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förord

intresset väcktes under sommarlovet 1974. Jag hade pre-
cis gått ut sjätte klass och cyklade ner till Gleerups bokhandel i 
Lund och investerade mitt premium i svenska på femtio kronor 
i Mark Arnold-Forsters En värld i krig 1939–1945. Boken grep 
mig starkt. Ännu mer tagen blev jag av den anknytande brittis-
ka tv-serien The World at War som sändes i svensk tele vision på 
hösten samma år. Förfärad och fascinerad satt jag framför tv-
apparaten varje söndagskväll. Adolf Hitler spelade natur ligtvis 
en stor roll i boken och i tv-serien, men han förblev ändå märk-
ligt otydlig i konturerna, det fanns liksom ingen individ bak-
om den där skräckfiguren som startade andra världskriget och 
mördade judar. Som 13-åring fick jag intrycket att Hitler var 
ett monster – inte en människa. Och jag har förstått att jag inte 
var ensam om att tycka så.

Bilden av Hitler har länge varit påfallande endimensionell. 
Samtidens nazistiska propaganda framställde honom som en 
övermänniska, en riddare som skulle frälsa Tyskland. Omvärl-
den, å andra sidan, underskattade hans onda avsikter – till olycka 
för mänskligheten.
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Efter andra världskriget förvandlades den tyske diktatorn till 
en demon – till hälften djävul, hälften trollkarl. Och idag, mer 
än sex decennier efter sin död, har han ännu inte fått mänskli-
ga proportioner. Eftersom han var ansvarig för brott som sak-
nar motstycke i världshistorien faller det sig lätt att bortse från 
hans karisma, politiska skicklighet och intelligens. Reflexmäs-
sigt reduceras han till enbart en galning. Men ett sådant syn-
sätt lämnar många obesvarade frågor: Varför valde då stora de-
lar av det tyska folket att sätta sin tilltro till honom? Hur kun-
de han behålla makten så länge trots att många insåg att hans 
styre ledde till katastrof?

En följd av denna förenkling är att hans privatliv har för-
vrängts eller förbigåtts med tystnad. Propagandaministern Jo-
seph Goebbels försökte tidigt förmedla bilden av Hitler som den 
självuppoffrande asketen som dag och natt ägnade sig åt att tjä-
na sitt folk. Paradoxalt nog har även många av efterkrigstidens 
annars så omsorgsfullt kritiska historiker anammat denna ony-
anserade bild. Enligt Alan Bullock, som 1952 skrev klassikern 
Hitler – En studie i tyranni, var hans privatliv ”trist och ointres-
sant“.1 I den senaste stora biografin som översatts till svenska, 
Joachim Fests Hitler (1974), kallas han en ”o-person“.2 Även 
i den senaste engelska levnadsteckningen, Ian Kershaws 1 960 
sidor mäktiga tvåbandsverk, förkunnas: ”Det fanns inget ›pri-
vatliv‹ för Hitler.“ Kershaw går så långt som att hävda att Hit-
ler saknade personlighet, att han bara var ett ”tomt skal“, ”ett 
svart hål“.3

Kanske är viljan att förneka att Adolf Hitler faktiskt också 
var av kött och blod ett försök att skapa distans till honom. Vi 
vill inte se denne massmördare som en 175 cm lång österrika-
re som vägde drygt 70 kg, led av kroniska magbesvär, älskade 
chokladkaka med vispgrädde och gärna tittade på King Kong. 
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En man som ofta skrattade så att han vek sig dubbel och fick 
tårar i ögonen.

Min förhoppning är att göra Hitler mer begriplig, att ska-
pa en sannare bild av hans personlighet och privatliv som bak-
grund till hans ogärningar – och att göra det på ett överskåd-
ligt och lättläst sätt utan att ge avkall på den historievetenskap-
liga korrektheten.

Det är hög tid att vi avdemoniserar Adolf Hitler. Kunskap 
om honom som människa är ett effektivt vaccin mot hans sju-
ka ideologi.

Bengt Liljegren
Braunau am Inn den 14 mars 2008
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prolog

han var trött, mycket trött. Han hade sovit illa som vanligt. 
Inte ens doktor Morells medicinarsenal hjälpte längre. Magen  
var i uppror, det plufsiga ansiktet askgrått, kroppen böjd och 
rörelserna spöklikt långsamma. Vänstra handen skakade som 
hos en parkinsonsjuk. Adolf Hitler såg betydligt äldre ut än 
sina 55 år.

