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Abstract 
 
 
 
This thesis deals with the short story “Wanderer, kommst du nach Spa ...” (1950) by the 

German author Heinrich Böll (1917-1985). The well-established interpretation of this 

famous short story is that it deals with the dismal fact that the Nazis ended the 

development of Western culture, which cumulatively had been on its way since Greek 

antiquity. In this paper another reading is proposed, namely that the short story sheds 

light on the influence of the Romantic era in Germany and that a certain interpretation 

and use of Romanticism provided some of the seeds to the obscure ideas of the Nazi era. 
 

Research on Böll´s early writings is presented. The notion of cultural memory is 

introduced. The intertextual connections between Bölls text and other texts are being 

uncovered. Most fruitful proves the connection between “Wanderer” and the poem “Der 

Spaziergang” (1795) by Friedrich Schiller (1759-1805) to be. “Wanderer” can be read as 

a satirical version of Schillers poem. Reasons for Böll to choose Schiller’s elegy as a 

target are discussed at length. 
 

A parable in the story, ”wie ein Gesicht eines Schlafenden” / like a face of a 

sleeping person, unfolds an undertext to the short story, a Catholic text. Jesus, the Holy 

Communion, prayers and the eternal cross are present. Wanderer can be read as a 

requiem over the young soldier. Further, the inability of the wounded soldier to connect 

to his surroundings is interpreted as a parallell to Germany at the end of the war; the 

Nazis had stolen the Heimat from the people and it was no longer possible to interpret 

the world as something you belonged to. While Heinrich Böll on the surface of the text 

tries to recapture the German language from its nazi-poisend condition, the protagonist 

within the text regains his identity by means of his own handwriting - a part of his 

language.  
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1. Syfte, metod och disposition 
 

 

 

En svårt sårad ung soldat bärs på bår in i ett provisoriskt sjukhus i en skola i en brinnande 

stad under andra världskriget. Han känner igen korridorerna, tavlorna och skulpturerna av 

bland andra Zeus, Medea, Marcus Aurelius och Adolf Hitler, men han kan inte förstå att 

han är i sin gamla skola. Först när han från operationsbordet i teckningssalen ser sin egen 

handstil på svarta tavlan inser han var han är, och i samma ögonblick erfar han att han 

mist sina båda armar och ett ben - och förlorar medvetandet. 

 
Författaren till novellen som är beskriven i de tre meningarna ovan är Heinrich Böll (1917-

1985) och den knappt tiosidiga novellen heter “Wanderer, kommst du nach Spa …” (1950), (i 

uppsatsen fortsättningsvis Wanderer). 1 Novellen analyseras i denna uppsats. 

Berättelsen med sitt motiv från andra världskriget är välkänd i Tyskland. 

Novellens korthuggna, dramatiska stil gjorde den tidigt populär, inte minst för läsning i 

skolorna. Berättelsen är många gånger analyserad och tolkad. Novellens innebörd har 

uppfattats som att nazismen bröt den pågående, kumulativa kulturella utvecklingen, den 

som i västerlandet kontinuerligt pågått sedan grekerna. I uppsatsen prövas tvärtom 

hypotesen att texten kan tolkas som att den västerländska kulturen utvecklats på ett sätt 

som bidrog till att nazisternas dunkla tankevärld kunde ta över Tyskland; att novellens 

mening således inte är att påvisa brottet i utvecklingen utan snarare att opponera mot 

vissa drag i den kulturella utvecklingen. 
 

Ett av uppsatsens syften är att pröva den hypotesen. Metoden är att spåra och 

diskutera novellens intertextuella kopplingar, direkta eller indirekta genom textens 

metaforer och parabler. 
 

Ingen ny text uppstår i ett vakuum. Kopplingarna mellan en ny text och den 

tidigare textvärlden, det som går under namnet intertextualitet, påverkar de tidigare 

texterna. En ny text påverkar på så sätt det kulturella minnet, samhällets aktuella syn på 

sin historia. Bölls novell med sina betydande intertextuella förbindelser kan därför ses 
 
 
 
1 Heinrich Böll, “Wanderer, kommst du nach Spa…”, i samlingen Wanderer, kommst du nach Spa ... 
(Opladen 1950). 
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som ett försök att förändra synen på den tidigare kulturella utvecklingen, främst genom 

det formidabla angrepp texten riktar mot en av Friedrich Schillers texter. 
 

Den unge sårade soldaten ser med sina ögon att han kommit till sin gamla skola. 

Men han misstror vad han ser, han kan inte rätt pröva och ta ställning till sina 

sinnesintryck. Ett andra syfte i uppsatsen är att att tolka protagonistens främlingskänsla. 

Metoden är att försöka förklara känslan och via parallelliteter och analogier hitta 

samband med den tyska nationens belägenhet efter kriget. 
 

Ett tredje syfte med uppsatsen är att undersöka om Bölls katolska tro satt sina 

spår i texten. Metoden är att undersöka de metaforer och bilder som finns i texten med 

avseende på deras samband med kristna symboler. 
 

Diskussionen disponeras på följande sätt: Inledningsvis presenteras den relevanta 

litteraturvetenskapliga forskningen om Bölls tidiga författarskap. Begreppet kulturellt 

minne presenteras. Novellens intertextuella samband diskuteras, först med utgångspunkt 

från novellens titel och därefter från hela texten. Mest energi ägnas åt intertextualiteten 

mellan Wanderer och Friedrich Schillers “Der Spaziergang” (1795).2 Bölls text läses 

som en satirisk version av “Der Spaziergang”. Bölls estetik presenteras och prövas mot 

Schillers i syfte att spåra ansiktet på Bölls fiende. I samma syfte undersöks drag i 

utvecklingen av Sturm und Drang och i den romantiska epoken. En diskussion följer om 

Bölls val att låta just Schiller klä skott för en utveckling som mestadels skedde vid sidan 

av och efter honom. 
 

Därefter behandlas protagonistens oförmåga att tolka sina synintryck – hans ögon 

ser de klassiska artefakterna i skolans korridorer men han förmår inte ta till sig vad han 

ser, han kan inte med hjälp av tidigare erfarenheter tolka synintrycken. En läsning prövas, 

att den sårade soldatens öde är analogt med Tysklands – ett folk ryckt ur sitt 

sammanhang; ett förgiftat språk, förlorade möjligheter till gemenskap till ett “vi”. Ett folk 

bestulet på sin Heimat, sin hemvist. 
 
 

 

 

 

 

2 Friedrich Schiller, “Der Spaziergang”(1800), ursprungligen “Elegie” (1795), Sämtliche Werke, Erster 
Band (München 1962), s. 260. 
På internet: http://gutenberg.spiegel.de/buch/friedrich-schiller-gedichte-3352/10 
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I ett kapitel analyseras novellens metaforer, liknelser och bilder. En av dessa, das 

Gesicht eines Schlafenden /en sovandes ansikte visar sig öppna en kristen undertext i 

novellen. Denna ägnas ett eget avsnitt. 

Översättningen av tyska citat är min om inte annat anges.För att göra Bölls text så 

tillgänglig som möjligt har jag valt att översätta Bölls novell från tyska. Nyöversättningen 

med titeln Främling, om du kommer till Spa …, redovisas i ett appendix.3  

Heinrich Böll har ofta blivit föremål för politiska och moraliska värderingar, 

varvid hans texters litterära kvaliteter skjutits i bakgrunden. Böll har ständigt prisats som 

Västtysklands pålitliga, omutliga samvete.4 Det är angeläget att komplettera det 

dominerande samhälleliga perspektivet i diskussionen om Böll med att studera hans 

texters litterära kvaliteter. En ursprunglig idé till denna uppsats är just att påminna om 

Heinrich Bölls rättmätiga rang som författare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Novellen är tidigare översatt av Birgitta Sandberg med titeln ”Vandrare, bringa till Spa ...” i  

Modern tysk berättarkonst, red. Daniel Hjort (Stockholm 1965). 
4 Vid sin död prisades Heinrich Böll statsmannalikt  av bl. a. Västtysklands president, Richard von 
Weizäcker, förbundskansler Helmut Kohl och SPDs ordförande Willy Brandt. Se Heinrich Böll, On his 
death (Bonn 1985). 
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2. Tidigare forskning 
 
 
 

 
Rainer Nägele kom 1977 med en väl genomarbetad översikt över Bölls författarskap och 

den dittillsvarande forskningen.5 Nägele ger en beskrivning av efterkrigstidens 

sammanhang för Böll, en genomgång av temata som folklighet, samhällskritik, stil, 
humor och satir samt en del i vilken Bölls enskilda verk diskuteras. I den vidare 
forskningen om Bölls författarskap kom Nägele länge att utgöra en pålitlig replipunkt och 

han är fortfarande central.6 

 
Nägele noterar att många tolkare av de tidiga novellerna uppmärksammar Bölls 

karga och osminkande språk. I skolan såg man tidigt de pedagogiska möjligheterna med 
Bölls noveller som parallellt med den litterära upplevelsen förmedlade intryck från 

kriget och efterkrigstiden. Wanderer fick tidigt klassikerstatus och har förblivit ett 

vanligt antologibidrag. Den läses flitigt i de tyska skolorna och många av de 
förekommande tolkningarna är ämnade att underlätta för lärare och elever att bena upp 

den korta texten. Detta har möjligen givit tolkningarna en slagsida åt berättelsernas yta.7 

 
Frank Finlay utreder övertygande Bölls estetiska filosofi, vilken ger en förståelse för 

Bölls syn på språket.8 Finlay dröjer vid Bölls bundenhet vid sin tid och sin plats. Böll 

menade att språket bär med sig den moral som författaren omfattar. Böll eftersträvade 
ett humanistiskt språk. 
 

Frågan om Bölls två ansikten, som karikerat kan beskrivas som den poetiska 

prosaförfattaren som förvandlades till en samhällelig krönikör, är en fråga som ägnats stor 

uppmärksamhet i Böllforskningen. Volker Neuhaus har hittat narratologiska skillnader i 

texterna före och texterna efter brytpunkten. Han lånar titeln till sin uppsats från Jürgen 

Habermas (Strukturwandel der Öffentlichkeit) och finner ett sammanhang mellan 

samhällsstrukturen och Bölls sätt att skriva.9 Från och med Ende einer Dienstfahrt  

 
 
5 Rainer Nägele, Heinrich Böll: Einführung in das Werk und in die Forschung (Frankfurt am Main 1976).  
6 Så använder Finlay i Frank Finlay, On the rationality of poetry: Heinrich Böll's aesthetic thinking  

(Amsterdam 1996) ännu i mitten på 90-talet Nägeles bok som övergripande vägvisare i sina 
undersökningar om Bölls estetiska humanism.  
7 Parentetiskt observerar Nägele hur starkt det nazianstrukna språket lever kvar i formuleringar och 
angreppsätt. En uttolkare av Wanderer, Leo Laschus, se sid. 9 nedan, beledsagar sin tolkning med 
uttryck som “aus den Tiefen des Deutschen Wesens”/I djupet av det tyska. Nägele 1976, s. 121.  
8 Finlay 1996.  
9 Volker Neuhaus,“Strukturwandel der Öffentlichkeit” i Bölls Romanen der sechziger und siebziger Jahre, 
Text + Kritik: Zeitschrift für Literatur, häfte 33 (1982), s. 38-58. 
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 (1966)10 inför Böll en extradiegetisk berättare i romanerna, vilket grepp ytterligare 

utvecklades i Gruppenbilde mit Dame (1971)11 och i Die verlorene Ehre der Katharina 

Blum (1974).12 I romansviten hamnar Der Zug war pünktlich (1949)13, Wo warst du 

Adam (1951)14, Und sagte kein einziges Wort (1953)15, Haus ohne Hüter (1954)16, 

Das Brot der frühen Jahre (1955)17 och Billard um halbzehn (1959)18 i den tidigare, 
poetiskt sökande, stilistiskt mest utvecklande perioden 1947-1959, medan de senare 

romanerna under perioden 1963-198219 hör hemma i den politiska vredens krets, 
narrativt annorlunda.  

