfarande är goda vänner.

Scen 5.
Rudolf
Nej, Max, jag kan inte längre betrakta detta Tyskland som mitt fosterland!
Max
Jag skall hjälpa dig till England. Men det kan ta tid. Du behöver tålamod.
Rudolf
Det hade min hustru tills hon dog. Jag förlåter mig aldrig.
Max
Hon hade för mycket empati och tog för starka intryck av de allt monstruösare
massmötena. Det nya monstruösa Tyskland är inte ditt fel, Rudolf. Det var det och inte du
som tog livet av henne.
Rudolf
Och hur kan du fortsätta tjäna det?
Max
Jag måste. Du har lämnat Canaris, men jag kan inte lämna min post. Mitt ansvar
inför brödraskapet och mina överordnade tvingar mig att stanna kvar, liksom det tvingar
Canaris att stanna kvar. Vi måste stå ut med det outhärdliga hur outhärdligt det än blir.
Rudolf
Jag kan inte förlåta Tysklands urartning min hustrus död. Jag måste lämna detta
monstersamhälle, som i sitt beslutsamma ställningstagande mot Sovjetunionens diktatur bara
har blivit en liknande diktatur.
Max
Har vi haft något val? Annars hade troligen kommunisterna tagit över Tyskland.
Rudolf
Försvarar du dem?
Max
Politik är ett ruttet spel om makt som alla berusas och korrumperas av. Vad som
hände i Ryssland betecknar att detta spel tog över kontrollen över spelarna. Det är spelet och
dess öde som nu regerar, och spelarna har förvandlats till panter, som måste offras i spelet. Du
klarar dig om du flyr. Vem som kan överleva detta spel återstår att se, men jag befarar att det
kommer att kräva mera blod än världskriget.
Rudolf
Du tror alltså att det blir krig?
Max
Jag vet det.
Rudolf
Stackars Alix. Hon var också förvissad om att ett nytt krig var oundvikligt,
medan jag och Canaris i det längsta inbillade oss att freden kunde bevaras. Det är väl bara en
tidsfråga nu. Hur många år? Ett eller två?
Max
Hitler planerar att annektera Tjeckoslovakien och Österrike. Det blir inget krig
förrän han går vidare efter det.
Rudolf
Med vems välsignelse? De amerikanska bankirernas? Rockefellers och
Rothschilds? Dina höga beskyddare och ordensbröder?
Max
Vi sitter alla i samma båt. Hitler har inte börjat gunga den ännu. Han bara talar
om att han ska göra det. Gungar han för kraftigt får vi ta styret ifrån honom.
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Rudolf
Om det inte är för sent då.
Max
Det är aldrig för sent att avrätta en diktator när han väl har svikit sitt ord. Tills
han har gjort det kan det vara för tidigt.
Rudolf
Vad menar du med ’för tidigt’?
Max
Den största tjänst man kan göra en diktator är att göra honom till martyr. Då har
han vunnit, och hans sak blir helig och firar triumfer. Väntar man tills han har spårat ur är
man på den säkra sidan.
Rudolf
Du är mera insatt än jag. Jag är bara uppriven efter Alix död.
Max
Självklart. Jag skall skaffa dig till England. Ta det lugnt så länge och sörj i fred.
Rudolf
Det skall jag verkligen göra.