Ändå var han förväntansfull denna dag, den 9 februari 1945.
Inte för att han längre hoppades på en ljusning på det militä-

ra området – den tyska krigsmakten befann sig sedan länge på 
reträtt. Det söndervittrande Nazityskland klämdes obönhörligt 
från två håll: österifrån närmade sig den hämndlystna Röda ar-
mén och från väster rullade de allierade upp den tyska fronten. 
Men utåt sett höll Hitler masken och gjorde sitt bästa för att 
ingjuta mod i sina generaler.

Att försöka förhandla sig ur den utsiktslösa situationen var 
inget alternativ som tilltalade honom. Hans främsta mål tycktes  
istället vara att få till en dundrande final på sitt så dramatiska 
levnadslopp. Och han ville dra med sig så många som möjligt i 
fallet: ”För folket har visat sig vara svagt, och framtiden tillhör 
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uteslutande det starkare östfolket. Vad som blir över efter den-
na kamp är för övrigt bara de mindervärdiga, ty de dugliga har 
stupat.“4 Enligt Hitlers världsåskådning och människosyn hade 
det tyska folket inte längre något existensberättigande.

Hitlers positiva sinnesstämning den här dagen hade alltså 
inget med den militära situationen att göra utan berodde på 
att en arkitekturprofessor hade anlänt till högkvarteret i Ber-
lin. Hermann Giesler hade länge arbetat med en arkitektur-
modell över Hitlers hemstad Linz och de senaste veckorna 
flera gånger blivit uppringd av Hitlers adjutanter: ”När blir 
modellen färdig? När kan ni visa den för Führern?“ undra-
de de ivrigt.5 

Klockan kvart över sju denna fredagskväll kunde en spänd 
professor Giesler äntligen presentera modellen som hade place-
rats i det nya rikskansliets källare. Uppdraget att bygga om Linz 
hade inte gått till Hitlers favoritarkitekt Albert Speer – som rust-
ningsminister en mycket upptagen man – utan till dennes fiende  
och rival, den övertygade nationalsocialisten Giesler. 

Modellen trollband Hitler. Framför hans ögon tog hans livs-
långa drömmar om Linz fysisk form. Förutom ett 150 meter 
högt klocktorn med ett mausoleum med hans föräldrars grav 
vid basen hade Giesler försett staden med nya breda gator, fab-
riker, ett gigantiskt hotell, en musikskola med namnet Adolf 
Hitler Schule och en mängd andra byggnader. Här skulle till 
exem pel världens bästa och största operahus byggas med plats 
för 35 000 åskådare, inbillade sig Hitler. Viktigast av allt var 
emeller tid stadens konstmuseum, som var tänkt att hysa den 
egna stora konstsamlingen. Den rymde över 7 000 alster av 
konstnärer som Rembrandt, Rubens, da Vinci och Vermeer, 
mästerverk som Hitler köpt men också konfiskerat från mu-
seer, privata samlingar och kyrkor i de ockuperade områdena. 
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”Jag har samlat konstverk genom åren, aldrig för egen del utan 
bara i syfte att bygga ett konstmuseum i min hemstad Linz“, 
förklarade han senare i sitt privata testamente som upprättades 
dagen före självmordet.6

Med förstoringsglas och passare i hand granskade Hitler nog-
grant modellens alla detaljer, frågade om mått och brokonstruk-
tioner. ”Det spelade ingen roll vad klockan var, om det var dag 
eller natt, så fort han hade chansen under de där veckorna satt 
han framför modellen“, har Giesler i efterhand vittnat.7 Arki-
tekturen var Hitlers hobby. Likt en lekande pojke uppfylld av 
sin tågbana flydde den hårt pressade Führern in i byggnadskons-
tens drömvärld. Ett rike – det nu enda – som han själv kunde 
kontrollera. 