Werner Bellman har ägnat de tidiga novellerna ett särskilt studium.20 Han har 

funnit nya upplysningar om Bölls författarskap i dennes kvarlämnade papper. Böll gjorde 
redan under 1936 och åren därpå litterära försök, influerad av Fjodor Dostojevskij och 
Leon Bloy. Hans litterära verksamhet stoppades emellertid av kriget 1939-1945 och det år 
av arbetstjänst han inkallades till 1938. Efter kriget upptäckte Böll Ernest Hemingway, 

särskilt hans A farewell to arms. Efterlämnade romanfragment visar tydligt influensen.21 

 
Bellman framhåller att Böll flitigt använt Simonides epigram, vilket används i 

 
Wanderers titel. Ett drama om kriget, det andra enligt Bellmann, slutför Böll i januari  

 
10 Heinrich Böll, Ende eine Dienstfahrt (Köln 1966), Slutet på en tjänsteresa (översättning John W. 
Walldén) (Stockholm 1968). 
11 Heinrich Böll, Gruppenbilde mit Dame (Köln 1971), Grupporträtt med dam (översättning Eva 
Liljegren) (Stockholm 1972). 
12 Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder : Wie Gewalt entstehen und wohin sie 
führen kann (Köln 1974), Katharina Blums förlorade heder eller: Hur våld kan uppstå och vart det kan 
leda: berättelse (översättning Eva Liljegren) (Stockholm 1976). 
13 Heinrich Böll, Der Zug war pünktlich (Opladen 1949), Tåget var punktligt (översättning Margaretha 
Holmqvist) (Stockholm 1951). 
14 Heinrich Böll, Wo warst Du Adam (Köln 1951), Var var du, Adam? (översättning Eva Liljegren) 
(Stockholm 1972). 
15 Heinrich Böll, Und sagte kein einziges Wort (Köln 1953), Lidande Eros (översättning Per Erik Wahlund) 
(Stockholm, 1954), utgiven under namnet Inte ett enda ord (övers. PEW) 1967. 
16 Heinrich Böll, Haus ohne Hüter (Köln 1954), Hus utan väktare (översättning Aida Törnell) (Stockholm 
1956). 
17 Heinrich Böll, Das Brot der frühen Jahre (1955), Ungdomens bröd (översättning Per Erik Wahlund) 
(Stockholm 1957). 
18 Böll 1959, Biljard klockan halv tio (översättning Nils Holmberg) (Stockholm 1961). 
19 Ansichten eines Clowns, Entfernung von der Truppe, Ende einer Dienstfahrt, Gruppenbild mit Dame, Die 
verlorene Ehre der Katarina Blum, Fürsorgliche Belagerung och Frauen von Flusslandschaft. 
20 Werner Bellmann, “Das literarische Schaffen Heinrich Bölls in den ersten Nachkriegsjahren. Ein 
Überblick auf der Grundlage des Nachlasses” i Werner Bellman (red.), Das Werk Heinrich Bölls: 
Bibliographie mit Studien zum Frühwerk (Opladen 1995). 
21 Bellman, 1995, s. 16f. 
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1949 med titeln . “… wie das Gesetz es befahl.” I december samma år slutför han 
 
Wanderer. Herodotos uppteckning av epigrammet på Simonides minnessten, i Schillers 

översättning, hade därmed kommit till användning både till sin inledning och till sitt slut. 

Böll hade redan tidigare givit titeln “…wie das Gesetz es befahl” till en aldrig 

publicerad novell avslutad den 4 juli 1948, om en avrättning av en förrymd tysk soldat. 

Böll planerade dessutom att under samma titel skriva en teaterpjäs baserad på temat. 

Bellmans redogörelse för den tidige Böll speglar väl Bölls arbete med att återta språket, 

att i det här fallet återta citatet in i den levande litteraturen igen från dess nazistiska 

användning. 
 

De första åren av Bölls författarskap präglas enligt Bellman av febril aktivitet och 

han arbetar ofta på flera texter parallellt. År 1947 slutför han trettio texter, 1948 fyrtio och 

1949 ungefär trettiofem. Merparten publiceras inte, men i många fall använder han delar 

av texterna i senare verk. 1950 publicerar han novellsamlingen Wanderer, med tjugofem 

noveller. 
 

En typisk tolkning av Wanderer återfinner vi i Der Deutschunterricht från 1958 av 

Leo Lauschus.22 Denne tycker sig läsa en novell för de lärda med anspelningar på 

minnesstenen från Grekland och med de grekiska och romerska artefakterna. Novellen är 

dramatisk utan början och slut; den är namnlös, ställföreträdare till alla, spänningen byggs 

upp av tvivlet om var protagonisten befinner sig, ett tvivel som förstoras till osäkerhet om 

livet självt; han har gjort sin plikt som lagen befallt, och vi kan se honom ligga här, han hör 

inte till de döda. Stilen finner Lauschus “bittert ironisk, nästan satirisk” (“bitter ironisch, 

sogar satirisch”); artefakterna som rekvisita, tomma skal, kejsare och krigsherrar, attrapper. 23 

Korset uppfattar han som ett angrepp också på kyrkan. Språket finner han ungdomligt; 

tydligt, enkelt med ordupprepningar och strukturupprepningar. Det är i Laschus tolkning som 

Nägeles falkögon hittar lämningar av det nazianstrukna språket. 

Günter Jaeckel gör en analys 1962 och konstaterar inledningsvis att novellen är 

översatt till tjugoåtta språk och såld i miljoner exemplar.24 Han finner novellens språk  
 
 
22  Leo Lauschus, “Wanderer, kommst du nach Spa …” i Der Deutschunterricht: Beiträge zu seiner 
Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung, Årgång 10, häfte 6 (Stuttgart 1958), s. 75-86.  
23  Ibid., s. 85.  
24  Günter Jaeckel, ”Die behandlung der Short Story bei Heinrich Böll, Versuch einer Interpretention von  

Wanderer kommst du nach Spa ...” i Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, Häfte 
11 (1962), s. 609-612. 
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nyktert och kyligt med satiriska inslag, exempelvis i uppräkningen av de klassiska 
artefakterna - sakligt men med gycklande vändningar. Satiren vänder sig mot den 
konventionella skildringen av krigen, den överslätande, schabloniserande. “Die ruhige 

Artillerie”/Det trygga artilleriet, skriver Böll.25 Det satiriska ordvalet är riktat mot att 

skildra kriget som en saga. Men berättelsen är ingen satir, menar Jaeckel, den är bara 
satiriskt berättad: “Trotzdem ensteht nie der Eindruck einer Satire. Satirische Elemente, 
die sehr sparsam verwendet werden, dienen hier allein der Entheroisierung des 

Geschehens.” 26 /Trots det uppstår aldrig intrycket av en satir. Satiriska element, som 

används mycket sparsamt, tjänar här endast till att avheroisera skeendet. 
 

Jaeckel uppskattar Bölls användning av symboler. Färgerna, exempelvis, i 

skolans korridorer som har dunkla färger längst ner, ljusare färger på andra våningen och 

så slutligen vitt, dödens färg i teckningssalen där den sårade soldaten möter sitt öde. 

Jaeckel, från sin position i Östtyskland, redovisar grundligt de influenser från utländska 

författare som han hittar, exempelvis Hemingway och William Faulkner. 
 

1965 kom ett antal mer akademiskt baserade tolkningar av flera av de tidiga 

novellerna med fokus också på texternas litteraritet.27 Albrecht Weber tog sig an 
 
Wanderer. Mycket övertygande finner han förklaringar till att novellen vunnit rykte som 

en perfekt novell; ett främmandegörande språk, en driven narratologi där textens tempo 

speglar berättelsens och för handlingen oemotståndligt framåt, de förbisvischande 

klassiska artefakterna kartlägger Weber i detalj (han redovisar dem med diagram med en 

tidsaxel) och hans tolkning är den vanliga, till synes ofrånkomliga; nazisterna har brutit 

den kulturella, goda utvecklingen; efter de grekiska och romerska påminnelserna i 

skolans korridorer hänger porträttet av Adolf Hitler. 
 

Gabriele Sander i kretsen kring Werner Bellmann noterar hur Böll vänder upp och 

ner på titelns citat och hur han på så sätt avheroriserar kriget.28 Hon beskriver hur han 

återkommmer till skolans reducerande roll i sin korta självbiografi från sin skoltid, de 

klassiska artefakterna som soldaten passerar ser hon som en omvänd initiering, inte till 

livet utan till döden, där det blir tydligt hur nazisterna har förrått de traditionella, goda  
 
 
 
 
25  Ibid., s. 610. 
26 Ibid., s. 612. 
27 Interpretationen zu Heinrich Böll: Kurzgeschichten. 1, 6. Aufl. (München 1965). 
28 Gabriele Sander, ”Wanderer kommst du nach Spa ...” i Bellmann, Werner (red.), Heinrich Böll: 
Romane und Erzählungen (Stuttgart 2000), s. 44-52. 
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värdena. Utformingen av de museala tingen visar på nazisternas brist på bildning, på 

deras militarisering, och vad gäller de tyska föremålen på nazisternas preussiska makt 

och expansionslusta och på tyskarnas kolonialpolitik. Det apokalyptiska sceneriet 

utanför skolan tillsammans med den smutsiga och för den sårade soldaten illaluktande 

teckningssalen påminner om ett museum över en dödens stad, korsets avlägsnande 

speglar sekulariserigen som grundorsaken till barbariet. Sander ser tecknet på väggen i 

form av soldatens egen skrift som en intertextuell koppling till Heinrich Heines 

“Belsazar”.29 Hon ser igenkännandet av skolvaktmästaren Birgeler, den varme, vänlige 

Birgeler som förkroppsligar närhet och kristen etik, som en positiv accent till novellen, 

som hon finner söker sin like i efterkrigslitteraturen i uttrycksfullhet och skärpa. 
 

Flera tolkare är således samstämmiga om att stilen i Wanderer är distanserad, 

likgiltig; ett par forskare nämner ordet satirisk. Det råder också en samstämmighet om att 

artefakternas roll i novellen är att peka på nazisterna brott mot den klassiska kulturen. 
 

Att titeln rymmer en koppling till Schillers dikt “Der Spaziergang” är 
uppenbart. Den parallellitet i övrigt – färger, förflyttningen - som finns mellan Schillers 

dikt och novellen har noterats av David J. Parent.30 

 
De intertextuella kopplingarna i Wanderer har belysts av Christine Hummel.31 

 
Hon påminner om den dominerande tolkningen, som hon förefaller dela, att de artefakter 
 
– Medea, Parthenonfrisen, Zeus, Cicero, Marcus Aurelius, Cesar – som den sårade 

soldaten passerar på sin bår på väg till operationssalen följda av bilder ur rasbiologin – 

“rastypiska” ansikten – och slutligen krigsherrar som Storfursten, Gamle Fritz och Hitler, 

ska tolkas som att nazismen förrådde den klassiska bildningen, att den nazistiska eran 

missbrukade den klassiska kulturen. 
 

Hummels studium utsträcker sig inte till att omfatta de samband som finns 

mellan den sårade soldatens oförmåga att förstå var han är – sitt sammanhang – och den  

 
 

 
29 Belsassar, Babylons sista kung är omskriven i Daniels bok. Han får sin dödsdom i skrift på väggen, men 
kan inte tyda den. Heine har använt motivet i sin dikt ”Belsazar”, ” i samlingen Buch der Lieder (Hamburg 
1827). 
30 David J. Parent, Bölls “Wanderer, kommst du nach Spa-,” a reply to Schiller´s “Der Spaziergang” 
i Essays in Literature; Spring 74, Vol. 1 Issue 1, p. 109-117. 
31 Christine Hummel, Intertextualität im Werk Heinrich Bölls (Wuppertal 2001). 
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nazistiska erans framgångsrika ansträngningar för att rycka loss det Tredje Riket ur sin 

historiska mylla och förgifta det tyska språket - att ta det tyska folket ur dess 

sammanhang. Denna parallellitet är inte heller uppmärksammad i andra analyser. 

 Genomgången av forskningen visar på två fält där nya studier ter sig angelägna. 

Det ena är att föra den av Parent noterade parallelliteten mellan “Der Spaziergang” och 

Wanderer vidare. Är det rimligt att läsa Bölls novell som en satir av Schillers dikt? Vilka 

konsekvenser får det i så fall för tolkningen av novellen? Det andra fältet handlar om 

protagonistens problem med att orientera sig i sitt liv, han vågar inte lita på sina egna 

ögons vittnesbörd. Hur ska denna vilsenhet tolkas? Båda dessa spår ska följas i denna 

uppsats.  
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3. Intertextualitet och det kulturella minnet 
 
 
 

 
Det är sjuttio år sedan andra världskriget slutade och lika länge sedan det sista 

koncentrationslägret befriades. Ett fåtal människor med egna erfarenheter av Förintelsen 

lever ännu, men inom några år kommer ingen att kunna berätta självupplevt om vad som 

hände. Under ännu några decennier lever ett kommunikativt minne av händelserna kvar i 

många familjer. Därefter kommer det gemensamma, kulturella minnet vara ensamt att 

berätta om epoken 1933-1945. 
 