Akt III scen 1.
Ordf.
Detta är på gränsen till ett krismöte. Allting står på spel. Situationen är
jämförbar med en spelare som vunnit allt på rouletten och inte kan sluta spela men hotar att
spela och förlora allt. Det kan kallas Spader Dam-syndromet. Vår spelare är tyvärr ingen
mindre än vår ledare, som numera inte bara hela Tyskland är avhängigt utan även Österrike
och Tjeckoslovakien. De stora frågorna är om vi skall avbryta honom med våld eller inte och
om hur stora oddsen är att han verkligen kastar in Europa i ett nytt världskrig. Broder Ansgar.
Ansgar (reser sig)
Hitler har hela vägen haft målet i sikte att göra upp med
kommunisterna och bolsjevikerna. Han har alltid sett det som sin gudomliga plikt att hindra
Sovjetunionen från att sprida sin avgrundsrevolution. Problemet är att Stalin är ingen dumbom
men en mycket analytisk taktiker. Han är lika medveten om den tyska faran för sitt imperium
som Hitler är om den bolsjevikiska. Och båda vet, att den som slår till först har störst utsikter
att besegra den andra.
Ordf.
Mellan Sovjetunionen och Tyskland ligger Polen.
Ansgar
Jag vet från säker källa att vår ledare har för avsikt att sluta en vänskapspakt
med Stalin om att dela upp Polen i ungefär hälften var.
Ordf.
Det går Polen aldrig med på utan krig.
Serapion
Och Polens allierade är Frankrike och England.
Ordf.
Det betyder världskrig om Hitler genomför en sådan plan.
Ansgar
Det är inte alls säkert. Hitler är övertygad om att engelsmännen och
fransmännen inte är så dumma att de inte ser samma fara i Sovjetunionen som han själv gör.
Ordf.
Du menar att England och Frankrike skulle låta oss få Polen liksom de lät oss få
Tjeckoslovakien utan några åtgärder.
Ansgar
Det räknar führern kallt med.
Ordf.
Där har vi spelaren. Vad säger broder Serapion?
Serapion
Jag har det från lika säker källa att England inte kommer att tolerera ett angrepp
mot Polen utan konsekvent krigsförklaring. Det samma gäller för Frankrike.
Ordf.
Hur säkra är uppgifterna om en planerad pakt med Stalin?
Ansgar
Det är med största sannolikhet bara en tidsfråga.
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Ordf.
Alltså är det inte säkert förrän den genomförs. Och den skulle naturligtvis bara
vara en fint för att invagga Stalin i säkerhet inför det kommande angreppet på Ryssland.
Ansgar
Om Hitler inte angriper först kommer Stalin att angripa.
Ordf.
Vad som helst men inte det. Vad säger broder Serapion?
Serapion
Jag såg att broder Max just har inträtt i kretsen. Jag ber att få överlämna ordet
till honom.
Ordf.
Broder Max? Har du kunnat följa med diskussionen?
Max
Mer än väl. Antag att ni alla har rätt och diskuterar ett fullständigt realistiskt
scenario. Antag att Hitler och Stalin sluter en pakt, som försäkrar Hitler mot ett motangrepp
från öster när han tar Danzig. Stalin får då fria händer med östra Polen och de baltiska staterna
och kanske även Finland, men vi har sedan gammalt vänskapsband med Finland. Pakten
skulle göra det oundvikligt att Tyskland och Ryssland skulle komma i kollisionskurs och i
krig. Men framför allt skulle Frankrike och England omedelbart reagera på ett angrepp mot
Polen. Världskriget skulle vara ett faktum, och Hitler skulle bara kunna klara av Frankrike
och England om han har ryggen fri mot öster. Broder Ansgar utmålar en konflikt med
Sovjetunionen som oundviklig. Det är realistiskt tänkt. Det innebär precis som förra gången
ett tvåfrontskrig. Tyskland kunde klara det i början, precis som förra gången, i kanske tre-fyra
år men inte i längden. Tyskland skulle förlora ännu ett världskrig, och den enda frukten av
Hitlers korståg mot kommunismen skulle vara en starkare Sovjetunion än någonsin och ett
fullkomligt ödelagt Tyskland.
Ordf.
Din slutsats?
Max
Vi är inte där ännu. Ingen pakt med Stalin har slutits. Men i det ögonblick den
sluts, om den sluts, är Hitler förlorad och Tyskland med honom, om man inte stoppar honom.
Ordf.
Du menar alltså att han måste stoppas om han sluter fredsavtal med Stalin.
Max
Ja.
Ordf.
Några invändningar?
Ansgar
Antag att vi vinner kriget.
Ordf.
Broder Ansgar, du är en spelare. Du vill ge spelaren en chans att vinna
ytterligare eller att förlora allt. Men förlorar han allt förlorar vi allt med honom.
Ansgar
Jag anser inte att det är omöjligt för oss att vinna nästa världskrig. Vi är
teknologiskt, militäriskt och organisationsmässigt överlägsna. Vi kan vinna ett världskrig om
vi gör det snabbt. Frankrike har ingen chans mot oss, och England kan vi bomba sönder.
Ordf.
Och Ryssland och den ryska vintern? Jag tänker på Napoleon och Karl XII.
Ansgar
Det blir det enda problemet.
Max
Och om Amerika ingriper, som avgjorde kriget förra gången?
Ansgar
Både Führern och jag räknar kallt med att Amerika inte kommer att kunna
motiveras till att delta i ännu ett världskrig i en annan världsdel. Sannolikheten är minimal.
Max
Jag har sagt mitt och har ingenting mer att säga.
Ordf.
Broder Serapion?
Serapion
Även om Frankrike faller kommer England aldrig att falla. Det behärskar trots
allt alla världshaven och både Afrikas och Asiens kontinenter. De ger sig aldrig.
Ansgar
Japan står på vår sida. Även Ryssland kan få ett tvåfrontskrig.
Ordf.
Skall vi ge spelaren fria händer eller inte?
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Max
Fram till en eventuell pakt med Ryssland. Inte längre.
Ansgar
Ja.
Serapion
Nej.
Ordf.
Broder Serapion?
Serapion
Den allmänna blinda tron på Führern förskräcker mig. Hans judehat borde ha
varnat oss från början för hans oberäknelighet. Hela hans mytologiska drömvärld är en
fallgrop som han hotar dra oss alla ner i. Det finns ingenting som tyder på att den germanska
rasen på något sätt är överlägsen någon annan mänsklig ras. Rasism är befängt. Den började
hos judarna med deras ende sanne gud som hade utsett dem till det särskilt utvalda folket till
förbannelse för en hel värld så småningom när sekten spred sig över världen genom
kristendom och islam med ständiga förintelser, folkmord, förföljelser, barbari och förstörelse
av hela civilisationer som resultat. Det är inget ont i de gamla lärorna, den germanska asatron,
den keltiska druidismen, den grekiska mytologin eller ens i den indiska gudaläran, men vi
måste ta dem för vad de är: symbolistiska ideologier, som aldrig kan omvandlas till dogmer
eller tas i politiskt bruk som ideologier. Vi skulle aldrig ha vänt oss mot judarna och
genomfört den avskyvärda kristallnatten, som kanske redan vänt hela världen emot oss,
åtminstone alla judar, som finns i precis alla länder, fastän de minst av alla kan karakteriseras
som en ras, då de är de mest uppblandade med andra folk av alla. Hade vi varit kloka hade vi
aldrig förlorat Einstein, Stefan Zweig, Thomas Mann, Bruno Walter och andra världsberömda
kulturledare.
Ordf.
Du vill tydligen eliminera Hitler genast med alla de faror han innebär. Vad säger
ni andra?
Ansgar
Mot detta vill jag ställa det faktum, att Hitler åtnjuter ett högre beskydd av som
jag ser det övernaturlig karaktär. Han är en överlevare. Hur många attentat har han redan
kommit oskadd igenom? Han skulle inte ha beträtt den väg han lett oss in på om han inte var
säker på sin sak. Han är en gudabenådad mystiker som behärskar det ockulta och har en sorts
magi i sin hand. Hur skulle han ensam ha kunnat betvinga så enorma folkmassor? Ingen
annan har samma talang, inte ens Goebbels. Han har så gott som bevisat sig oövervinnelig.
Rasöverlägsenheten kommer inte från judarna, deras rasism är närmast skrattretande, som
broder Serapion mycket riktigt påpekat, utan vår rasism är snarare mystisk-religiös. Vi har lärt
oss av de verkliga mystikerna att göra oss överlägsna, Thulesällskapet, Den Svarta Solen,
Illuminaterna, Frimurarnas profeter och ledare, Rosencreutzarna, den teosofiska visheten med
bottnar i hinduismen, buddhismen och Tao och uppenbarelsen av den hemliga innersta kraften
Vril, det är detta vi har att falla tillbaka på och stödja oss på och inte någon
gammaltestamentlig sekterism med befängda megalomanier. Vår ledare har klarat allt hittills.
Jag anser inte att vi kan stoppa honom ens om vi försökte.
Ordf.
Jag tror att vi nöjer oss med detta för idag. Jag föreslår en ny sammankomst med
kort varsel och helst omedelbart om pakten mellan Hitler och Stalin blir av.
alla
Bifalles.
Ordf.
Vår sammankomst är avslutad. (klubbar. Upplösning.)
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Scen 2. Ett interneringsläger i England.
Henry
Jag söker en viss officer vid namn Rudolf Weldglück som jag har hört att har
internerats här.
officer
Ett ögonblick. (försvinner)
Henry
Internerad nästan som krigsfånge för att han haft officers rang i Tyskland.
Vilken förödmjukelse för en flykting. Han flyr från ett ödesdrabbat land för att i frihetens
namn bestraffas där för. Är det alla flyktingars öde?
officeren (återkommer) Han kommer genast, herr överste. De har just hämtat sig efter en
Brahmskonsert.
Henry
Behöver man hämta sig efter det?
officeren
Hemlandets toner. Tyskar är sentimentala. Deras hjärtan blöder när man
påminner dem om vad de förlorat. Här är han.
Rudolf (något grånad) Henry. Du fann mig.
Henry
Det hade bara fattats annat. Du ska ut härifrån.
Rudolf
Vill jag det då? Det land jag flydde till har behandlat mig som fiende. Här sitter
jag internerad tillsammans med krigsfångar och andra nazister, som om jag var en av dem.
Har även England fallit för tidens omänsklighet och tendens att reducera alla människor till
brickor?
Henry
Du kommer med mig hem genast. Jag går i god för dig, så ingen byråkrati kan
lägga några hinder i vägen. I värsta fall får jag vända mig till Churchill.
Rudolf
Det är mitt eget fel. Jag rymde för sent. Jag lät vår Alix dö först. Det kan jag
aldrig förlåta mig.
Henry
Du har henne kvar som ideal. Hennes bästa jag överger dig aldrig.
Rudolf
Hur mår din fru?
Henry
Hon tycker inte om kriget.
Rudolf
Av förklarliga skäl.
Henry
Kom, Rudy, vi går in på kantinen och tar en öl. Jag bjuder. Vi har gått igenom
mycket tillsammans, men vi har nu ännu mer att gå igenom.
Rudolf
Hur fann du mig?
Henry
Ditt namn dök upp bland internerade officerare bland krigsfångarna. Då jag har
känt många goda tyskar hade jag skäl att studera listorna. Ditt namn stack ut som ett björnbär
bland hallonen. – Två stora starka, Tom. – Säg mig nu uppriktigt. Rudy, hur kunde Hitler vara
så galen att han kunde tro att vi inte skulle ställa upp för Polen?
Rudolf
Han trodde ni skulle ställa er solidariska med hans korstågspolitik.
Henry
Mot Polen?
Rudolf
Mot Ryssland. Vägen gick genom Polen.
Henry
Karlen är ju helt orealistisk. Visste han inte att vi var i allians med Polen? Hade
vi inte varnat honom?
Rudolf
Han litade blint på sin goda tur, till Tysklands olycka.
Henry
Ja, det kan man lugnt säga. Nu har han skaffat världen ett nytt världskrig på
halsen som tyskarna på nytt kommer att få betala för.
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Rudolf
Jag är rädd att du har rätt. Men vad som komplicerar saken är att tyskarna är
segerrika. Frankrike håller inte.
Henry
Frankrike borde ha tagit initiativet genast och invaderat så fort kriget var ett
faktum. Deras tvekan blev ödesdiger.
Rudolf
Tror du England kan härda ut med att bli sönderbombat?
Henry
Sönderbombar de oss så sönderbombar vi dem. Så enkelt är det.
Rudolf
Men om Frankrike faller står ni ensamma.
Henry
Inte länge till. Roosevelt kommer inte att acceptera en tysk diktatur över hela
Europa. Det går inte. De har redan av misstag sänkt amerikanska fartyg.
Rudolf
Men amerikanerna har finansierat både nazisterna och bolsjevikerna.
Henry
Lyckligtvis har inte vi det. Den amerikanska storfinansens äventyrerier i
uppbackningen av Sovjetunionen och Hitler-Tyskland kommer att visa sig som den kanske
sämsta affären genom tiderna. Ryssarna kommer aldrig att betala tillbaka, och tyskarna
kommer att gå under många gånger om. De har ingen chans i längden. Jag hoppas jag inte
störde i konserten.
Rudolf
Den var över och gjorde bara ont. Det var en utsändning från Tyskland i radion.
Furtwängler och Brahms. Det finns ingenting vackrare och ädlare. Och det finns kvar där inne
i Tyskland, bergtaget och isolerat, kidnappat av en hord av gangsters som kommer att göra sitt
yttersta för att förstöra hela Europa. Vad har vi gjort för att hamna i en så totalt missriktad
värld, Henry, i vilken urspårning ingen av oss har haft någon som helst del?
Henry
Bra fråga. Ingen av oss kan besvara den, för vi är oskyldiga. De skyldiga
kommer att ställas inför rätta i sinom tid. Kanske de kan förklara sig då och göra sin
destruktivitet begriplig för oss dödliga.
Rudolf
Vi lär få vänta länge på den dagen. Orkar vi vänta?
Henry
Jag ger inte upp så lätt och inte England heller. Du får inte ge upp. Du är
äntligen i England och i trygga händer här. Vi skall ge dig ett nytt hem här.
Rudolf
Du får det att låta så enkelt.
Henry I slutändan är det det. Du behöver aldrig mer återvända till Tyskland om du inte vill.
Rudolf
Jag skulle kunna avslöja en hel del om de värsta skurkarna där. Jag kanske blir
kallad som vittne en dag.
Henry
Till vilket läger hör din bror? Är han med dem eller mot dem?
Rudolf
Vi hade en uppgörelse innan jag kom hit. Han är med dem men ändå emot dem.
Han deltar i hemliga konspirationer.
Henry
Mot Hitler?
Rudolf
Mot vem annars? Det tyska folket ville inte ha krig. Hitler har bedragit dem och
svikit dem, och de tvingas följa med vart de icke vill. Endast så lyckliga få som jag har haft
möjlighet att komma undan. De flesta sitter fast, som Furtwängler och Richard Strauss.
Henry
Kan en konspiration lyckas så långt att man kan hejda kriget innan det har
skenat iväg bortom all kontroll?
Rudolf
Därför stannar han kvar.
Henry
Vad har du emot honom?
Rudolf
Han är lika galen som Hitler. Han tror han kan lyckas. Tyvärr tror jag att kriget
redan har skenat iväg bortom all kontroll och med all vår ledares sans och förnuft och sinne
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för proportioner. Han är besatt och kan bara leda hela världen åt helvete och ser det som sin
plikt att göra det.
Henry
Hur i all sin dar kunde han bli ledare för Tyskland?
Rudolf
Amerikansk uppbackning, men framför allt den ekonomiska katastrrofen för tio
år sedan. Tyskland gick redan på knäna i åratal genom Versaillesfredens absurda
krigsskadeståndskrav, som Tyskland betalade och lyckades resa sig upp från, tills
börskraschen kom och ställde i prospekt femton år till av misär och gående på knäna. Då kom
Hitler och sade att han skulle klara av det och gjorde det.
Henry
Tills han startade krig.
Rudolf
Ja. Nu förstör han sitt eget livsverk och även alla tyskars.
Henry
Man frågar sig hur en sådan människa fungerar.
Rudolf
Som jag sade, han är besatt.
Henry (dricker) Jag hoppas verkligen din bror lyckas skjuta honom.
Rudolf
Skadan är redan skedd.
Henry
Hoppas du har fel. Drick ur nu. Så far vi sedan hem till mig.
(De dricker. Stämningen i kantinen är som i en pub.)