Dagarna efter återvände han flera gånger till modellen. Dröm-
mandet hade en stimulerande verkan. ”Vid sådana tillfällen 
glömde Hitler kriget“, har hans sekreterare Christa Schroeder 
berättat. ”Då kände han inte längre någon trötthet, och han de-
monstrerade i timmar för oss alla enskildheter i de förändring-
ar som han planerade för sin hemstad.“8 

Linzmodellen fungerade också som övertalningsredskap. 
När den ärrade och drygt två meter långe säkerhetspolische-
fen Ernst Kaltenbrunner kom för att rapportera att tyska fol-
kets krigsvilja sjönk oroväckande snabbt, förde Hitler honom 
till modellrummet. Kaltenbrunner var född i samma österri-
kiska stad som Hitler, Braunau am Inn, och hade också bott 
flera år i Linz. Führern höll i vanlig ordning en lång mono-
log om hur det sönderbombade Linz skulle resa sig ur askan 
när väl segern var Tysklands. När han anade att SS-generalen 
alltjämt tvivlade spände Hitler sina intensivt ljusblå ögon i ho-
nom och frågade retoriskt: ”Tror du att jag skulle tala så här 
om mina planer för framtiden om jag inte var säker på att vi 
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skulle vinna kriget till slut?“9 Liksom så många andra lät sig 
chefen för säkerhetspolisen övertygas. Hitlers karisma kunde 
fortfarande blända. 

redan som tonåring hade Hitler fantiserat om storslagna pro-
jekt för Linz; bland annat om en ny bro över Donau och en un-
derjordisk tågstation. Som rikskansler närde han förhoppning-
ar om att göra Linz till det stortyska rikets – och hela världens 
– kulturella huvudstad. 

Under flera år avsattes stora summor för staden. ”Linz kostar 
oss mycket pengar, men det betyder så mycket för Führern“, 
noterade Goebbels i sin dagbok 1941.10 

Det var i Linz han tänkte bo som pensionär. Där skulle han 
leva ett lugnt och stillsamt liv. ”När jag har avslutat kriget på 
ett segerrikt sätt är min livsuppgift fullbordad, och då drar jag 
mig tillbaka till min ålderdoms boning i Linz ovanför Donau.“11 
Adolf Hitler kände sig aldrig riktigt hemma i metropoler som 
Wien och Berlin utan förblev alltid en småstadsmänniska.12 Uppe 
på berget  Frein med utsikt över den gamla delen av Linz plane-
rade han att bygga en herrgård där han kunde njuta sitt otium. 
”På dessa klippor klättrade jag som ung. På denna bergstopp, 
med utsikt över Donau, dagdrömde jag. Här vill jag tillbringa 
min levnads afton.“13 ”Kanske någon av mina tidigare medar-
betare besöker mig någon gång. Men jag räknar inte med det“, 
sa han självömkande.  ”Utom fröken Braun tar jag inte med mig 
någon. Fröken Braun och min hund. Jag kommer att vara en-
sam. Hur skulle någon frivilligt kunna hålla ut hos mig? Ingen 
kommer att ta någon notis  om mig längre. Alla kommer då att 
samlas kring min efterträdare. Kanske kommer de till mig nå-
gon gång om året, på födelsedagen.“14

Psykologiskt är det inte svårt att förstå hans önskan. Linz re-
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presenterade den bästa perioden i hans ungdom: de lyckliga åren 
tillsammans med den älskade modern efter den stränge faderns 
död, före den miserabla tillvaron i Wien. Som bevis på sin upp-
skattning skulle Hitler se till att Linz ersatte Wien och Buda-
pest som Donaus vackraste stad.

Linz var även platsen där han skulle läggas till sista vilan, åt-
minstone var det hans plan. Det blev aldrig så. Efter självmor-
det i bunkern dränktes hans kropp i bensin och brändes i riks-
kansliets trädgård den 30 april 1945. Det som inte utplånades 
av det hastigt improviserade likbålet förstördes kort därefter av 
sovjetiska granater och brandbomber.