Det är svårt att diskutera den tyska efterkrigslitteraturen utan att gång på gång bli 
påmind om texternas samband med det förflutna. Nazitiden 1933-1945 med världskriget 
innebar en formlig kollaps för civilisationen och satte djupa spår i litteraturen. Vissa 
iakttagare tycker sig kunna se hur intresset bland tyska författare under efterkrigstiden för 
att aktivt påminna om den förflutna naziperioden 1933-1945 tämligen samfällt har 

varierat.32 Intresset var intensivt under de första åren efter krigsslutet men mattades av 

under den ekonomiska rekonstruktionens femtiotal, fick ny näring av 
Eichmannrättegången, återkom som en del av vänsterrevolten i slutet av sextiotalet och 
aktualiserades igen på åttiotalet i samband med att jämnt femtio år förflutit sedan vissa 

nazistiska händelser, exempelvis maktövertagandet 1933.33 

 
Det har utvecklats en teori med en samling begrepp kring det kollektiva minnet. 

Under den senaste tiden har litteraturen tilldelats en betydande roll inom detta nya 

område. Inledningsvis är det dock värt att hålla i minnet att begreppsapparaten i stort sett 

handlar om historiska händelser, mindre om den ständigt pågående utvecklingen och 

förändringen i tankevärlden, i idéhistorien. 
 

Vi lever alla i minneskedjor som trasslar sig långt tillbaka. Det finns många 

minnesstrukturer och en individ kan tillhöra flera samtidigt. Maurice Halbwachs 

noterade att den innevarande tidens kontext påverkar uppfattningen av det förgångna, att 
 
 
 
32

 Sture Packalén, Tyska minnesgemenskaper: nazism, krig, förföljelse och folkmord i tyskspråkig 
litteratur efter 1945 (Stockholm 2010). 

33
 Bölls författarskap kretsar kring de moraliska frågor nazitiden väckte och det går knappast att urskilja 

någon avmattning kring detta fokus. Hans motiv på ytan ändras, det är riktigt, från nazitiden till det 
moderna Västtysklands framväxt med de avarter han finner där, men hans moraliska, humanistiska fokus är 
detsamma och nazitiden är närvarande som en skugga även i hans senare texter. 
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sammanhanget påverkar det kollektiva minnet.34 De kulturella minnena kan vara av 

större betydelse för individen än de egna minnena. 
 

Det finns en parallellitet mellan människans individuella, neurologiska minne och 

vår samfällda, kulturella förmåga att minnas. Likheten är minnets behov av minnesstöttor, 

av kopplingar mellan föremål eller händelser och det minne som ska frammanas. 
 
Människans förmåga att träna minnet bygger på detta förhållande i något som kallas 

mnemoteknik eller med det uttryck jag använder i denna text, minnesteknik. 
 

Både Cicero och Quintillianus nämner detta i sina utredningar om retorik.35 
 
Ursprunget är detsamma för båda, en sägen om hur Simonides lyckades påminna sig vissa 

omständigheter med hjälp av en sådan minnesstötta, vilken jag ska återkomma till längre 

fram. 
 

De kollektiva minnesstöttorna kan utgöras av texter, föremål i muséer, 

målningar, byggnader, minnesstenar eller sparade byggnader koncentrationsläger. Nya 
föremål skapar nya kopplingar och förändrar då minnet. Minnet är beroende av vad som 

tillförs och vad som tas bort av dessa minnets fästpunkter. Det kulturella minnet 

förmedlas och formas av en elit: personer, grupper och institutioner som med sina media 

har samhällets ögon och öron riktade mot sig, noterar Jan Assmann.36 Det förgångna blir 

hänvisat till genom meningsskapande berättelser, bilder, filmer. Bland de potentiella 

minnesstöttorna blir vissa utvalda, givet omständigheterna i den tid de väljs medan andra 

får vila i glömskan. Aleida Assmann skiljer på det aktiva och passiva sättet att ordna 

potentiella minnesstöttor; det aktiva innebär att man lyfter fram förmålet till allmän 

visning, det passiva att man arkiverar det för framtida bedömning; med andra ord att man 

antingen tar med minnesstöttan i kanon eller lägger den tills vidare i arkivet. En 

förutsättning att hålla något i minnet individuellt eller kollektivt är att man förmår 
glömma. Här kan processen vara medveten, aktiv – att rasera monument, att ordna 

bokbål - eller passiv, genom att negligera.37 

 
Detta har sin motsvarighet i den litterära världen. Varje ny text med sin relation till 

verkligheten påverkar redan skrivna texter med sina relationer. Den nya texten skapar ett 

 
 

 
34 Maurice Halbwachs, La memoire collective (Paris 1950). 
35 Pim den Boer, ”Loci Memoriae” i A companion to cultural memory studies, red. A. Errl, A. Nünning 
(Berlin 2010), s. 19f. 
36 Jan Assmann, ”Communicative and cultural memory” i Erl 2010, s. 109f. 
37 Aleida Assmann, ”Canon and Archive” i Erl 2010, s. 97f. 
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nytt sammanhang för de tidigare texterna och den ger tillsammans med dem en 

annorlunda bakgrund till kommande texter. Det litterära minnet blir förändrat. 
 

Michail Bachtin talade om en texts dialogicitet.38 En text existerar inte i ett 

vakuum. Den träder i dialog med de texter som varit inne på samma område tidigare 

och dessutom med kommande texter som texten själv kan förutse eller ana och försöka 

föregripa. En ny text kan inte läsas annat än som en röst i en kör av andra närvarande 

röster. Julia Kristeva har utvecklat dialogen mellan texter i begreppet intertextualitet. 

Michael Riffaterre har letat spår efter andra texters kod i den text han analyserar. 
 

Vårt universum av texter är inte bara en dialogisk, polyfon kör av röster, det är 

också en kulturell minnesbank. En ny text påverkar detta universum just i dess 

kapacitet av minne. Texten blir en del av minnet och alla intertextuella kopplingar som 

texten erbjuder och alla tidigare kopplingar som i och med den nya texten förändras, 

skapar förändrade hållpunkter för minnet. 
 

Begreppet intertextualitet blir centralt i sammanhanget och det är inte svårt att 
förstå att den nya disciplinens tillskyndare har funnit samband med den slaviska 
idétraditionen. Wolfgang Iser delar med sig av sin uppfattning i ett förord till den slaviska 

litteraturvetaren Renate Lachmanns bok Memory and literature.39 

 
Iser noterar att den nya teoribildningen kring det kulturella minnet emanerar 

ur den slaviska traditionen, från ryska formalister och tjeckiska strukturalister och från 

Bachtins dialogiska polyfonism, Jurij Lotmans tänkande kring kulturens kontinuerliga 

tillblivande och Kristevas begrepp intertextualitet. 

Renate Lachmann, en av banbrytarna i den nya disciplinen, menar att 

intertextualiteten är litteraturens bas. Det är i intertextualiteten som litteraturen bär det 

kulturella minnet. Språkets basala struktur är dess intertextualitet, varje text är en 

omskrivning av andra texter och inrymmer således dessa. Mellan den manifesta texten 

och dess referent finns provisoriska broar, vilka senare kan komma att rivas. Varje del av 

en text är dubbelt kodad; dels refererar den till en annan text, dels är den självt subjekt 

för den refererade textens omvandling i mötet med den aktuella texten. 

 
38 Utvecklingskedjan Bachtin, Kristeva, Riffaterre finns beskriven hos bland andra Kjell 
Espmark, Dialoger (Stockholm 1985). 
39 Renate Lachmann, Memory and literature: intertextuality in Russian modernism (Minneapolis,1997). 
Isers förord finns i den engelska översättningen, det saknas i Lachmans ursprungliga text, Lachmann, 
Renate, Gedächtnis und Literatur: Intertextualität in der russischen Moderne (Frankfurt am Main 1990). 
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Fantasins skapade bilder som de kommer till uttryck i litteratur och faktiska 

bilder fungerar som minnesstöttor. Förmågan att ordna bilderna ger möjligheten att kalla 

på minnet, att använda det. Både fantasi och minnesbilder behövs för att minnestekniken 

ska fungera. 

Det kulturella minnet kan påverkas av människorna i en viss tid genom att de 

tillför eller eliminerar minnets stödpunkter. Processen är avhängig maktstrukturer och 

tidens särart i övrigt. Det litterära, kollektiva minnet, påverkas av varje ny text i dess kraft 

att skapa intertextuella samband med andra existerande och kommande texter. 

Exempelvis kan en förhatlig text oskadliggöras genom att en ny text förringar den första 

textens lyskraft. Läsarens tolkningshorisont förändras av den nya texten.  

Satiren står i ett intertextuellt samband till den text den parodierar på sitt 

förlöjligande sätt. Med Gerhard Genettes terminologi är Bölls Wanderer en hypertext till 

Schillers ”Der Spaziergang”, vilken i sammanhanget utgör hypotexten.140 Den relation 

mellan Bölls och Schillers texter som framträder i en viss läsning av Wanderer är en 

intertextualitet av den det slag som utgör en minnesstötta i det kulturella minnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Graham Allen, Intertextuality (London 2000), s. 107 f.  
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4.  Novellens fabel, mottagande och narrativitet 
 
 
 

 
Fabeln. Det blir svårt att i detalj diskutera textens intertextuella sammanhang utan att	

känna till novellens innehåll i stort. Helt kort om dess fabel: Berättelsens jag är en svårt 

skadad ung soldat som anländer i en ambulans till ett provisoriskt sjukhus inrymt i en 

skolbyggnad. Han kan inte röra sig alls, han är hårt bandagerad. Kriget är nära inpå, 

staden brinner. Han blir buren på en bår genom första våningens korridorer, uppför en 

trappa till korridorerna på andra våningen och uppför ytterligare en trappa till 

teckningssalen, vilken ordnats till en tillfällig operationssal. På väggarna i korridorerna 

och i trapphusen som han passerar hänger bilder och skulpterade byster, de flesta av antikt 

ursprung, några nyare. Han känner igen Medea, Pojken med stickan, Parthenonfrisen, en 

grekisk fotsoldat, Storfursten, Hitler, Den gamle Fritz, porträtt av typiska människor för 

några raser enligt rasläran; vidare Cesar, Cicero, Marcus Aurelius, Zeus och Nietzsche 

samt en afrikansk bild med två bananklasar. Soldaten tycker sig se samma bilder som i sin 

egen gamla skola, men om det nu vore hans gamla skola, skulle han inte känna något då? 

En brandman ger honom en cigarett, en klunk vatten och säger att han är i Bendorf, 

soldatens hemstad. Från operationsbordet ser han sin spegelbild; han är helt bandagerad. 

Han ser svarta tavlan och känner igen sin egen handstil. Sju gånger med olika stilsorter 

har han skrivit “”Wanderer, kommst du nach Spa …” Det är hans gamla skola. Doktorn 

ger honom en spruta. Soldaten tittar ner på sin kropp. De har öppnat bandagen och han ser 

att han inte längre har några armar och inte något högerben. Han skriker. Brandmannen 

kommer. Soldaten känner igen honom. Det är Birgeler, den gamle skolvaktmästaren. Han 

förlorar medvetandet. 

 
Mottagande. Böll skrev färdigt	Wanderer	i december 1949 och den publicerades i	antologin 

i oktober 1950. Trots ett positivt mottagande sålde inte boken nämnvärt.41 Böll fick vänta 

ytterligare på sitt publika genombrott. Han var emellertid fast övertygad om novellens kraft 

och försökte få den publicerad på flera ställen. I november 1950 trycktes den i Frankfurter 

Hefte med obetydliga förändringar jämfört med förstaupplagan. Böll 
 
 
41 Gabriele Sander 2000, s. 44.  
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lyckades få den uppläst i radio, i två stationer och i båda, till Bölls besvikelse, starkt 

förkortad.42 
 

I kapitel 2 ovan återfinns ett par tidiga analyser av novellen. Några samtida 

recensioner av novellen i dagspress och liknande har jag inte lyckats hitta, inte heller har 

jag i litteraturen funnit några omtalas. 
 

Det är svårt att identifiera ett litterärt etablissemang bland ruinerna i Tyskland 
vid den här tidpunkten. Den löst sammanhållna gruppen Gruppe 47 ägnades dock 
uppmärksamhet och dess årliga möten bevakades av förläggare, radiofolk, publicister och 
journalister. Böll vann gruppens årliga pris 1951, inte för sin nyutgivna novellsamling 

utan för en kort berättelse, Die schwarzen Schafe.43 Med äran följde 1000 DM, som blev 

ett välkommet tillskott till Böll och hans familj. Hans publika framgång kom dock något 

senare med romanen Und sagte kein einziges Wort (1953).44 

Wanderers strama, klassiska uppbyggnad ledde till att novellen snart återfanns 

på skolornas litteraturlistor. Där har den förblivit och den räknas fortfarande till en av de 

klassiska antologinovellerna i Tyskland. 
 