Scen 3. En nedgången lägenhet.
Max
Varför dröjer hon så länge? Vad kan ha hänt? Har Gestapo tagit henne? Detta är
den värsta terroriststat som någonsin har funnits – jag kan inte tro att Stalins kan vara värre.
Där bara försvinner man – man hämtas om natten i köttbilar ingen vet vart och försvinner,
medan här terrorn är helt öppen. Vi vet vad Gestapo gör, och vi vet att det planeras en
genomgripande judeutrotning, bara för att tillfredsställa en galen diktators fixa idéer och
nycker. Han inbillar sig vara korsriddare i härnad mot världens kommunister som han anser
vara judar, varpå han riktar hela korståget mot judarna och missar kommunisterna. Men var är
hon? (ett ljud hörs) Äntligen! (rusar upp och välkomnar henne med en kram när hon kommer
in i upplösningstillstånd) Älskade! (kysser henne ömt) Vad har hänt? Du har gråtit! Du är
förtvivlad! Har du varit utsatt för något?
Gudrun (förtvivlad) Någon har stulit min violin!
Max
Var hände det?
Gudrun
På metron! Det var så fullt av folk. Jag lade violinen ifrån mig ett ögonblick
bara för att snyta mig och fräscha upp mig, och när jag såg upp var violinen borta.
Max
Ändå är jag lättad. Vi kan köpa en ny violin. Det hade kunnat vara så mycket
värre. Jag trodde du hade tagits av Gestapo.
Gudrun
Förstår du inte konsekvenserna? Det var en äkta Amati, en släktklenod! Nu kan
jag inte längre spela med filharmonikerna. Jag kommer att saknas, det kommer att ställas
frågor, jag får all uppmärksamhet på mig…
Max
Oroa dig inte. Jag skall tala med Furtwängler.
Gudrun Du riskerar allt. Vårt förhållande blir då känt, och man vet att jag har judiskt påbrå.
Max
Det struntar jag i.
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Gudrun
Det kan du inte göra. Vårt förhållande har klarat sig så länge just för att vi
lyckats dölja det så väl. Om du betalar en ny fiol för mig och talar med Furtwängler kommer
det skyddet att vara borta. Och då får du säkert Himmler eller något annat monster över dig
och kommenderas långt bort där vi aldrig kan ses mera…
Max
Stackars Gudrun. Du oroar dig för mycket. Furtwängler skyddar alla sina judiska
musiker. Det är ett känt faktum. Han trotsar partiet och kan lugnt göra det då han aldrig varit
medlem. Vi skall sköta det snyggt. Du får en ny violin i morgon. Du går till repetitionen som
vanligt. Om du bara spelar kommer ingen att märka att du inte längre har en Amati.
Gudrun
En och annan kommer att märka det, men jag kan bortförklara det. Jag kan säga
att den är på lagning. Den var min stolthet. Alla beundrade den. Jag kommer aldrig att kunna
spela lika uttrycksfullt på en annan violin.
Max
Vänta bara. Efter ett år har du vant dig.
Gudrun
Det instrument man spelar på blir till en del av en själv. Ens sätt att spela sätter
sina spår i instrumentet, så att det får en egen personlighet, som blir unik för det instrumentet.
Ett förlorat instrument är som ett förlorat barn.
Max
Gråt inte, älskade. Låt oss älska i stället, så blir vi lyckliga.
Gudrun
Och du med din förskräckliga svarta uniform med dödskalle och ett värre rykte
än Gestapo. Vad sysslar du med på Wewelsberg med de andra höjdarna egentligen? Det sägs
at ni håller på med människooffer i svarta djävulsriter, där offret helst skall vara en oskuld. Är
ni alla verkligen satansdyrkare?
Max
Martin Bormann är det, men få av de andra. Vi sysslar mest med meditation.
Ibland har vi diskussioner. Allt är helt öppet fast vi är ett slutet sällskap.
Gudrun
Vad tror du Himmler säger när han får veta att du har en judisk älskarinna? Han
måste få veta det förr eller senare. Du har avancerat för högt i graderna för att inte vara
övervakad.
Max
Jag vet. Jag är medveten om farorna. Det går så länge det går. Det har varit värt
att ta risken hittills.
Gudrun
Kom då, min vän, och låt oss ha ännu en lycklig natt tillsammans. Varje sådan
kan ju vara den sista.
Max
Så talar min Gudrun. (De går till verket. Lägenheten är intim med intim
belysning, liten och gammaldags och nedgången men charmig.)