När Röda armén intog rikskansliet två dagar senare kunde 
de inte finna Hitlers kropp. Den misstrogne Stalin var till en 
början övertygad om att diktatorskollegan hade lyckats fly. Det 
enda soldaterna slutligen hittade var hans underkäke samt en 
tandbrygga från överkäken. Att det verkligen var rester av Hit-
ler kunde hans tandtekniker Fritz Echtmann och tandsköters-
ka Käthe Heusermann bekräfta när de förevisades en cigarr låda 
med tandgarnityret den 11 maj 1945. Sista spåret slutar på ett 
flyg till Moskva den 29 juli 1945. Ombord skickade sovjetiska 
soldater runt cigarrlådan och skrattade: ”Här är Führern!“15 
Vart de jordiska kvarlevorna efter Tredje rikets ledare sedan 
tog vägen kan ingen med säkerhet säga.
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hitlers kvarlevor
Enligt sovjetiska rapporter upptäcktes kvarlevorna efter Hit-
ler och Eva Braun av Röda armén den 5 maj 1945. Liken ska 
ha lagts i två trälådor som grävdes ner i Östberlin. Därifrån på-
stås de ha flyttats till Finow norr om Berlin och sedermera vida-
re till Rathenow väster om Berlin, för att till slut hamna i Mag-
deburg där de eldades upp och kastades i Elbe natten till den 5 
april 1970. 

Men det är högst osäkert om det verkligen var deras förbrän-
da kroppar som ryssarna hittade bland bråten vid bunkerns ut-
gång.
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pojken
1889–1905

klockan halv sju på lördagskvällen den 20 april 1889 födde 
den 28-åriga Klara Hitler sitt fjärde barn. Gossen kom till värl-
den på värdshuset Gasthof zum Pommer i den lilla österrikis-
ka staden Braunau am Inn vid gränsen till Tyskland.16 I dop-
attesten registrerades den nyfödde som Adolfus Hitler. Nam-
net Adolf stammar från det forntyska Athalwolf, ”ädel varg“. I 
likhet med makedoniern Alexander den store, korsikanen Na-
poleon och georgiern Stalin föddes alltså Hitler inte i det land 
som han med tiden blev härskare över.

Föräldrarna kom från en perifer och underutvecklad provins 
i dubbelmonarkin Österrike-Ungern: Waldviertel, ett backigt 
skogsdistrikt i Niederösterreich mellan floden Donau och det 
tjeckiska Böhmen. De var båda av bondesläkt; bland Hitlers an-
fäder fanns idel självägande småbönder och hantverkare. Den 
förste som bröt yrkestraditionen i släkten var hans far.

Den 51-årige Alois Hitler var en bastant karl, cirka 170 cen-
timeter lång, med djupt liggande ögon under buskiga ögon-
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bryn, en präktig mustasch och imponerande kejsar Frans Jo-
sef-polisonger. Hans härkomst är osäker. Enligt ett envist ryk-
te ska hans far, det vill säga Adolfs farfar, ha varit jude. Detta 
påstående finner man inte bara på internet utan även i ett fler-
tal böcker om Hitler.17 

Ryktet tycks ha uppstått i München på 1920-talet, cirku-
lerade i internationell press på 1930-talet och fick ytterligare 
näring  efter publiceringen av Hans Franks memoarer Im An
gesicht des Galgens (”Vid åsynen av galgen“) 1953. Denne jurist 
och ytterst hårdföre generalguvernör över Polen nedteckna-
de sina minnen strax innan han avrättades i Nürnberg 1946. I 
memo arerna hävdade Frank att han på Hitlers order 1930 be-
gett sig till Österrike för att undersöka Führerns släktförhål-
landen. Den direkta orsaken skulle ha varit att Adolfs brorson 
William Patrick Hitler hotade att gå till pressen med uppgifter 
om den judiska bakgrunden. I Graz påstod Frank sig ha upp-
täckt att Hitlers farmor vid 41 års ålder blev gravid tillsammans 
med den 19-årige sonen i huset när hon arbetade som köksa hos 
en välbärgad judisk familj vid namn Frankenberger. Yngling-
ens rike fader skulle sedan ha betalat underhåll tills Hitlers far 
fyllde fjorton år.18 

En sak är säker: när Hitlers farmor Maria Anna Schicklgru-
ber födde sonen Alois i den lilla byn Strones tio mil nordväst 
om Wien den 17 juni 1837 registrerades fadern som okänd.19 

Med Hans Franks berättelse som källa spreds sedan histori-
en om Hitlers judiska påbrå av den annars så noggranne öster-
rikiske forskaren Franz Jetzinger.20 Att den som var högste an-
svarig för sex miljoner judars död själv skulle ha haft judiskt 
blod i sina ådror ter sig vid en första anblick inte bara som grovt 
speku lativt, utan visar sig också vara osannolikt om man under-
söker saken närmare. Det existerade exempelvis inte någon fa-
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