Det dröjde innan Böll uppmärksammades med tidningsartiklar och akademiska 

uppsatser i Västtyskland.45 Flera av novellerna, Wanderer i hög grad, lästes i skolorna 

och de textkritiska tolkningar som gjordes var ägnade åt att öppna novellerna för 
skoleleverna, inte med avseende på de samtida politiska strukturerna utan mer på de eviga 
värdena. Leo Laschus framstår som typisk i detta sammanhang då han tolkar Wanderer 
som “die Nichtigkeit des Menschen gegenüber der ungeheuren Macht des 

Schicksals”46/Människans obetydlighet gentemot ödets oerhörda makt. 

 
Narrativitet. Wanderer är skriven som en inre monolog. Tempus anger förfluten tid,	

vilket i sig skapar en spänning i texten. Den rimligaste tolkningen av novellens slut är att 

protagonisten dör. Att den svårt sårade soldaten med amputerade armar och bara ett ben 

i behåll, hänvisad till ett provisoriskt lasarett med kriget inpå knutarna skulle överleva 

situationen ter sig orimligt. Han fråntas därmed möjligheten att berätta vad som hänt.  
 
42 Ibid., s. 44 
43Heinrich Böll, “Die schwarzen Schafe” i Heinrich Böll Werke, Kölner Ausgabe, Band 5 (2004), s. 159 – 
167. På internet: https://www.boell.de/de/content/heinrich-boell-die-schwarzen-schafe. 
44Heinrich Böll, 1953. 
45Reinhard K., Zachau, Heinrich Böll: forty years of criticism, 1. ed., Camden House, Columbia, S.C., 
1994. 
46Lauschus (1958), s. 82. 
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Ändå är det den döde som berättar historien i preteritum. Den döde berättaren medför en 

främmandegöring av narrativet; detta är fiktion. På ett intertextuellt plan skapar dessutom 

den valda narrativa metoden kontakt med den text som är förebilden för novellens titel. 

Simonides minnessten berättar om en händelse från vilken ingen överlevande fanns, ändå 

talar stenens text om ett “vi”, vi som ligger här. 
 

Att Böll låter den döde berätta kan också tolkas som ett grepp valt i skuggan av 
 
Theodor Adornos välkända uttalande om omöjligheten att skriva poesi efter Auschwitz. I 

sina Frankfurter Vorlesungen kommenterar Böll Adornos yttrande.47 

Es ist in dieser Stadt von Theodor W. Adorno ein grosses Wort 
gesagt worden: man kann nach Auschwitz keine Gedichte mehr 
schreiben. Ich moduliere das Wort: man kann nach Auschwitz nicht 
mehr atmen, essen, lieben, lesen – wer den ersten Atemzug getan hat, 
sich nur eine Zigarette ansteckt, hat sich entschlossen, zu überleben, 
zu lesen, zu schreiben, zu essen, zu lieben. Ein Überlebender, als 
solche spreche ich zu Ihnen, --- 

 
Det är i den här staden som Theodor W. Adornos yttrade sina 
storslagna ord: efter Auschwitz kan man inte längre skriva dikter. Jag 
modifierar yttrandet: efter Auschwitz kan man inte längre andas, äta. 
älska, läsa – den som har tagit sitt första andetag, bara tänt sig en 
cigarett, har beslutat sig för att överleva, att läsa, att skriva, att äta, att 
älska. Som en överlevande talar jag till er, --- 

 
Innebörden är att Böll skriver om Auschwitz, vilket i sammanhanget måste tolkas brett till att 

inkludera alla nazisternas illdåd, att han skriver som en av överlevarna, en av dem som 

tagit på sig det moraliska uppdraget att berätta. Böll som överlevare ger röst år de döda 

inte bara genom att berätta deras historia utan genom att ge dem en egen röst.  

Böll använder flera sätt att främmandegöra berättelsen. Han byter stil (“Ich mußte 

mir jetzt zugestehen”/jag fann det klarlagt/ heter det formellt, men också: schreien war 

herrlich; ich schrie wie verrückt. /att skrika var härligt, jag skrek som en galning) och han 

staplar naiva överdrifter på varandra, som framgår av exemplen i kapitel 8 nedan. 

 Tidsspannet i novellen är ur ett perspektiv kortare än en timme; den tid det tar att 

bli buren på bår upp till tredje våningen, sättas ner, röka två cigaretter, skrika av smärta, 

få något att dricka, bäras in till operationsbordet, få bandagen avrullade och en spruta i 

låret. Ur ett annat perspektiv, där den unge soldatens minnen av skolan räknas, sträcker 

sig tiden över ungefär ett decennium. Soldaten ser många museala föremål i skolan. Bland 

annat ett foto av  
 
47 Heinrich Böll, Frankfurter Vorlesungen, Köln 1966, s. 26. 
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Medea, kvinnan som Euripides skrev om på 400-talet f.Kr. Ur det perspektivet omfattar 

novellen nära 2500 år och sträcker sig över hela den västerländska kulturen. De tre 

tidsperspektiven flätas samman i novellen. 

Läser man novellen högt överensstämmer tiden det tar ungefär med det direkta 

händelseförloppet i novellen. Berättartempot varierar. Turen på båren och upp till 

teckningssalen går undan, men därefter, när förflyttningen upphört och soldatens 

funderingar tagit över, sjunker tempot. Tankarna får ta större plats – och tid – i texten. 

Passagen i korridorerna med bilderna och artefakterna som flimrar förbi ger de 

nödvändiga förutsättningarna till novellens kärna, tankarna i den sårades huvud och 

berättelsens upplösning, soldaten som återfår den riktiga kontakten med sitt liv – i samma 

ögonblick som han dör. 
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5. Intertextuella kopplingar i novellen 
 
 
 

 
“Wanderer, kommst du nach Spa …”, orden i novellens titel är en del av epigrammet på 

Simonides minnessten i Thermopyle till minne av slaget mellan den övermäktiga persiska 

armén och en mindre skara greker, huvudsakligen från Sparta. Epigrammet lyder i sin 
helhet i Friedrich Schillers översättning i hans långa dikt “Der Spaziergang” (1795): 

„Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest /„Uns hier liegen 

gesehn, wie das Gesetz es befahl.“ 48/Främling, kommer du till Sparta, förkunna där, du 

har sett oss ligga här, som lagen det föreskrev. 
 

Redan i novellens titel finns intertextuella kopplingar till minst tre andra texter 

– Simonides, Schillers och en lätt dold Herodotos som skildrat slaget vid Thermopyle. 

Dessutom rymmer titeln kopplingar till båda världskrigen via det första vilket utpekas 

genom namnet på en i det kriget tämligen central belgisk stad, Spa, och därifrån, via 

händelser i Spa, till andra världskriget. 1950-talets tyska läsare hade också nära att till 

texten på minnesstenen associera flera kända nazistiska tal, av bland andra Hitler och 

Göring. 
 

Slaget där minnesstenen restes är skildrat av Herodotos.49 Det stod mellan den 

persiske kungen Xerxes och greken Leonides från Sparta år 480 f. Kr. Tio år tidigare hade 

stormakten Persien under sin grundare Darius den store förgäves försökt slå ned ett 

uppror bland grekerna. Perserna hade lidit en avgörande förlust vid Marathon. Efter flera 

års förberedelser inledde Darius son Xerxes ett nytt fälttåg för att invadera de upproriska 

grekernas land. 
 
 
 
 
 
 
 
48 I Bjurstens översättning: ”Vandrare! Kommer du hem till Sparta, o säg, att du sett oss/Alla liggande här, 
såsom det lagen befallt.” i Friedrich von Schiller, Smärre dikter (Stockholm 1863). Herman Bjurstens 
översättning har åldrats och används inte vidare i uppsatsen. 
49 Herodotos, Herodotos historia (440 f. Kr.) översatt av Claes Lindskog, reviderad av G. Bendz och A. 
Lindskog (Stockholm 2000), s. 412-493. Enligt Herodotos finns tre minnesstenar vid Thermopyle. 
Förutom den välkända en över samtliga stupade, “En gång kämpade här mot tre miljoner barbarer/fyra 
tusende män, Peloponnesiens folk” och ytterligare en över siaren Megisteis grav, siaren som trots att 
han visste sitt öde mötte döden med de andra, se s. 488 f. 
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Herodotos talar om en persisk armé på enmiljonsjuhundratusen man, 

understödda av en flotta på fler än tusen fartyg. Perserna korsade gränsen mellan Turkiet 

och Grekland vid Hellesponten och tågade därefter söderut. Deras antal var så stort att de 

torrlade floder där de rastade, berättar Herodotos. Nutidens historiker menar att perserna 

visst var många, men inte så många. Uppskattningar på några hundratusen man är vanliga. 

De grekiska staterna avstod från att utmana perserna i strid. En mindre armé 
uppammades dock med de bekanta trehundra spartanerna under sin kung Leonides och 

något tusental andra greker. Sägnen säger att de var just trehundra spartaner och en 

förklaring till det låga antalet skulle vara att även Spartas ledning var skeptisk till ett 
väpnat motstånd; att kung Leonides var för en strid men att han på eget bevåg bara 

kunde ta ut sin kungliga vakt, de trehundra spartanerna. Denna sägen har dock inget stöd 

hos Herodotos.50 

 
Leonides och hans män beslöt att möta perserna vid ett smalt bergspass nära 

havet, ett ställe idealiskt för försvar. Xerxes kunde bara skicka fram ett mindre antal 

soldater i varje anfall. Striden blev hård, grekerna höll passet i flera dygn men genom ett 

förräderi från greken Ephialtes, som visade perserna den stig som ledde runt passet, kunde 

perserna nedgöra spartanerna till sista man och därefter fortsätta sin marsch mot Aten. 
 

Det är detta som Simonides påminner om i sitt epigram. Läsaren av stenen måste 

berätta vad som hänt eftersom ingen överlevande finns kvar. Den enda upplysning som 

ges förutom att alla dog är att alla lydde order. Spartanerna stred som vanligt till sista 

man, allt enligt sina instruktioner, “wie das Gesetz es befahl”. Herodotos dröjer i sin bok 

något vid spartanernas stränga krigsmoral, vid deras blinda lydnad. Han låter Xerxes fråga 

hellenen Demateros, Aristons son, vilken följer honom i tåget mot Hellas, hur hellenernas 

omtalade krigsförmåga egentligen är. Demateros svarar: “Så är också lakedaimonierna 

[spartanerna, ett gammalt uttryck, från deras mytologiske förfader Lakedaimon, min. 

anm. TE] när de strider man mot man ingalunda sämre än någon annan, men om de strider 

i samlad trupp, är de ypperst av alla. Ty fastän de är fria, är de dock inte fria i allt. De har 

en herre, nämligen lagen, vilken de hyser större respekt för, än dina undersåtar har för dig. 

De gör allt vad den befaller. Och den befaller dem oupphörligt ett och detsamma, 

nämligen att aldrig fly ur striden för någon som helst fiendemassa utan stanna kvar i ledet 

och segra eller dö.”51 

 
 
50 Vilket inte hindrat ett par filmatiseringar av händelsen, senast med titeln ”300” av regissören Noam 
Murro 2014. 
51 Herodotos, s. 445. 
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Novellens titel rymmer också intertextuella kopplingar till det tyska språkets 

förändring, dess förgiftning under den nazistiska eran. Spartanerna och deras krigsmoral 

framhävdes som ett ideal av nazisterna. Epigrammet omformulerades efter stundens 

behov under nazitiden och kom till flitig användning. Mest bekant är kanske Görings tal 

kvällen före den tyska kapitulationen vid Stalingrad.52 I förlängningen av uttrycket “som 

lagen det föreskrev” ligger orden Segra eller dö, Sieg oder Tod. Orden var frekventa i det 
nazifierade språket. Hitler använde exempelvis ett näraliggande uttryck i sin order till 
Rommel efter Al-Alamein: “… ihrer Truppe aber können Sie keinen anderen Weg zeigen 
als den zum Siege oder zum Tode.” /…era trupper kan ni inte visa någon annan väg än 

den till seger eller död.53 Ett av orden, Sieg, kom att bli naziperiodens mest frekventa ord, 

i sammanställningen Sieg Heil. 
 

Böll har använt den senare delen av epigrammet för en annan titel, nämligen i 
en anmälan av H.G. Adlers sakliga, juridiska text om judeutrotningens organisation och 

genomförande, Der verwaltete Mensch.54 Rubriken på Bölls recension av Adlers bok är 

Wie das Gesetz es befahl. Som tidigare framgått skrev Böll dessutom en icke publicerad 

novell med titeln Wie das Gesetz es befahl samt minst ett skådespel med samma titel. 
 