Scen 4.
Ordf.
Vi har samlats här idag för att diskutera en broder som är i fara,
Obersturmbannführer Maximilian Weldglück, en framstående kraft inom SS och en av dess
äldsta och mest betrodda ledare. Får jag be broder Ansgar presentera fallet.
Ansgar
Vi har alla känt broder Max så länge vi varit med i sällskapet. Han har varit en
av dess ledande centrala krafter och alltid utmärkt sig med att ligga före alla oss andra i
klarsyn, bedömningar och slutsatser. Han har alltid fått rätt. Vi har alla alltid litat på honom
och sett upp till honom, både Himmler och Rommel sätter honom mycket högt, och han har
aldrig väckt tvivel förrän nu.
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Serapion (reser sig) Får jag fråga vad anledningen kan vara? Vi vet ingenting. Kommer han
att närvara själv vid denna inkvisition? Får han försvara sig?
Ordf.
Han väntas hit inom femton minuter. Fortsätt, broder Ansgar.
Ansgar
Det har visat sig att han sedan en obestämd tid tillbaka haft ett förhållande med
en judinna…
Serapion (skrattar)
Är det allt?
Ansgar
…vilket kan ställa till med problem för honom.
Serapion
Hur många SS-män har inte kvinnoaffärer? Och hur många av dem döljs inte
just för att det handlar om judiska anknytningar? Hur avslöjade han sig? Spionerade ni på
honom i hans kärlekskvart?
Ansgar
Judinnan i fråga råkar vara förstaviolinist i filharmonikerna. Hon fick
olyckligtvis sin ovärderliga fiol stulen i metron, vilket var en katastrof för henne. Broder Max
kontaktade Wilhelm Furtwängler för att få hjälp med att få fram en motsvarande fiol åt
judinnan. Hon vågade inte själv göra väsen av saken för sin börds skull. Men vi vet alla vad
Furtwängler tycker om SS. Han har alltid vägrat gå med i partiet. När Goebbels skakat hand
med honom, prisat och tackat honom för en konsert, går Furtwängler och tvättar händerna
efteråt i timmar. Broder Max ingripande för att hjälpa violinisten berörde dirigenten mycket
illa. Han blev arg och utbrast så att det hördes, att SS hade ingen rätt att försöka smutsa ner
hans orkester med att blanda sig i hans judiska musikers liv. Vi vet alla att Furtwängler
energiskt skyddar judiska musiker och därmed trotsar partiet, vilket är modigt av honom och
vilket partiet respekterar. Men därmed var broder Max avslöjad.
Serapion
En bagatell. En fullkomlig bagatell.
Ordf.
Jag ser broder Max inkomma. Du kommer precis i rätta ögonblicket, broder
Max. Vi har just inlett diskussionen om din utsatthet.
Max
Vad finns det att diskutera?
Ansgar
Broder Max, du är en av oss, har alltid varit det och skall alltid vara det.
Problemet är inte att du har en judisk älskarinna. Problemet är att din trohetsed i första hand är
till oss och vårt brödraskap. Vi har alla svurit den eden. Jordisk kärlek får inte komma mellan
någon broder och brödraskapet. Kärleken till brödraskapet och dess heliga förbund måste
alltid komma först. Det är denna din ed som nu har kommit i tvivelaktig belysning och måste
ifrågasättas.
Ordf.
Vad säger du, broder Max? Brödraskapet eller din judinna?
Max
Båda. Det har inte varit något problem hittills.
Ordf. Därför att du lyckats bevara det hemligt. Problemet är att vi kan inte rädda din judinna.
Max
Tänker ni offra henne?
Ordf.
Med mindre än att vi får ut henne ur landet. Hennes säkra förflyttning till
Sverige är redan organiserad. Vi har talat med doktor Furtwängler. Han är införstådd med att
det är bäst att så sker. Han skickar med henne de bästa rekommendationer.
Max
Och jag?
Ordf.
Du stannar här. Du kan inte lämna SS. Du behövs här, vi behöver dig och
Tyskland behöver dig.
Max
Och SS behöver mig för att kunna omvandla sig själv till en
massmördarorganisation.
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Ordf.
Är det så illa?
Max
Reinhard Heydrich har utarbetat en slutgiltig lösning på judeproblemet som går
ut på en metodisk utrotning av hela den judiska rasen. Det är spiken i kistan för Tyskland för
all framtid. Tyskland kommer aldrig att kunna hämta sig efter ett sådant brott.
Ordf.
Detta är i högsta grad allvarligt. Har någon av er andra hört någonting om detta?
Ansgar Jag har hört rykten om det men aldrig trott att något sådant skulle kunna genomföras.
Serapion
Ärligt talat är jag inte förvånad. Vår Führer har tappat kontrollen mest av allt
över sig själv. Han måste oskadliggöras med det snaraste.
Ordf.
Tror du inte vi har försökt. Redan efter krigsutbrottet hade ett massivt
bombattentat i München lyckats om bara inte Führern lämnat lokalen för tidigt.
Ansgar
Det är som jag alltid har sagt. Han är oåtkomlig.
Ordf.
Vi beklagar, broder Max, att det måste bli så här. Vi ber dig dock att försöka
härda ut. Vi behöver dig i SS som informationskälla om vad de innersta maktkretsarna håller
på med. Det måste ständigt komma nya attentatsmöjligheter. Kanske vi alla så småningom
kommer att finna det bäst att som din älskarinna smita ut ur landet innan Führern har fört det
hela vägen till Götterdämmerung.
Ansgar
Än är inte kriget förlorat. Vi gör framsteg i Ryssland och Afrika.
Ordf.
Enligt Finlands marskalk Mannerheim är de tyska arméerna i Ryssland alldeles
för brett utspridda för att kunna hålla samman en front. Den måste spricka förr eller senare
genom sin egen expansion. Och Mannerheim är före detta rysk officer och vet vad han talar
om, då han kan Ryssland.
Max
Rommel kommer att få det svårt i Afrika. Det har han sagt själv.
Ordf.
Kort sagt, mina vänner, situationen är kritisk, inte bara för dig och din
älskarinna, Max, utan blir alltmer kritisk för oss alla, medan din hjältinna kanske i själva
verket blir den som kommer billigt undan. Kan du acceptera vårt beslut?
Max
Jag ser inget annat val.
Ordf.
Gott. Ärendet är avslutat. (klubbar. Upplösning.)

Scen 5. I orkestern.
Furtwängler Jag är förvånad att ni är kvar, fröken Gudrun.
Gudrun
Jag hoppas ni inte har något emot det.
Furtwängler Naturligtvis inte. Vi behöver varje musiker vi kan få. I dessa tider tilltar
musikens betydelse och vikt i takt med att världskrisen förvärras. Varje musiker är oumbärlig,
i synnerhet en förstaviolinist.
Gudrun
Tack, herr doktor.
Furtwängler Jag beklagar förlusten av er Amati, men knappast någon annan märker någon
skillnad utom de andra förstaviolinisterna och jag. En försvunnen Amati borde kunna spåras.
Risken är att någon nazist har tagit den bara för att utsätta er för fara.
Gudrun
Jag vet. Därför valde jag att stanna kvar.
Furtwängler Därmed tilltar er livsfara. Ni har fri lejd till Sverige när som helst.
Gudrun
Ni stannar själv kvar fastän hela världen skulle välkomna er.
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Furtwängler Jag behövs här.
Gudrun
Ni har bestämt er för att rida ut krisen. Jag vill inte svika en så berömlig linje.
Furtwängler Tack, fröken.
Gudrun
Det är jag som skall tacka för att jag får vara kvar.
Furtwängler Så länge ni är kvar skall ingen nazist kunna kröka ett hår på ert huvud. Det
garanterar jag. Och vi skall spåra er Amatifiol tills vi finner den. Er SS-vän hjälper oss.
Gudrun
Tack, herr doktor.

Akt IV scen 1. Kryptan i Wewelsburg.
Ett sällskap höga nazister och SS-män har samlats och klär sig ceremoniöst för en ritual.
Max
Jag ville inte komma hit än en gång.
Heydrich
Du kunde inte vägra. Du är en av oss. SS tillhör man för livet. Enda vägen ut är
genom döden, antingen frivillig eller genom avrättning.
Max
Jag vet.
Heydrich
Vad fruktar du?
Max
Ingenting.
Heydrich
Slappna av då. Det är bara den vanliga ritualen.
Max
Man har sagt mig att det skulle vara något särskilt idag.
Heydrich Mycket riktigt. Det är inte den vanliga jungfrun den här gången. Det är en judinna.
Max
Hur så?
Heydrich
Martin Bormann ville ha det så. Han inbillar sig att en vacker kvinna av Guds
eget utvalda folk skulle smälla högre och ha större prestige för Satan än en vanlig jungfru.
Max
Vidskepelse. Det är ingen skillnad.
Heydrich
Det är frågan. Det får vi se. Vi trodde att offrandet av en oskuld skulle bereda
den absolut högsta utlösningen av satanisk kraft över förrättarna, men Bormann tror att en
judinnas blot kan bli ännu effektivare.
Bormann (leder ritualen) Alla är inte här, men vi börjar ändå. Alla har inte maskerat sig, men
vi utför ritualen ändå. Maskeringen är inte obligatorisk, men endast de maskerade skall ha
tillgång till offrets innersta. Bröderna Reinhard och Max, är ni med, eller tänker ni avvika?
Ansgar
Ta åtminstone på er kåpor.
Heydrich
Vi är med. (till Max) Kom nu, Max. Du har varit med förut. (De tar på sig kåpor
med huvor men maskerar sig inte.)
Bormann
Vi åkallar dig, Satan, universums högsta makt och furste, att närvara vid och ta
emot vårt offer, som vi hoppas skall behaga dig, på det att du må förläna oss mera av din
kraft. Må Satans nya brud ledsagas in.
Heydrich (till Max) Ingen kraft är starkare än blodets när det utgjutes som ett offer till Satan,
ty då blir det Satans eget blod, som vi alla får dricka av och därav bli delaktiga i Satans eviga
kraft, nästan som vampyrer. Även om vi inte deltar i massvåldtäkten får vi dricka av blodet.
Ingen utanför dessa murar kommer någonsin att få veta ritualens hemlighet. Därmed blir vi
alla intimt delaktiga i Satans innersta maktkrets och det för all evighet. Relationen behöver

23

sedan bara underhållas. (Gudrun föres in, naken, munkavlad och bakbunden.) Vad är det,
Max? Är du bekant med henne?
Max
Hon är violinist i filharmonikerna.
Heydrich
Var. Jag vet. Någon kom på att hon var judinna och stal hennes fiol. Hon hade
då kunnat lämna landet men valde att stanna kvar och fortsätta med en ny fiol. Därmed var
hon serverad. Sedan var det bara att kidnappa henne. Men att döma av din likblekhet var hon
en närmare bekant till dig. Säg inte att hon var din älskarinna. Du svarar inte. Behärska dig.
Det är din enda chans. Var hon bra i sängen?
Max
Den bästa.
Heydrich
Jag förstår. Då borde offret verkligen ge desto större resultat.
(Gudrun befrias men fjättras vid altaret på rygg med utspända lemmar.)
Max
Har ni åtminstone bedövat henne?
Heydrich
Bara stimulerat henne. Hon skall leva när hon skall dö.
Bormann
Vem vill vara först och smaka av Satans måltid? Jag avstår i egenskap av
ceremoniledare. Bara de oigenkännliga med masker får åtnjuta henne.
(En fem-sex stycken maskerade träder fram.)
Heydrich
Var inte upprörd. Det är inte för att tillfredsställa sig själva de gör det utan bara
för att höja den rituella statusen. Hennes skräck, fasa och lidande skall oavbrutet stegras tills
det blir dags för offerkniven.
Max
Vem skall föra den?
Heydrich
Bormann förstås.
Max
Om jag tar på mig mask, får jag träda i hans ställe?
Heydrich
Det är nog inte lämpligt. Men ta på dig mask i alla fall. Ditt ansikte förråder dig.
Jag beklagar att du kände henne.
Max
Det gör inte jag.
(De sex maskerade genomför gruppvåldtäkten, därefter tar Bormann på sig mask och träder
fram med offerkniven. Han skär ut hjärtat med kirurgisk precision. Det blir nästan inget
blod.)
Bormann (kramar blod ur hjärtat i en kalk) Kommen och dricken, alla närvarande, ty detta är
offerblod till Satans makt och ära och är nu förvandlat till Satans eget blod, som skall ge oss
evigt liv och oövervinnelig makt i Satan.
Heydrich
Detta är den starkaste av alla kulter, Max, den äldsta riten i mänsklighetens
historia, ett offer för de många för att deras makt och liv skall tillta i den högsta njutningen av
en oskyldig människas prisgivning åt Satan. Hon blir satanist i nästa liv och sedan satanist för
evigt som vi andra, hon blir aldrig av med äran av att ha blivit offrad åt Satan, och med denna
sataniska blodskraft tar vi ledningen över världen och universum styrda av Satan som hans
oövervinneliga legion.
Max
Ingen har någonsin lyckats behålla ett herravälde genom terror.
Heydrich
Vem har talat om terror? Bara offret har upplevat den, och hon är död. Folket
invaggar vi i ljuva illusioner och ger dem bara goda nyheter om tredje rikets ohejdbara
framgångar. Kom nu med mig ner och drick. Du kommer inte undan. Detta är din sista chans
att smaka henne.
Max
Jag kommer. Gå före, du. Jag väntar till sist. (Heydrich går.)
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(ensam) Så sant jag lever, detta skall jag leva för för resten av mitt liv, att hämnas dig, min
Gudrun. Hör mig där du är. Jag släpper dig aldrig. Du är med mig för alltid, och den första
som skall plikta för din stulna violin och liv är Heydrich själv. Det svär jag själv inför Satan
själv, om han finns. Resten av mitt liv skall bli en enda hämndakt för förintelsen av Tysklands
tredje rike och alla dess tjänare. Detta förlåter jag mitt hemland aldrig.
Heydrich (ropar nerifrån) Kom nu, Max! Det smakar gott!
Bormann
Det är Satans eget livselixir för ett garanterat evigt liv i den absoluta maktens
tjänst, vars eviga härskarnamn är Satan.
(Även Max höjer bägaren till sin mun.)
Gudrun(s röst) Jag hör dig, Max. Jag är med dig. Idag har tredje rikets undergång beseglats.
(Max lystrar men ingen annan.)
Heydrich
Vad är det? Ser du vålnader?
Max
Nej, men liksom Siegfried när han drack drakblodet kunde höra fåglars språk
tycker jag mig kunna höra vålnaders stämmor.
Heydrich
Väl bekomme. Töm nu pokalen, så är ritualen avslutad.
Bormann
Vi tackar dig, evige Satan, för din nåd och inspiration till att fortsätta erövra hela
världen. Sieg Heil!
alla (utom Max, med bägaren i handen inför Gudruns lik) Sieg Heil!
Bormann
Heil Hitler!
alla
Heil Hitler! (Hitlerhälsning och högtidligt uttåg, Bormann sist åtföljd av
Heydrich och Max. Liket lämnas bundet kvar på altaret.)
Heydrich
Glöm henne nu. Vi har en ny nästa vecka. (klappar om honom. De går.)
Max (kommer tillbaka, beskådar den dystra scenen med liket på altaret) Nej, Reinhard, jag
kan aldrig glömma henne. Ni har offrat henne förgäves. Den slutgiltiga lösningen av
judefrågan och offrandet av mitt livs kärlek är Tysklands självmord, men Tyskland vet inte
om det ännu, ty den döden kommer att bli oändligt utdragen och oändligt plågsam. Så som ni
har plågat Gudrun till döds, så skall jag se till att Tyskland plågas till döds.
(tar äntligen av sig masken och går.)