Novellens titel fungerar vidare som en innehållsdeklaration. Novellen förväntas 

enligt sin titel berätta om kriget, om de som stupat ochom de döda – och den gör det. Den 

redogör för ett mindre utsnitt av kriget. I novellen forslas de döda in i huset, in i 

skolbyggnaden. De läggs i vaktmästare Birgelers rum. Den unge soldaten dör. 

Med Sparta i sin förkortade form, Spa, ger titeln en koppling till modern tid och 

till första världskriget. Spa är namnet på den belgiska ort som den tyska generalstaben 

under första världskriget valde som sitt högkvarter och varifrån man sände ut den  
 
 
 
52“---und so wird es auch in späteren Tagen über den Heldenkampf an der Wolga heissen: 
Kommst du nach Deutschland, so berichte, du habest uns in Stalingrad liegen sehen, wie das 
Gesetz der Ehre und Kriegsführung es führ Deutschland befohlen hat.” /---och så ska det också 
i kommande dagar berättas om hjältestriden vid Volga: Kommer du till Tyskland så berätta att 
du sett oss ligga i Stalingrad, som ärans och krigets lagar för Tyskland befallt./ Völkischer 
Beobachter 2.2.1943, citerad i Sander (2000). På Internet: 
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article113266162/Wie-die-Deutschen-vom-
Ende-in-Stalingrad-erfuhren.  
53Der Spiegel 45/1967. 
54Hans Günther Adler, Der verwaltete Mensch: Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland 

 (Tübingen 1974). Adler och hans judiska familj internerades 1941 i ett arbetsläger, flyttades till 
Theresienstadt 1942 och till Auschwiz 1944 där hans hustru och dotter gasades ihjäl på ankomstdagen. 
Adler befriades 1945. Hans efterlämnade papper och material användes i rättegången mot Eichmann. 
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delegation som förhandlade om kapitulationsvillkoren med den franske 

överbefälhavaren Ferdinand Foch. Ortens namn ger dessutom en koppling till andra 

världskriget, via denne Foch. Fransmannen drev bestämt linjen att Tyskland inte skulle 

tillåtas några lättnader och blev missnöjd med fredsvillkoren, som av många bedömare 

annars ansetts hårda och vars ekonomiska villkor vanligen nämns som en av orsakerna till 

den bristfälliga sociala utveckling i Tyskland som ledde fram till nazismen. Foch är känd 

för sitt yttrande: ”Detta är inget fredsfördrag. Det är en tjugo år lång vapenvila.”55 

Andra världskriget bröt ut tjugo år efter fredsfördraget i Versailles, som undertecknades 

den 28 juni 1919. Tyskland anföll Polen 1 september 1939. Foch fick förunderligt rätt i 

sin alldeles säkert svepande och ursinniga deklaration – han förutsade krigets början, 

eller dess fortsättning, sånär som på två månader. 

Vad som kan te sig som ett anmärkningsvärt sammanträffande är att ett citat från 

just Simonides är det första intertextuella sambandet i Bölls text. Det kommer redan i 

novellens första ord. En av anledningarna till att jag är särskilt uppmärksam på textens 

intertextuella kopplingar är att dessa är centrala i textens förmåga att forma och förändra 

det kulturella minnet. Utvecklingen av teoribildningen kring texters delaktighet i bygget 

och bevarandet av ett kulturellt minne byggde ursprungligen på analogier från det 

mänskliga, individuella minnet – hur minnet använder en minnesteknik, ett sätt att 

medvetet förknippa det som ska minnas med något konkret. Cicero (och även 

Quintilianus) gav uttryck för den minnestekniska principen i ett berömt exempel som 

handlar om just Simonides. Denne bevistade ett gästabud, när han utifrån fick bud om att 

ett tvillingpar ville tala med honom. Simonides lämnade bankettsalen och gick ut i det 

fria. I samma ögonblick drabbade en jordbävning platsen och bankettsalen föll samman 

och dödade gästerna. Deltagarna krossades till oigenkännlighet. Simonides kallades för att 

försöka identifiera personerna då dessa grävts fram. Han insåg att han kom ihåg gästernas 

placering vid bordet. Med hjälp av personernas placering i rummet kunde han namnge de 

döda. 
 
 
 
 
55 På internet: http://www.newstatesman.com/culture/2014/12/offensive-excess-controversial-military- 
tactics-marshal-ferdinand-foch. 



	

25	

Han använde en minnesteknisk metod. Till tecknet för var och en av gästerna 

fogade han ett annat tecken, nämligen personens placering vid bordet. Cicero visar med 

sitt exempel hur minnet av något kan framkallas av en medvetet vald bild eller genom 

att dra fram minnet med en bild som är förknippad med minnet. Att Simonides talang 

och person dyker upp i samband med ett teoretiskt begrepp, vilket används på Bölls text 

och att denne Simonides samtidigt är närvarande i texten som en historisk person, är ett 

lyckligt sammanträffande helt utan kausalt samband men just därför särskilt 

energigivande. 

 Den innehållsrika titeln kopplar som vi sett novellen till Schillers dikt “Der 

Spaziergang”. De tidigare nämnda kopplingarna till Herodotos, Simonides och till Spa ter 

sig i sammanhanget klart begränsade till sina möjliga konnotationer jämfört med denna 

ännu obehandlade intertextuella koppling till en av det tyska språkets mest kända tänkare 

och författare, som står i tur att behandlas, betydligt utförligare än kopplingarna till 

Thermopyle, Herodotos, Simonides, Platon, Cicero, världskrigen, Göring, Hitler, Sieg 

Heil och flykten från det personliga ansvaret. 
 

Hur titeln tolkas är avhängigt inte bara de ord den består av utan också av 

tolkaren, dennes situation i vid mening; tidigare läsning, kontakt med kulturella yttringar, 

andra livsyttringar och läsarens förmåga att associera. Förhållandet är trivialt men 

förtjänar att nämnas eftersom nästa steg i jakten på intertextuella samband och deras 

tolkning är fördolt utom för den som är någorlunda bekant med den litterära och 

filosofiska romantiken. Novellens anknytning till Schillers dikt finns dels på textens yta i 

form av ett citat, dels i förborgad form. 
 

Schiller skrev dikten “Der Spaziergang” 1795 och den publicerades först under 

namnet Elegie.56 Det är Schillers första mer omfattande försök att skriva på ett elegiskt 

versmått. Han kortade den med sexton radpar och publicerade den år 1800, hundra 
verspar lång, under namnet “Der Spaziergang”. (Egentligen är det felaktigt att ange “Der 

Spaziergang” med årtalet 1795, men av någon anledning brukligt.) Versmåttet är distikon; 

en rad hexameter följd av en rad pentameter. Dikten är en känslosam naturelegi med  
 

 

 

 
56 Schiller 1795. 
57 Citerad i Norbert Oeller, ” ’On the Shores of Philosophy’: Schiller’s Lyric Poetry, 1795” i A Companion 
to the Works of Friedrich Schiller, red. Steven D. Martinson (New York 2005), s. 184.
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tankar om människan och kulturen, en lärodikt om natur och antropologi. 

Genomgående kommer jag att omtala dikten som “Der Spaziergang”. Schiller var 

själv nöjd med dikten. Till sin vän Wilhelm von Humboldt skrev han den 29 

november 1795: “Mein eigenes Dichtertalent hat sich, wie Sie gewiß gefunden 

haben werden, in diesem Gedichte erweitert: noch in keinem ist der Gedanke selbst 

so poetisch gewesen und geblieben, in keinem hat das Gemüt so sehr als Eine Kraft 

gewirkt.”57/Min egen diktartalang har, som Ni säkert kommit att finna, vidgat sig i 

denna dikt: inte som någonsin förr har tanken självt framstått och förblivit så 

poetisk, inte i någon har känslan så starkt verkat som en kraft. De inledande 

trettiosex versparen ägnas åt en naturbeskrivning i form av en vandring i berg och 

skogar. Landskapet är idealiserat. Det är lätt att associera till ett landskap målat av 

någon romantisk målare såsom Caspar David Friedrich, William Turner eller John 

Constable. De tre nämnda målarna har dock inte kunnat inspirera Schiller eftersom 

deras målningar ännu väntade på att utföras då Schiller skrev sin elegiska dikt. 

Schillers ordmålning föregick den romantiska erans typiska målningar.58 
 

Schiller målar verkligen med ord. Han beskriver solbelysta alptoppar och 

grönskande dalar. Han skiftar dynamiskt mellan näraliggande detajer och utsikter över 

vida områden. När han senare i dikten kommer in på antiken är det inte svårt att 

motivistiskt föreställa sig de kommande romantiska målerierna med någon tempelruin i 

förgrunden och en begskedja i bakgrunden mot en vackert borttonande himmel. Schiller 

använder inbjudande, vänliga adjektiv; “säuselnde Linden” (susande lindar, vers 3), 

“Stroms fliessender Spiegel”, (flodens flytande spegel, vers 32). Dikten kännetecknas av 

ett lättsamt och behagligt språk. Stilen bär tecken av mästerskap, pennan förs i lugn 

förvissning om att författaren förfogar över hela registret: det finns ingen anledning att ta 

i, att uttrycka sig överdrivet, bombastiskt eller gråtmilt. 
  
 
 
 
 
 
 
58 Det fanns målare som förebådade de nämnda romantiska målarna, exempelvis holländaren Roelant 
Savary 1576-1621, vars verk Schiller kan ha sett. 
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Efter promenadens inledning i öppen terräng följer en stund i skogen som 

sedan åter öppnar sig. Jaget i dikten lovprisar naturen, bergen, nejderna och solens sken. 

Skönt att få lämna de instängda rummen, att få njuta naturen under den fria himlen. 

Från vers trettiosju handlar dikten om en promenad genom människans historia, 

i synnerhet om hennes förhållande till naturen. Schiller börjar med det fridfulla bylivet, 

en gyllene epok ännu utan frihetsbegär, en kultur utan främlingskap i harmoni med 

naturen. Här får den långa dikten en lätt ton av herdediktning. 

De fredliga byarna efterträds av staden med sin specialisering, sina regler och 

sin ordning, sitt näringsliv och sin religion, konst och kultur: sitt kollektiva medvetande, 

ett gemensamt hjärta för fosterlandet. Naturen kan tuktas av människan. Handel uppstår, 

världen vidgas, världshandeln uppstår, kontinenten Afrika blir känd. Men människan 

fjärmas från naturen. De rationella framstegen hotar harmonin mellan natur och 

humanitet. 
 

Diktens vandrare, dess jag, slumrar till och vaknar upp desorienterad. Han 

återfinner dock sin orienteringsförmåga och ser ut över ett dramatiskt bergslandskap. 
 
Den uppvaknade vandraren ger uttryck för Schillers tanke att längtan efter harmoni 

inte är försvunnen i civilisationen. Den följer människan. Visst är naturen 

underbar, visst inbjuder den till ansträngningar för att nå just en harmonisk utveckling av 

människan. Visst är det det grekiska idealet som visar vägen. Slutraden är omisskänlig: 

“Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns.”/Och Homeros sol, se! hon ler också 

mot oss. 

I vilket sammanhang placerar Schiller Simonides epigram? Versen som följer 

omedelbart efter epigrammet visar att Schillers jag i dikten är rörd, närmast hänförd 

(vers 49): 
 

Ruhet sanft, ihr Geliebten! Von eurem Blute begossen, 
 

Grünet der Ölbau, es keimt lustig die köstliche Saat. 
 
 

Vila lugnt, ni älskade! Av ert blod begjutna 
 

grönskar olivträden, utsökt spirar den rika sådden. 
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Spartanerna dog således inte förgäves. Deras blod får kulturen att blomma, olivträden 

att grönska. Texten visar att den grekiska sådden, den grekiska kulturen, var ursprunget 

och fortfarande är motorn i vår utveckling. 
  

Dessa två rader följs av ett längre parti som berättar om samhällets 

utveckling fram till Upplysningen (vers 68): 

 
Da zerrinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes 

Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht. 
 
 
 

Då försvinner vanföreställningens dimma från den undrande blicken. 
 

Och nattens bilder löses av gryningens ljus. 
 
 
Längre kunde inte dikten komma i sin historieskrivning. Den dikt som 
 
Wanderers titel aktualiserar är till sin form en elegi, till sin struktur en 

monolog, till sin rörelse en färd uppåt i naturen, till sitt uttryck använder den 

tydligt naturens färger; grönt, gult, rött och vitt. Bölls novell är till sin form en 

satir, till sin struktur en monolog, till sin rörelse en färd uppåt i kvalmiga 

lokaler och till sitt uttryck använder den väggarnas och den brinnande stadens 

färger, grönt, gult, rött och vitt. 
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6. Novellen som en satirisk text 
 
 
 

 
Texten i Wanderer rymmer åtskilliga intertextuella alluderingar. Den sårade soldaten 

passerar i korridorerna på sin skola fotografier, bilder och byster på välkända historiska 

personer - och ett kors. I den ordning de dyker upp i texten är det: Medea, Der 

Dornauszieher (Pojke med sticka), Parthenonfrieses, Hoplit (grekisk fotsoldat), Großen 

Kurfürsten (Storfursten), Hitler, Alten Fritzen (Gamle Fritz), Rassegesichtem (biologiska 

rashistorien), Kriegerdenkmal (krigsminnesmärke), Cäsar, Cicero, Marc Aurel, Zeus, 

Nietzsche, Bild von Togo och Kreuz (kors). 
 