Scen 2.
Eichmann Men vad hade han att bli upprörd för? Det var ju bara en vanlig judinna.
Heydrich
Jag vet inte. Tydligen hade han haft ihop det med henne. Sånt händer. Kanske
Bormann visste om det och ville testa honom, men ingen av oss andra visste om det så vitt jag
vet. Han är nog bara överspänd precis som führern. Det börjar ju sega till sig på östfronten,
och världskriget är inte så roligt längre. England gav ju aldrig upp, och så har vi den där
bedrövliga Rudolf Hess-incidenten.
Eichmann Trodde han verkligen han skulle kunna få England att gå med på en separatfred?
Heydrich
Ja, så blåögd var han, ett stackars offer för sitt idealistiska önsketänkande. Även
führern var ju en blåögd idealist en gång i tiden.
Eichmann Därför blev han vår führer. I motsats till Rudolf Hess hade han aldrig fel. Men
tror du Max kan sabotera vår verksamhet? Det är ju bara en vanlig storstädning. I tusentals år
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har mänskligheten utsatts för övergrepp genom den vidskepliga föreställningen om en enda
allsmäktig Gud, när vi har oskadliggjort judarna borde vi också rensa ut kristendomen och
islam, det är bara en rationell och relevant historiejustering till det bättre, en sorts reformation
bort från all sekterism och vidskepelse. Inte kan väl Max ha något emot det?
Heydrich
Fråga honom. Här är han. – Har du kommit över chocken, Max? Du har väl
skaffat dig en ny?
Max
Du vet inte vad du talar om. Du är en död man, Reinhard.
Heydrich (lugnt) Hur så?
Max
Jag har fått veta att den tjeckiska motståndsrörelsen tänker avrätta dig. Du är
mål nummer ett. Mål nummer två och tre är sedan Himmler och Hitler.
Heydrich
Tillåt mig le. Och när skall detta ske? Tack för varningen. Jag är inte rädd. I vår
ställning, Max, får vi vänja oss vid att ständigt vara mål för attentat. Det hör till jobbet. Hur
många har väl inte Führern redan råkat ut för?
Eichmann Jag är ju bara byråkrat och löper väl inte samma fara?
Max
Nej, Adolf, du ligger långt nere på listan.
Heydrich
Du har väl inte tagit illa vid dig för vår svarta mässa på Wewelsburg? Hade jag
vetat att du kände henne hade jag tagit en annan.
Max
Reinhard, vad som hände där i kryptan är för mig en alarmsignal. Ni kan aldrig
göra anspråk på att ha Satan i er makt och kunna använda den för egoistiskt bruk, som Martin
Bormann gör. Det lutar åt höjden av hybris, och ingenting kan vara farligare.
Heydrich
Min vän och broder, du menar inte att du tar satanismen på allvar?
Eichmann Martin Bormann gör det, och han klarar allt.
Max
Jag har varnat dig, Reinhard. Bli inte förvånad när du flyger i bitar.
Heydrich Synd att jag i så fall inte får leva för att även få se Himmler och Hitler flyga i bitar.
Eichmann Führern har klarat alltför många attentat utan en skråma för att bekymra sig om
sådant. Vi är immuna.
Heydrich
Ditt nästa uppdrag, Max, blir Warszawa och Treblinka. Vi håller på att få
ordning på ghettot där.
Max
Bra. Jag behöver omväxling mot Berlin och Prag.
Heydrich
Är det för tråkigt så här långt bort från kriget? Vill du till östfronten?
Max
Inte ännu.
Heydrich
Det är bra, Max. Du sköter dig. Vi litar på dig. Du är en av våra äldsta och mest
fläckfria krafter, och egentligen har hela din karriär varit fullkomligt perfekt tills idag. Vi
begår alla våra snedsteg. Jag önskar vi alla kunde ha lika undantagslöst renodlat klara meriter
som du.
Max
Jag är rädd att ni aldrig slipper mig.
Heydrich (klappar honom) Det är bra, Max. Fortsätt så. (Max går.)
Eichmann Han bråkar inte.
Heydrich
Det är tur för honom. Det har han aldrig gjort. Han är fullständigt kallsinnig och
skötte sig ypperligt i Wewelsburg. Ändå känns det som om vi hade förlorat honom.
Eichmann Är han övervakad?
Heydrich
Vem är inte det? Kom, Adolf, vi har Treblinkas detaljer att diskutera.
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Scen 3.
Partisan 1 Kan vi lita på honom?
2
Ni har hört hans historia. De våldtog och slaktade hans käresta. Vem kan
uppleva det utan att vilja hämnas?
3
Hans sak är vattentät. Han vill faktiskt hjälpa oss.
1
Han tar en oerhörd risk.
3
Det är han van vid. Han är ju i SS.
1
Så släpp in honom då.
(2 släpper in Max, civilklädd som en annan partisan.)
2
Varsågod, kamrat Max.
Max
Tack, mina vänner. Jag skall fatta mig kort, ty min tid är minimal. Jag vet vilka
ni är och vilka kontakter ni har. Jag står på er sida mot mitt eget land av skäl som ni känner
till. Jag vill ha kontakt med även polska partisaner, då jag skall till Polen, och helst även med
ryssarna. Jag vet att ni har kontakt med ryssarna.
2
Sedan lång tid tillbaka. Jag var med i den brittiska spionen Sid Reillys tjeckiska armé
i Moskva 1918. Han hade kunnat störta bolsjevikerna om han fått uppbackning, men hans
egna engelsmän svek. Möjligheten rann ut i sanden. Idag är situationen en annan. Vi står som
en man med våra polska och ryska bröder mot tyskarna, kommunister eller vad som helst.
3
Ni borde få kontakt med Stalins propagandaminister Ilja Ehrenburg.
Max
Gärna det. Förmedla alla tänkbara nyttiga kontakter. Jag tänker inte vila förrän
hela Nazi-Tyskland ligger i ruiner.
3
Jag tror Ilja Ehrenburg är er man. Han är en fanatisk tyskhatare.
Max
Det låter bra. Mitt kodnamn är Grävlingen.
1
Vi skall bevara ert inkognito.
3
Det är inte ofta en SS-officer blir spion och överlöpare.
Max
Jag har ingenting att förlora.
1
Jag föreslår litet gott tjeckiskt öl att besegla vårt samarbete med. (drar fram en
flaska. De häller upp, skålar och dricker.) För friheten!
alla
För friheten!

Scen 4.
Bormann
Han är för effektiv, den där Max Weldglück. Vad är det för fel på honom
egentligen?
Eichmann Fråga honom. Felet med honom är kanske att han inte har några fel.
Bormann
Han måste ha något att dölja. Det har vi alla.
Eichmann Inte ens Heydrich kunde finna något att anmärka om honom.
Bormann
Den gode Heydrich, sprängd i tusen bitar, men de tjeckiska partisanerna begår
aldrig mera några attentat.
Eichmann Men de finns kvar, och deras friskaror växer även i Polen.
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Bormann
Det var det jag ville tala med Max om. Varför kommer han inte?
Eichmann Han kommer alltid för sent. Det har han alltid gjort. Här är han.
Bormann
Välkommen, Max. Slå dig ner.
Max
Vad önskar min herre?
Bormann
Treblinka har utfallit till allas belåtenhet. Det var ett experimentläger. Nu kan vi
gå vidare.
Max
Warszawaghettot är nästan tömt.
Bormann
Det finns miljoner judar kvar i Ungern framför allt. Dem skall Eichmann här ta
hand om.
Max
Till saken. Vad önskas?
Bormann
Jag vet att ni noga har kartlagt motståndsgrupperna i Polen och Tjeckoslovakien.
Ni vet mer än kanske någon annan om Östeuropas partisaner. Dessutom har ni varit i
Ryssland och har fortfarande kontakter där. Dessutom har ni en bror, tidigare kapten i
Abwehr, gift med en engelska och som har rymt till England. Kort sagt, ni har ett förbryllande
brokigt kontaktnät med våra fiender. Vem är ni egentligen?
Max
En som varken spelar Gud eller djävulen men bara är en vanlig människa och är
nöjd med att vara sådan.
Bormann
Vem menar ni att spelar Gud eller djävulen?
Max
Hitler spelar Gud, och ni spelar djävulen.
Bormann
Varifrån har ni fått den uppfattningen?
Max
Om ni vet så mycket om mig, Martin Bormann, borde ni också veta att jag hade
en judisk älskarinna som offrades på ert altare i kryptan i Wewelsburg.
Bormann
Jag ville testa er.
Max
Vad menar ni?
Bormann
Jag ville testa er hållbarhet. I en SS-mans utbildning ingår att han får en egen
hund, en trogen schäfer. Det ingår i utbildningen att de skall bli varandras bästa vänner. När
grundutbildningen är klar kommenderas kandidaten att döda sin schäfer. Inte alla klarar av
detta. Ni klarade av att se er älskarinna offras.
Max
Ni menar att det var avsiktligt?
Bormann
Fullständigt. Vi visste om ert förhållande med judinnan åratal innan vi stal
hennes fiol för att sätta er på prov. Det gick som det gick, och ni tycktes klara provet. Eller
gjorde ni det?
Max
Jag hade inget val. Jag kan aldrig lämna SS. Plikten är allt, och jag har inget liv
där utanför. Men vi kommer att förlora kriget, och inte ens SS kan göra något åt saken.
Bormann
Jag är medveten om den möjligheten. Fronten sviktar både i Afrika och i
Ryssland. Stalingrad är inte roligt, och det är svårt att hejda nyheterna därifrån. Det kommer
pinsamma brev från fronten som vi måste expropriera. Och så vidare. Drivs vi hela vägen
tillbaka till Berlin återstår bara en sak att göra. Jag arbetar redan på en allmän flyktplan för
alla ledare inom partiet. Den omfattar även er, om ni håller ut.
Max
Jag har hållit ut hittills.
Bormann
Fortsätt med det. Fortsätt att kartlägga de polska partisanernas rörelser. Ta reda
på vad som pågår i Warszawaghettot. Där finns ett femtiotusental judar kvar som lär
organisera något så absurt som ett förtvivlat uppror. Vi måste försvara oss, Max.
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Max
Kan man försvara sig mot sanningen?
Bormann
Vad menar ni?
Max
Om Stalingrad förloras, kan ni tiga om det då för det tyska folket? Kan ni i
längden hålla de polska koncentrationslägren och vad som pågår där hemligt? Kan Hitlers
dårskap hållas hemlig?
Bormann
Ni går för långt.
Max
Sanningen går alltid för långt. Det går inte att huka sig eller gömma sig för den.
Desto starkare stormar den sedan in. Jag sköter mitt jobb men vägrar använda rökridåer och
skygglappar.
Bormann
SS litar på er, Max. Ni gör ett bra jobb.
Max
Jag vet. Som SS-officer är jag oförvitlig och ofelbar. Jag kan leka Gud om jag
vill, men det finns alltför många högre uppsatta dårar som gör det redan alldeles tillräckligt.
Tack för ert erbjudande om en flyktväg om det skulle behövas, men jag tror inte det behövs.
Bormann
Håll kontakten, Max.
Max
Givetvis.
Bormann
Ni kan gå. (Max går.)
Eichmann Nå?
Bormann
Han är fullständigt pålitlig. Vi kan blint lita på honom. Han följer med partiet.
Eichmann Och vi behöver honom.
Bormann
Ja.

Akt V scen 1.
Ilja
Vår Grävling i Warszawa kommer med fullständigt sensationella uppgifter om
hur tyskarna gräver sin egen grav.
Stalin
Vad rör det sig om?
Ilja
Deras koncentrationsläger för judar. Deras ledare är tydligen fullständigt
förryckt. Hellre än att prioritera transporter till östfronten som lider nöd reserverar han
hundratals tåg för judetransporter till polska koncentrationsläger.
Stalin
Varför det?
Ilja
Det är det märkvärdigaste av allt. Dessa koncentrationsläger är i själva verket
förintelseläger där judar gasas i tiotusental om dagen.
Stalin
Varför är jag inte förvånad. Kan vi använda detta i vår propaganda?
Ilja
Det är en gudagåva för vår propaganda. Tyskarnas metodiska
judeutrotningsprogram kan och bör användas för att moraliskt förinta dem en gång för alla för
alltid. Med detta som sina egna synder för ögonen för alltid kan de aldrig resa sig mera.
Stalin
Vänta tills vi har erövrat Baltikum, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och
Bulgarien och kanske tagit Berlin. Detta kan vi sedan slå dem med när de ligger besegrade.
Ilja
Ni är en taktiker som alltid, Koba.
Stalin
Vänta tills fienden är slagen. Sedan kan man tillintetgöra honom för gott.
Ilja
Bra. Jag ska hålla kunskapen hemlig så länge.
Stalin
Vem är denna grävling?
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Ilja
Stalin
Ilja

Troligen en jude i hög position.
Släpp honom inte ur sikte. Han kan bli användbar.
Givetvis.

Scen 2.
Ordf.
Detta är vår sista sammankomst, ty vi har misslyckats med allt. Det är med
smärta och djup melankoli vi träffas än en gång för att avsluta vår verksamhet och upplösa
vårt sällskap. Vi kallas till andra uppgifter inför nya tider, där det som mest kommer att kräva
våra krafter i återuppbyggnaden av vårt fullständigt tillintetgjorda Tyskland. Vi samlades och
bildade vårt sällskap efter det första världskriget för att försöka övervinna och gottgöra det
krigets skador och återupprätta vårt land, vilket bara tyvärr har lett till en ännu värre och mera
fullständig undergång. Får jag börja med att fråga: är det någon här som vet vad som hände
med vår värde broder Max? Broder Serapion?
Serapion (reser sig) Han försvann i samband med utplåningen av Warszawaghettot i april
1943. Många har frågat efter honom. Martin Bormann visade ett synnerligt intresse i hans fall,
och försöken att spåra honom upphörde aldrig. Enligt vissa källor kidnappades han av judar
och överlämnades till polska motståndskämpar. Sedan är han spårlöst försvunnen. Jag finner
det troligaste vara att han befinner sig i rysk fångenskap, och i så fall kan han komma tillbaka.
Ordf.
Broder Ansgar?
Ansgar (reser sig)
Jag delar fullständigt broder Serapions slutsatser. Och vad mera är,
jag har hört att han är välbehållen.
Ordf.
Han har inte ställts inför rätta?
Ansgar
Inte enligt något av vad vi har hört och åtminstone inte ännu.
Serapion
Jag kan inte se att han deltagit i eller begått någonting man skulle kunna ställa
honom inför rätta för. Hans uppgift i Polen var att kartlägga motståndsrörelsen. Han hade
ingenting med koncentrationslägren eller ghettots likvidering att göra.
Ordf.
Kan han ha övergått till fienden, som många gjorde efter Warszawaghettots
infama förintelse?
Serapion
Omöjligt.
Ordf.
Broder Ansgar?
Ansgar
Det är uteslutet. Han saknade motiv.
Ordf.
Då återstår det att summera vår verksamhet och avsluta den. Vi startade som en
ideell mystisk rörelse med förankring i världens äldsta esoteriska rörelser. Vi hade ibland oss
frimurare, rosencreutzare, illuminater, tempelriddare, teosofer, antroposofer och i stort sett
representanter för alla seriöst mystiska sällskap. Vi intresserade oss särskilt för den tibetanska
buddhismen med dess legender om Shamballah, om en folkspillra som skulle ha överlevt
tidigare civilisationers undergång, som Madame Blavatsky försökte förmedla någon kunskap
om, uppe i Tibet varifrån de tagit sig ner till de sydliga Himalayasluttningarna och där givit
upphov till hinduismen och de äldsta Vedaskrifterna. Adolf Hitler själv och många av hans
närmaste koryféer delade detta intresse med oss, vilket ökade vårt förtroende för dem. Vi har
från början antagit reinkarnationsläran som en självklarhet liksom UFO-världens aktualitet
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och till och med eftersträvat kontakt med högre utvecklade utomjordingar. På telepatisk väg
menar sig somliga ha lyckats. Vi har betraktat oss som ett evigt broderskap som återkommer
tid efter annan släkte efter släkte och som har som uppgift att bevaka de eviga intressena, som
i princip är begränsade till kultur. Nazisterna delade vår idealism och åtnjöt därför vårt
beskydd och vår sponsring, men vi bad Adolf Hitler själv från början att inte svika oss. Det
lovade han att inte göra. Det gjorde han när han angrep Polen den Serapion september 1939.
Allt som därefter varit har bara varit en ständigt förvärrad katastrofal tragedi som närapå
omfattat hela mänskligheten. Därmed kunde vår förestats i denna tid inte ha misslyckats mera.
Har någon något att tillägga?
(Det mumlas något, men ingen vill ha ordet.)
Därmed förklarar jag vårt sällskap upplöst, med den reservationen, att om någon får veta
något ytterligare om vår förlorade och nästan ledande broder Max, så ber jag honom höra av
sig. Om han kommer tillbaka kanske vi kan inleda ett nytt kapitel. Tack, mina vänner och
bröder. (klubbar. De sista orden är nästan tårdränkta. Upplösning i dämpad belysning.)