Tillsammans representerar dessa artefakter ett historiskt förlopp, den antika 

kulturen, kristendomen och tysk historia med rasism och Hitler. Att gå igenom de 

uppräknade personerna - litterära, historiska representanter och för var och en leta 

beröringspunkter med Wanderer - ter sig inte produktivt. Bilderna och bysterna tjänar på 

novellens yta till att få den sårade soldaten att känna igen sig, han har sett samma bilder 

förut. Samtidigt illustrerar de bildningsidealet i ett Gymnasium, grundlagt av 

Bildungsbürgertum (det bildade borgerskapet) redan på 1700-talet i Tyskland och 

vidarefört av Alexander von Humboldt på 1800-talet. Rasbiologin och Adolf Hitler ter 

sig som kontrasterande och främmande element i sällskapet. 
 

Artefakterna är intressanta tillsammans, de öppnar perspektivet till hela den 

västerländska kulturen – från grekerna till Hitler. Som grupp bildar de en intertextuell 

länk till “Der Spaziergang”, som också rymmer en historisk återblick från den 

klassiska kulturen till den då moderna. Till och med den till synes udda bilden från 

Togo har en motsvarighet i dikten, Afrika är omnämnt. “Was dem glühenden Strahl 

Afrika’s Boden gebiert” /vad den glödande solen fött Afrikas land (vers 58). 
 

Schillers dikt består av två delar: en vandring uppåt med beskrivningar av det 

protagonisten ser och därefter en inre monolog med tolkningar och associationer. Bölls 

novell har motsvarande struktur: på bår färdas protagonisten uppåt, först en trappa, 

sedan ytterligare en och slutligen en tredje upp till teckningssalen. Soldaten börjar  
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därefter reflektera över sin situation. Således sker i båda texterna en förflyttning uppåt 

med de observationer som kan göras och därefter en inre monolog med försök att tolka 

observationerna. 
 

Båda texterna har ett “jag” som protagonist. Schillers protagonist noterar det 

levande gröna (i “freundliches Grün” /vänlig grönska/ går stigen fram, vers 7 ) medan Bölls 

jag blir buren genom grönmålade korridorer (“dessen Wände mit grüner Ölfarbe gestrichen 

waren” /med grönmålade väggar 59). Båda texterna beskriver samma konkreta färger – inte 

bara grönt utan också gult, rött och vitt.60 Båda protagonisterna drömmer. 
 

Wanderer låter sig läsas som en omskrivning av Schillers dikt, som en satir över 

elegin. I satirens form tar Böll loven av Schillers dikt.61 Det högstämda, elegiska dras ner 

till markens nivå: 
 

 
• Elegins protagonist hälsar inledningsvis hänförd naturen; solen, bergen, hälsar det 

friska energigivande, vackra livet. 
 

• Satirens protagonist möter läsaren med beskrivningar av föremål i en sliten bil och 

är själv inte medveten om något annat än att han inte är död. 

 
• Elegin beskriver susande lindar, rodnande bergstoppar, en vårlig kör. 

 
• Satiren omtalar en bullrande bilmotor, ett trasigt fönster. Ljuset som kunde ha 

funnits skulle inte ha kommit från solen utan från en glödlampa, som dock är 

trasig, krossad. 
 
 
59 Böll 1950, s. 47.  
60 Väl belagt i Parent, 1995.  
61 Satir är, enligt uppslagsboken (exempelvis Alex Preminger, Terry V. F Brogan & Frank J. Warnke (red.), 

The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics, 3. ed., completely rev. (New Jersey 1993) dels en 
stil, dels en genre. Stilen kännetecknas av att den förlöjligar, tar loven av ett fenomen ofta med 
humoristiska förtecken. Genren består av texter som i sin helhet kännetecknas av detta förlöjligande eller 
kritiskt ifrågasättande. Ursprungligen användes begreppet om en genre i den romerska diktningen, en 
berättande, kåserande dikt. Lucillius räknas som upphovsman till genren och denna utvecklades av 
Horatius och Juvenalis. Senare kom termen att användas som nu, att återge något som i en spegel med 
groteska proportioner, inte sällan som i en skrattspegel. Satiren förekommer inte bara i dikt och prosa, utan 
också i dramatik, film och bild. Exempel på satir i dagens mening finns bland Moliers dramer, Lenngrens 
dikter, romaner av Swift och Cervantes. I tyskspråkig litteratur kan nämnas Heine (Deutschland, ein 
Wintermärchen (1844)), skrifter av Kurt Tucholsky (t. ex. i bilagan Ulk i Berliner Tagesblatt på 1920-talet) 
och Heinrich Böll, förstås, främst med Dr Murkes gesammeltes Schweigen (1958). I ett intertextuellt 
sammanhang parodierar den tillkommande texten den ursprungliga på ett satiriskt sätt. 
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• Elegin har solen på himlen. 
 

• Satiren har en brinnande stad som ljuskälla. 
 

• Elegin innehåller en promenad uppåt i ett idylliskt landskap, till fots. 
 

• Satiren beskriver en rörelse för protagonisten; först ytterst smärtsam i bil, 

potthålen och bombkratrarna i vägbanan får bilen att stöta och kränga. 

Soldaten skriker rakt ut för att lindra smärtan, därefter rörelsen uppåt i ett 

kvalmigt hus, på bår. 
 

• Elegin beskriver lyriskt den grekiska gudavärlden. 
 

• Satiren beskriver de grekiska artefakterna som patetiska gipsföremål. 
 
 

• Elegin hyllar de döda soldaterna vid Thermopyle, de dog till den fortsatta 

kulturens värn och ger kulturen fortsatt näring. 
 

• Satiren beskriver en människospillra till soldat, berövad sin identitet och sitt 

sammanhang, vars död ger embryomatisk näring till humanistiska, upproriska 
 

texter. 
 

 
 En direkt jämförelse mellan de båda texterna skänker ökad klarhet åt båda. 

Promenaden: den klara friska luften hos Schiller, skönt att vara ute ur de instängda 

rummen, framstår som än friskare i jämförelse med Bölls jag, som smärtsamt bärs i 

skolkorridorerna med den brinnande staden utanför och vice versa. Schillers jags tankar 

om den kumulativa uppbyggnaden av civilisationen, hela tiden allt mer framgångsrik då 

tanke läggs till tanke, erfarenhet till erfarenhet bryts mot Bölls protagonists upplevelse av 

civilisationens sammanbrott i det flammande kriget. 
 

Elegin menar att, visst, civilisationen kan hamna fel som i franska revolutionen, i 

en korrupt strävan bort från det naturliga. Men räddningen finns där genom att följa det 

grekiska, klassiska exemplet. Dikten slutar i en hoppfull stämning i sista radens erinring 

om att solen, den leende, också är Homeros sol. 

Bölls sårade soldat upplever antikens kultur genom föremål som han ser från sin 

bår. De antika förmålen framstår som dammiga artefakter snarare än påminnelser om ett 

värdefullt kulturarv. Nietzsche, Gamle Fritz och Adolf Hitler finns med som något sorts 
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“slutet på historien”. Bölls novell slutar lika tragiskt som själva förekomsten av andra 

världskrigets barbari, världen upphör för den sårade soldaten, han dör. 
 

Möjligheten att läsa Bölls Wanderer som en satir över Schillers “Der 

Spaziergang” är för de flesta läsare helt fördold. Att hitta denna länk är inte heller 

tillräckligt för att tolka sambandet. Merparten av arbetet återstår i analysen. Varför kan 

det bedömas som angeläget för Böll att i det kulturella minnet rycka undan Schillers dikt 

som minnesmärke, att visa på att dess tendens är felaktig? 

Jag ska närma mig denna fråga från tre håll. Det första blir att undersöka 

Schillers estetik. Finns det någon avgörande skillnad i denna jämfört med Bölls estetiska 

uppfattning? Det andra blir att diskutera den fortsatta kulturella utvecklingen vid sidan 

och efter Schiller i Tyskland - vad hände med romantiken? Finns det något i den som 

Schiller skulle kunna få klä skott för? Det tredje är att studera bilden av Schiller strax 

efter naziperioden. Finns det något i denna bild som kan förklara ett hätskt angrepp på just 

Schiller? 
 

För att kunna följa detta analysschema måste jag dock börja i en annan ända, i en 

redogörelse för Heinrich Bölls egen estetik, den som därefter ska kontrasteras mot 

Schillers. 
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7. Bölls estetik 
 
 
 

 
Heinrich Böll utvecklade en krävande syn på språket. Språket, menar han är en spegling 
av moralen. De rätta orden uppstår i kongruens mellan moral och estetik. I sin Frankfurter 

Vorlesungen62 illustrerar han sin tes med recensioner av olika författares texter. Böll 

finner att en författare använder ett språk som återspeglar författarens ideologi. Synsättet 
innebär att en analys av språket kan vara ett verktyg för social kritik. Hur samhället 
behandlar de marginella, mest utsatta människorna avgör samhällets humanitet. 
 

Böll talade ofta om sitt behov av att vistas i kända trakter – Vertrautes Gelände – 

och att känna sig hemma i sitt språk. Språket är lika betydelsefull som hemort för 

människan som en plats. Addera också en viss tid, din egen tid till den kända trakten och 

det vana språket, då har du ditt Heimat. Böll förklarade sig på så sätt bunden till sin tid, 

till sitt språk och till sina förtrogna trakter. Allt detta ryms i hans användning av 

begreppet Heimat. Böll föredrog realismen, men menade att författaren skulle använda 

sin fantasi i sitt betraktande av världen och således ta sig under dess yta. Att skriva med 

humor var naturligt för honom och satiren blev ett av hans kännetecken. Satiren fick 

dock aldrig bygga på avstånd och kyla.  

Böll var katolik från barnsben och kom att omfatta en ickedogmatisk teologi av 

närhet, sensuell snarare än teoretisk. Han hävdade exempelvis att sakramentens materiella 

sida hade blivit underordnad, att brödet och vinet på något sätt hade teoretiserats. I 

jesusgestalten fängslades han mest av det mänskliga. Han intresse för människoblivandet 

sträckte sig utöver religionens domäner. Bölls tro var stark, men han försummade aldrig 

att kritisera kyrkan när han ansåg det befogat, vilket var ofta. Han utträdde ur kyrkan men 

lämnade inte sin tro. 

Bölls språkbruk gör det också möjligt att beskriva vidden av vad nazisterna 

hade åstadkommit: de hade fördrivit människorna från deras hemtrakter, de hade 

förgiftat språket – de hade i total mening berövat folket deras Heimat. 
 

Det är omöjligt för någon med Bölls estetik att negligera samhällets politiska 

utveckling. Denna måste bevakas: vad sker med de humanistiska värdena, med språket, 
 
 
62 Heinrich Böll, 1966. 
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med tron? Hans humanism drev honom – kanske olyckligt för hans författarskap - 

mycket tidigt ut mot en roll som engagerad skriftställare. Hans förhoppningar om det 

framväxande tyska samhället formligen grusades 1947 då den omdiskuterade 

valutareformen genomfördes. 
 

Som troende katolik hade Heinrich Böll uppfattat det som som trösterikt att han 

de första åren efter kriget med sina landsmän kommit att dela en fattigdom i något som 

han tillsammans med de andra kunnat uppfatta som en rättmätig botgörelse. Böll ville inte 

bortse från skulden utan leva i den, göra rätt för sig. I ett jämnt delat armod såg han en 

möjlighet att nå en försoning och att starta något nytt. Politiskt handlade det om en kristen 

socialism, som Böll också såg vissa groende frön till i det tyska samhället. 
 

Men historiens förlopp blev annorlunda. Ockupationen av Tyskland var kostsam 

för USA som hade axlat huvudansvaret. Det kalla kriget intensifierades och USA behövde 

sina pengar till sin egen rustning. Den strategi amerikanerna valde var en kraftig 

ekonomisk injektion till Västtyskland, som en investering för att skapa en stark och 

självgående allierad. En valutareform tillsammans med Marshallhjälpen bidrog till att den 

tyska ekonomin stabiliserades. Koreakrigets ekonomiska boom spädde på. Det tyska 

undret rullade igång och tillväxten sköt fart i en takt som ingen hade kunnat förutse. 
 

Böll motsatte sig våldsamt valutareformen för dess inkomstomfördelande roll till 

de svagas nackdel. En försoning med förbrytelserna under nazitiden skulle ha varit möjlig 

i ett jämlikt buret armod. Det allvarliga arbetet med skulden och skammen bröts av det 

kalla räknandet med ekonomin. Att rikta uppmärksamheten mot en ekonomisk tillväxt 

under växande klyftor var att gå vidare med samhällsbygget för tidigt, utan försoning, 

och med – för Böll - en bitter förvissning om att skulden skulle kunna bli ohanterlig. Böll 

iakttog hur avnazifieringen stannade upp. I den våldsamma tillväxten behövdes kunnigt 

och erfaret folk, gamla synder glömdes lätt. Den katolska kyrkan var emellertid fortsatt 

förtjust. I kommunistskräckens kölvatten blev hans tidigare framtidshopp CDU 

antisocialistiskt. 
 

Tyskland som fattigt botgörarland blev ett kort mellanspel – och Heinrich Bölls 

första texter, några noveller under femtiotalet, de första romanerna, vilka präglas av en  

romantisk, kristen poetisk stil följs av de mer offensiva, kulturkritiska om man så vill 

angreppen på det moderna Tysklands avarter. Och av en liten, udda bok om Irland, 
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Irisches Tagebuch, detta lilla fattiga, ickekommersiella, strängt katolska land, som 

Böll fann till tröst i en motspänstig värld. 63 

Gradvis försköts Bölls litterära motiv bort från vilsna människor i kriget och i 

krigsslutet till frånstötande drag i det nya, moderna, kapitalistiska samhället. Böll visade 

sin vrede mot många företeelser i den snabbt växande västtyska staten; mot de gamla 

nazisternas återinträde i statens tjänst, mot kommersialismens baksidor, mot kyrkans 

anpasslighet och populärpressens vulgarisering. I romanerna, men också i essäer, 

intervjuer, tal i radio och TV bedömde han förhållandena i landet, alltid mot en fond av 

humanism, rättrådighet och kristen moral. Trots sin eljest modesta framtoning kom han att 

förknippas med närmast kanoniska uttalanden. Gradvis växte han ofrivilligt in i rollen 

som Västtysklands samvete, inför sina landsmän liksom inför den internationella världen. 

Hans eftermäle hittills präglas av detta. Heinrich Böll lever kvar som en kritisk krönikör, 

en humanistisk skildrare av den västtyska statens första decennier. 
 

Böll menade dock själv att romanernas motiv, deras material användes som 

byggstenar i syfte att nå något mer väsentligt än en historia, något som hade gått att nå 

också med ett annat material. Bölls goda och välgrundade rykte som Västtysklands 

samvete bygger på hans kritik mot aktuella samhällsfenomen. Men det viktigaste för Böll 

själv var de grunder från vilka han betraktade samhällets avarter. Bölls estetik förde 

honom till de aktuella motiven i hans samtid som de växlade med tidens gång; till 

krigsskildringarna och människorna i ruinerna, till avarterna i den framväxande västtyska 

staten, till kyrkans utveckling, till kapprustningen och till hoten mot demokratin - även i 

utlandet, internationaliseringen kom något i kapp honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Heinrich Böll, Irisches Tagebuch (Köln 1957). 
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Böll betonade betydelsen av Heimat, geografiskt, kulturellt, språkligt – som en 

replipiunkt, som den egna gestaltens vilopunkt. Möjligheten till en sådan hemkänsla 

berövades tyskarna från 1933. Böll var dessutom pessimistisk om tyskarnas möjlighet till 

en humanistiskt grundad samhällsutveckling. Han fokuserade på den bristande 

humanismen i det samhälle han såg omkring sig. Han bekymrade sig om sina landsmäns 

vana att lyda order, deras dåliga grannsämja; deras förtroende för varandra var skadat i 

märgen.  
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8. Varför en satir över ”Der Spaziergang”? 
 
 
 

 
Varför kunde det finnas anledning för den kristne humanisten Böll att spefullt behandla 

Schillers dikt, att ta loven av den, att skriva om den till sin motsats genom att göra satir av 

den, att i en intertextuell koppling försöka ändra dess roll i det kulturella minnet? För 

Schillers citat av Simonides i novellens titel är svaret uppenbart. Böll har gång på gång i 

sina tidiga texter opponerat sig mot det blinda lydnadskravet, “wie das Gesetz es befahl.” 

Schiller använder citatet med gillande. Men utöver det? 
 

Bölls val av formuleringar i sin satir ger en viss vägledning. Bölls text i stycket med 
 
kavalkaden över västerlandets historia kan knappast beskyllas för att vara någon devot 
 
hyllning till utvecklingen. Minnesmärkena, föremålen, beskrivs som dammiga, 
 
massproducerade kopior och ordvalet i de spefulla formuleringarna är ägnat att väcka 
 
löje: 64 

 
--- ein Bild des Dornausziehers, eine wunderbare rötlich 
schimmernde Fotografie in braunem Rahmen. /---en bild på Pojken 
med stickan, ett underbart, rödaktigt, glänsande fotografi i brun 
ram. 

 
--- lang und schmal, wunderbar gemacht, eine Nachbildung des 
Parthenonfrieses in Gips, gelblich schimmernd, echt, antik, /---lång 
och smal, underbart gjord, en avbildning av Partheonfrisen i gips, 
gulaktig glänsande, äkta, antik, 

 
--- der griechische Hoplit, bunt und gefährlich, wie ein Hahn sah 
er aus, gefiedert /---den grekiska fotsoldaten, grann och farlig, 
som en tupp såg han ut, befjädrad 

 
--- da war das besonders schöne, besonders große, besonders bunte 
Bild des Alten Fritzen mit der himmelblauen Uniform, den 
strahlenden Augen und dem großen, golden glänzenden Stern auf 
der Brust. /--- där var den särskilt vackra, särskilt stora, särskilt 
färggranna bilden av Den Gamle Fritz med den himmelsblå 
uniformen, de strålande ögonen och den stora, guldglänsande 
stjärnan på bröstet. 

 
--- die drei Büsten von Cäsar, Cicero, Marc Aurel, brav 
nebeneinander, wunderbar nachgemacht, ganz gelb und echt, antik 
und würdig standen sie an der Wand /de tre bysterna av Cesar, 
Cicero och Marcus Aurelius, så stolta bredvid varandra, fint 

 
 
64 Böll (1950), s. 48, utom det sista citatet som är från s. 49. 
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avbildade, helt gula och äkta, antika och värdiga stod de mot 
väggen 

 
 
Formuleringar i novellen skapar ett avstånd till Schillers högstämda redovisning av den 

kulturella utvecklingen. Böll är skeptisk. Men vad är det han vill åt, på ett djupare plan? 

Finns det någon betydelsefull källa till konflikt mellan Böll och Schiller? Frågan skulle 

också kunna formuleras så här: En läsning av Wanderer visar att texten kan läsas som 

en satir över Schillers dikt. Vad kan ha förmått Wanderers författare, som läsningen 

definierar honom, att punktera Schillers dikt, att ändra dess roll i det kollektiva minnet? 

Det är inte personen Bölls intentioner och motiven bakom dessa som är av primärt 

intresse, utan motiv och drivkrafter hos den implicite författare som vår läsning 

frammanar, vilken vi för enkelhetens skull kallar Böll. Frågan om textens intentionalitet 

intresserar mig inte. 
 

Som första punkt i en diskussion om motiv och drivkrafter: Finns det en konflikt 

som är kopplad till Friedrich Schillers estetiska hållning? Schiller använde flera år till 

studier i filosofi, först inrikade på hur vi uppfattar och kan beskriva människans historia. 

(Goethe hjälpte honom senare till en professur i historia vid universitetet i Jena.) 

Därefter ägnade han sig åt filosofiskt arbete inriktat på människans möjlighet att uppfatta 

världen omkring sig. 
 

Schiller drabbades av en översvallande skönhetsupplevelse under ett besök på ett 

museum med antika grekiska föremål. Han beskrev det i “Der Antikensaal zu Mannheim” 

(1785) .65 Han tyckte sig i den grekiska kulturen uppfatta en eftersträvansvärd harmoni; 

gudarna var inte skilda från människorna, människor och gudar stod nära varandra på  
många sätt, så annorlunda mot livet med den kristna fjärran guden. Människorna liknade 

gudarna, gudarna liknade människorna. Intrycken resulterade i en dikt, “Die Götter 

Griechenlands” (1788).66 Denna vållade kritik, inte minst från kristet håll. 

 
 
 
65 Frierich Schiller, Der vatikanische Apoll – Aus dem Brief eines reisenden Dänen. (Der Antikensaal zu 

Mannheim) (1785), Sämtliche Werke, Zwanzigster Band, Erster Teil (München 1962)  s. 101. På Internet: 

https://friedrichschillerprojekt.wordpress.com/2014/07/08/der-antikensaal-zu-mannheim/. 
66 Friedrich Schiller, “Die Götter Griechenlands” (1788), Sämtliche Werke, Erster Band, s. 190. På Internet: 

http://www.friedrich-schiller-archiv.de/gedichte-schillers/highlights/die-goetter-griechenlands/. 
67 Friedrich Schiller, “Die Künstler” (1788)  Sämtliche Werke, Erster Band, s. 201. På Internet: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/friedrich-schiller-gedichte-3352/131. 
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Han förtydligade sig i “Die Künstler” (1788)67. I dikten beskrivs hur konsten 

väcker människan. Människan är från början barbarisk. Konstnärerna visar på skönheten 

som eggar människan till utveckling i idéernas rike – skönheten som frihet, friheten som 

skönhet, konstnären som föregångare, uppfostrare och förlösare. 
 

I “Der Künstler” finns ännu upplysningstidens rationalistiska grundsyn. Schiller 

beskriver hur något lever i skönheten, i konstens språk, vilket talar till människan. Genom 

skönheten kan människan nå friheten, friheten från barbariet, nå en 

människofullkomlighet. Konstnären besjunger skönheten som kulturens upphov. Det 

handlar om konstens förmåga att höja människan och att göra henne mänsklig. Något 

lever i konstens språk, i det skönas gestalt. Detta gör människorna medvetna om sitt eget 

väsen och säregna uppgift och om sin plats i universum. 
 

Det väsentliga som skiljer ett konstföremål från naturen är dess form och formen 

är given av konstnären, inte av Gud. Skönheten öppnar för friheten. Det sköna får 

människan att förverkliga sin mänsklighet, att resa sig ur det djuriska, att bli människa. 

Det är värt att notera i jakten på tankar som kan förefalla motstridiga till Bölls humanism: 

skönheten är inte sitt eget mål utan målet är att förmänskliga människan, vilket människan 

mäktar om hon blir varse möjligheten i skönheten, i den frihet och frihetslängtan som 

skönheten rymmer. Det finns knappast något här för Böll att reta sig på, eftersom Schiller 

arbetar med begreppet skönhet men ytterst är ute efter det mänskliga, som skulle kunna 

kallas det humanistiska. Böll visade i sitt katolska sammanhang intresse för 

“människoblivandet”, den process som Schiller intresserar sig för i ett allmänt 

sammanhang om människan. Här finns mer som binder samman än som skiljer. Schiller 

laborerar med det etiska begreppet frihet, formens seger över materien. Skönhet är en 

estetisk motsvarighet till moral, skriver han i ett brev till Christian Gottfried Körner 

(1756-1831) den 18 februari 1793.68 Schillers idé kan beskrivas som att skönheten i 

konsten uppväcker en längtan hos människan att förverkliga sig själv. 
 

Schiller arbetade med frågan om hur människan kan ta till sig världen. Hur tolkar 

vi vad våra ögon ser? Kan vi använda sinnesintrycken direkt eller är själva 

tolkningsprocessen avgörande för vår världsbild? Han närmade sig Kant och såg 

människans vunna erfarenheter som något som sinnesintrycken måste passera igenom.  
 
 
68	Friedrich	Schiller,	Briefe	an	Körner	18.2.1793,	Sämtliche Werke, Sechsundzwanzigster Band, s. 190. På	
Internet:	http://www.wissen-im-netz.info/literatur/schiller/briefe/koerner/1793/300.htm.	
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 Det direkta närmandet till verkligheten kallar han “naivt”. Ett direkt sätt att 

uppleva verkligheten är emellertid inte möjligt. Kulturens framfart har komplicerat vårt 

förhållande till verkligheten, därför krävs det en tankemässig ansträngning för att närma 

sig den, en process av tankeverksamhet, med Schillers språkbruk av “sentimentalitet”. 