Scen 3. England. Carol, Henry och Rudolf dricker te.)
Henry (läser tidningen) Nu ställs alla de ledande nazistskurkarna inför rätta. De lär avrätta en
hel drös av dem.
Rudolf
Har du namnen där?
Henry
Göring, Himmler, Ribbentrop, Speer, Hess, Papen, Streicher, de värsta saknas,
och din bror är inte med. Försvann han inte in i Ryssland?
Rudolf
Han befann sig i rysk fångenskap vid krigsslutet. Han borde ha kommit tillbaka nu.
Henry
Om han inte ställts inför rätta i Ryssland.
Rudolf
Han deltog inte i kriget. Ryssarna har ingenting att anklaga honom för. Han
borde ha hört av sig.
Henry
Om inte censuren beslagtagit hans brev.
Rudolf
Till England? Det tror jag inte.
(Postluckan går.)
Carol
Posten. (reser sig och går och hämtar posten)
Henry
Något intressant?
Carol (synar ett brev) Ett brev från Tyskland. Till dig, Rudolf.
Rudolf
Kan det vara… (tar emot brevet) Det är han!
Henry
Lyckträff igen. Det har visst hänt förut.
Carol
Kan du läsa det för oss?
Rudolf
Det är långt och innehåller säkert sensationella och kontroversiella nyheter. Får
jag läsa det själv först?
Henry
För all del.
Rudolf (reser sig, går bort, läser men tyst, och det är Max röst) ”Käre Rudolf, äntligen kan
jag meddela mig igen. Tyvärr lever jag. Jag har kommit tillbaka till Berlin och flyttat in i
Gudruns gamla lägenhet, där jag lever i sorg och misär. Jag var en av Tysklands mest lysande
SS-officerer tills jag bytte sida i samband med likvideringen av Warszawaghettot. Ja, jag blev
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en överlöpare och hade tidigare redan varit spion för ryssarna och hjälpt tjeckerna likvidera
Reinhard Heydrich, mannen som genomdrev den slutgiltiga lösningen på judefrågan, det
vidrigaste dråpslag som någonsin riktats mot vårt land. Gudrun var halvjudinna och mördades
därför av nazisterna fastän hon var förstaviolinist vid Berlinerfilharmonikerna. Furtwängler
försökte rädda henne, men hon tackade nej och valde att ta risken att fortsätta. Nu ställs
Furtwängler inför rätta för att han haft med sådana som mig att göra.
Min närmaste man i Ryssland blev Ilja Ehrenburg, Stalins propagandaminister, och det
var han som genom mitt insisterande sedan hänsynslöst avslöjade och förstorade
koncentrationslägrens fasor och såg till att ryssarna bar sig så vidrigt åt som möjligt i
Tyskland. Genom hans hatpropaganda, där han blint uppmanade de ryska soldaterna att
förstöra så mycket som möjligt och våldta så många tyskor som möjligt, drevs alla tyskar ut ur
Pommern, Preussen och Schlesien utom Sudetenland och förvandlade östra Tyskland till en
sovjetisk vasallstat för utplundring jämte de andra östeuropeiska staterna, som Stalin nu
tyranniserar. Man kan bo i Berlin, men ryssarna vill isolera sin sektor från de allierades, vilket
kan leda till problem.
Jag har ingenting att leva för, ingenstans att ta vägen och gör knappt annat här i Berlin än
vegeterar och begrundar de rykande ruinerna. Allt är förlorat, och man håller på att ta ner alla
de återstående träden på Unter den Linden och i Tiergarten då det nu saknas ved.
Detta var åtminstone ett livstecken i all beklämning. Hoppas jag är muntrare nästa gång.
Din alltjämt tillgivne broder, Maximilian.”
Carol
Vad skriver han?
Rudolf
Han är definitivt tillbaka men i trasor.
Henry
Kan du få honom hit?
Rudolf
Jag tror inte han vill det. Snarare borde jag resa dit. Det är ett mycket
melankoliskt brev.
Henry
Ingenting om några rättsliga efterräkningar?
Rudolf
Ingenting.
Henry
Tack och lov för det. Då kan vi hjälpa honom.
Rudolf
Ge honom tid. Han behöver det.
Carol
Givetvis, Rudolf. Äntligen har vi nu all tid på oss i världen igen.
(De dricker te under tyst begrundan.)

Scen 4. Gudruns sorgliga lägenhet i Berlin.
Max på dekis, sitter och dricker, spelar Schuberts ofullbordade på grammafon.
Det knackar försiktigt på dörren, Max avbryter musiken och öppnar direkt.
Besökaren (syns inte) Nej, låt det fortsätta. Är det min inspelning?
Max (backar genast, nästan överväldigad) Stig in, maestro.
Furtwängler (stiger in) Tack. Detta är visst Gudruns lägenhet?
Max
Jag hade ingen annanstans att ta vägen. (sätter på skivan igen från början med
lägre volym.)
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Furtwängler Men ni har klarat er. Mig lämnar de inte i fred. Jag har en rad rättegångar att se
fram emot, liksom stackars gamle Richard Strauss, medan Herbert von Karajan lär komma
billigt undan.
Max
De värsta skurkarna kom billigt undan, som Martin Bormann till exempel.
Furtwängler Han hade sedan länge förberett en smidig flykt för alla partipamparna om det
skulle behövas till Sydamerika över Spanien och Kanarieöarna.
Max
Vilka kom undan utom Bormann?
Furtwängler Man vet inte riktigt. Führerns kropp hittades aldrig fastän han lär ha skjutit sig
och bränts upp. Ett privatplan lär ha landat på Unter den Linden och fört bort ett sällskap.
Eichmann, Mengele, många av de värsta har klarat sig,, medan vi är kvar bland ruinerna och
åtalas för dem. Men ni har sluppit åtal. Jag tror jag förstår varför. Ni blev arg på partiet för att
de mördade Gudrun.
Max
Jag bytte sida och blev Tysklands mest hatiska fiende.
Furtwängler Jag kan förstå det. Jag missbedömde er. När ni vidtalade mig för att rädda
Gudrun reagerade jag starkt mot att en SS-man ansatte mig. Först senare förstod jag
situationen, och då var det för sent. Jag beklagar.
Max
Är det därför ni har sökt upp mig?
Furtwängler Nej, faktiskt inte. Jag är här på ett uppdrag. Det är nämligen så, att jag har
någonting med mig åt er. (tar fram en fiollåda ur sin väska och öppnar den.) Gudruns
Amativiolin har återfunnits. (överräcker den åt Max) Det var Martin Bormann själv som
överräckte den åt mig strax innan han försvann och med beklagande av att jag berövats en
förstaviolinist. Den är ovärderlig.
Max (stammar) Jag är ingen musiker.
Furtwängler Jag tror hon ville ha det så. Ni kan åtminstone förvalta den.
Max (sjunker förintad ihop med fiolen)
Furtwängler Jag förstår er rörelse. Ursäkta att jag störde och att jag upprört er.
Max (stammar) Inte alls.
Furtwängler Då är det bäst jag går. Mitt uppdrag är utfört. Kontakta mig när som helst. Jag
lämnar er ensam med fiolen tills vidare. Jag tror hennes själ finns kvar i den.
(avlägsnar sig försynt och ljudlöst. Max sitter förkrossad och orörlig kvar. Så plockar han
försiktigt på några strängar. Då bryter han samman totalt och brister ut i bitter hjärtskärande
högljudd gråt medan han omfamnar fiolen.)
Fade out.

Slut.

(Joshimath-Kausani-Naini Tal, 5-12.11.2011)
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