 
Det är svårt att finna något i Schillers estetik, som den här har antytts, som på något 

avgörande sätt strider mot Bölls humanistiska realism eller mot hans kristna, 

socialistiska grundsyn. Det finns snarare överraskande överensstämmelser mellan 

Schillers och Bölls uppfattning om konstens roll. Enligt Schiller har vår direkta kontakt 

med verkligheten förlorad, vi måste leta oss fram genom överlagrade kulturella sjok för 

att nå fram, för att finna en harmoni i tanken.69 Böll framstår närmast som “naiv” i 

Schillers mening, och hans krav på språket kan också ses som en medveten del av det 

Schiller kallar det sentimentala, en strävan att få bort det överlagrade, döljande. 
 

Anmärkningsvärt i sammanhanget är hur Schiller uttalar sig om begreppet satir. 

Vi har framför oss en elegi, Schillers dikt, och en satir, Bölls novell. Enligt Schiller har 

elegin inget företräde framför satiren. Han menar att satiren och elegin båda kan 

användas i en strävan mot harmoni, mot det tillstånd som ger närmast kontakt med 

verkligheten som den framträder i den naives inte längre möjliga position. Elegien och 

satiren tar bara tag i den komplexa röra som döljer verkligheten på olika sätt. Elegin 

siktar uppåt mot idealet, satiren tar fasta på ofullkomligheterna. Båda stilsorterna är 

möjliga för att nå det sanna.70 

 
Den här närmast otillåtet förkortade genomgången av Schillers estetik röjer 

ingenting av en kaliber som så skulle ha kunnat reta Böll till satiriska omskrivningar 

av Schillers elegiska dikt “Det Spaziergang”. Kan orsaken spåras i politiken, i 

gränslandet till de samhälleliga strukturerna? 
 
 
 
69 Friedrich Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung (1795), Sämtliche Werke, Zwanzigster 
Band, s. 413. På Internet: http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3347/1. 
70 Schiller skrev några satiriska dikter i sin ungdom. De var riktade mot en utgivare, F. Stäudlin, som hade 
tagit in en självpåtaget förkortad dikt av Schiller i sin tidskrift. Den hämndlystne Schiller med vänner utgav 
en motskrift, Anthologie auf der Jahr 1782. Skriften anges tryckt i Tobolsko, försågs med ett förord riktat 
mot européerna och deras “kvinnliga kamrater” i det fjärran belägna Tyskland, Sämtliche Werke, Erster 
Band, s. 40. Skriften finns i sin helhet på internet: 
https://de.wikisource.org/wiki/Anthologie_auf_das_Jahr_1782.  
71 Friedrich Schiller, Die Räuber (1781), Sämtliche Werke, Dritter Band. På internet: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3339/1. 
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I Schillers första drama, Die Räuber (1781) finns drag av romantik, av 

frihetslängtan, av revolutionär opposition mot enväldet.71 Schiller omfattade först den 

franska revolutionen med glädje och förhoppningar, men vände den ryggen då 

revolutionen gick mot pöbelvälde och terror. Den franska romantiken måste lämnas och 

ersättas med något nytt, mer förandligat. För att undvika ett pöbelvälde måste konsten och 

den estetiska fostran sättas i förgrunden. Det sköna, den sanna konsten har ett egenvärde, 

är en grund att bygga världen på, en värld skild från det politiska – en autonom 

tankevärld. 
 

Den mogne Schiller kan enklast beskrivas som idealist och klassicist. Men för att 

förstå vad Schiller som namn stod för, särskilt för en ung författare 1949 vilken hade fått 

sin skolning i ett humanistiskt tyskt gymnasium, måste vi vidga perspektivet. Hur kom 

filosofin och estetiken i Tyskland att utvecklas vid sidan om Schiller? 

Tre företeelser är värda att uppmärksamma. Den första gäller det ökande intresset 

för det ursprungligt tyska i tiden närmast före romantiken. I Tyskland uppstod ett 

mellanläge mellan upplysningen och romantiken, ett förromantiskt stadium: Sturm und 

Drang.72 Det handlade om känslans rätt, folkvisan, natursvärmeri, naturdyrkan. Konst 

och litteratur sökte sig tillbaka till renässansens portalfigurer som Homeros, Shakespeare 

och Ossian. Särskilt intressant är det nya intresset för det folkloristiska, för det som sägs 

döljas i folkdjupet. Flera författare bygger det nya mönstret. Friedrich Gottlieb Klopstock 

(1724-1803) skrev och utvecklade en nordisk mytologi under inflytande av James 

Macpherson (1736-1796) och dennes Ossians sånger. Här finns ett förhärligande av det 

tyska, det germanska (och en kristenhet – Klopstock är mest känd för sina psalmer). 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) kunde inte följa Schiller och Goethe i deras 

klassicism. Han intresserade sig för språket som sådant, dess teori och pedagogik. Han 

misstrodde Kant och dennes filosofi. Herder är också för det tyska, han intresserar sig för 

Ossian och folkvisor, men är samtidigt pluralist; olika kulturer kan blomstra parallellt. 

Goethe utrustar Werther med intertextuella kopplingar till Klopstock, Gotthold Ephraim  
 
 

 
72 Winckelmans bok om antiken, Geschichte der Kunst des Alterthums (1764), Lessings Laookon (1766) 
och Herders Von deutscher Art und Kunst (1773) är förutsättningen för Sturm und Drang, Uttrycket 
kommer från från Maximilian Klingers pjäs med detta namn. Goethe visar vad det handlar om i Götz von 
Berlischingen och Das Leiden des jungen Werthers; ett sökande efter den sanna poesin bakom all torr 
kunskap.  
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Lessing, Homeros och Ossian. Under den här perioden upplever också Bröderna Grimms 

Kinder und Hausmärchen (1812) en renässans. 

I Tyskland följdes den sökande Sturm und Drang-tiden av en konservativ idealism 

men med en fortsatt längtan efter att finna rötterna till utvecklingen i den gamla historien, 

en melankolisk böjelse att hitta själens frihet i något icke närvarande – i något 

religionsliknande, i ett dunkelt historiskt fjärran eller i den okuvade naturen - ersätter 

upplysningens torra vetenskapliga inställning till människan och hennes sammanhang.73 

 
 Den nya epoken – romantiken – kom att få skilda karaktärer i de europeiska 

länderna. Ursprunget var dock gemensamt, en reaktion mot upplysningens kalla 

rationalitet. Romantiken gav uttryck för frihet – den litterära formens frihet; fantasin 

hyllades, konstnären stod högt i kurs. Idévärlden var den viktiga. Idealismen gällde.  
 

Friedrich Schlegel (1772-1829) såg konsten som en brobyggare i samhället, som 

en energi som skapade nytt och förenade mänskliga fenomen med varandra. 

Samhällsbygget kom därmed in i bilden igen – som i Frankrike. Johan Gottlieb Fichte 

(1762-1814) förnekade existensen av Immanuels Kants (1724-1804) “Das Ding an sich”. 

Det finns inga objektiva föremål, det finns ett “jag” som uppfattar världen. Das Ding an 

Sich införlivas således med det tänkande jaget. Fichte hyllade den franska revolutionens 

revolutionära stämning, men gled senare mot en längtan efter en stark stat där all makt 

skulle vara förbehållen en person. Fichtes Reden an die deutsche Nation (1807-08) /Tal 

till den tyska nationen är utpräglat chauvinistiska.74 De förhärligar en stark, centraliserad 

makt. Det tyska folket är det folk där anden har uppenbarat sig i sin renaste form, genom 

att försvara den tyska saken försvaras hela världen. Ett tecken på det tyska företrädet är 

det tyska språket behållit sin styrka genom året och ännu står “grundspråket” nära. 

Det patriotiska och folkliga från Sturm und Drang hade slagit rot, vilket blir den 

andra företeelsen värd att beakta i jakten efter Bölls drivkrafter för att slå mot “Der 

Spaziergang”. Den tredje noteringen gäller att romantikens idéer kom att utvecklas mot  
 
 
73	I	nazismen	fanns	helt	parentetiskt	tidigt	en	rörelse	mot	en	“tysk”	religion,	en	tysk	anknytning	till	
hedendomens	månggudadyrkan,	ett	romantiserande	av	den	nordiska	paganismen	med	Tor,	Oden	
och	Fröja	och	med	en	dyrkan	och	förundran	inför	naturen,	solen,	dagens	och	årets	växlingar.	Denna	
primitiva	ansats	kan	ses	som	en	utlöpare	av	den	tyska	romantikens	sökande	efter	det	”tyska”	i	
religionen.	Det	förefaller	finnas	en	koppling	mellan	romantikens	gotiska	gren	och	den	tyska,	mörka,	
dystra	skrämmande	inkörsporten	till	tredje	riket.	
74 Johann Gottlieb Fichte: Reden an die deutsche Nation (Berlin 1808). På internet 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/reden-an-die-deutsche-nation-41.
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den samhälleliga sfären. Politiken skulle inte behöva hämta sin bevekelsegrund från det 

rationella och verklighetsbaserade, målet fanns i stället i dunkla uttryck som “det 

ursprungliga”, det “tyska”. Utvecklingen kan beskrivas som att romantiken flyttade in i 

politiken, samtidigt som det romantiska kom att omfatta en gemensam ande, kraft, vilket 

kunde översättas med en stark centralmakt, vilket Fichte gjorde i sina Tal till nationen. 

Samhället skulle inte formas av rationella överväganden utan av inre, medärvda, drömska 

ideal, som romantiska idéer om det ursprungligt tyska. Detta kom att utnyttjas av den 

nazistiska rörelsen. 
 

Nazismens bruk av romantiken har uppmärksammats av flera forskare. Rüdiger 
Safranski påvisar rötterna till de dunkla nazistiska tankarna om det “tyska”, det 
“nedärvda”, det “germanska”, det “nordiska” till de tankar som uppstod under 
romantiken och som blev farliga då perspektivet vidgades från litteraturen och konsten 

till det samhälleliga.75 Safranski skriver: ”Hitler ist eine perverse Verkörperung des 

Fichteschen ”Ich”, das sich seine Welt und den Wiederstand des Nicht-Ichs bricht.”76 

/Hitler är ett perverst förkroppsligande av det fichteska Jaget, som bygger sin egen värld 
samtidigt som han knäcker Icke-Jagets motstånd./ Safranski citerar flera tidigare tänkare i 
ämnet. Språkvetaren Victor Klemperer, vilken jag ska återkomma till i frågan om den 
nazistiska förgiftningen av det tyska språket, skriver: “Ich hatte und habe das ganz 
bestimmte Wissen um die engste Verbundenheit zwischen Nazismus und deutsches 

Romantik in mir”76 / Jag hade och har en helt säker vetskap inom mig om det nära 

sambandet mellan nazism och tysk romantik. 
 

Marxistiska tänkare som Georg Lukács har varit inne på spåret, “Die Romantik 

sei der Verhängnisvolle Wendepunkt der deutschen Geistesgeschichte, das irrational 

enthemmte Leben habe über die humanistische Vernuft gesiegt und damit den 

nationalsocialististischen Irrationalismus direkt vorgearbeitet” /Romantiken blev den 

ödesdigra vändpunkten i den tyska idéhistorien, det ohämmat irrationella livet har segrat  
	
75	Rüdiger	Safranski	,	Romantik:	eine	deutsche	Affäre	(München	2007).	
76	Ibid.,	s.	368	
77 Ibid., s. 349 
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över det humanistiska förnuftet och på så sätt direkt förberett den nazistiska 

irrationaliteten. - liksom idéhistoriker som Isaiah Berlin och Eric Voegelin.77 Berlin 

menar att den tyska romantiken erbjudit en genial tygellöshet, hur först den subjektiva 

inbillningskraften tagit makten över tanken och därefter över politiken. Voegelin talar 

också om denna tygellöshet och finner en förklaring i romantikens roll under Tysklands 

enande i början av 1800-talet, vilken frammanade det folkligt tyska. 
 

Den tyska samhällsstrukturen hjälpte till att vidareföra denna tanketradition in i 

1900-talet. Den bildningsborgerliga tyska kulturen under 1800-talet var sluten. Här stod  

begreppet kultur i motsatsställning till öppenhet och masskultur, till det nya och möjligen 
även till tolerans, vidsynthet och demokrati. Inte bara begreppet Bildungsroman, från 

Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795)78 och hos Rilke i hans Die	Aufzeichnungen 

des	Malte	Laurids	Brigge	(1910)79, kan vi ge ett tyskt ursprung utan också begreppet 
 
Bildung i sig, bildning. Bürgerliche Bildung blev ett begrepp som kom att bli en del av 
 
den borgerliga klassens ryggrad. Grekiskan och latinet blev viktiga ämnen i de skolor som 
 
skulle utbilda den borgerliga elitens ättelägg. Dessa skolor kom att kallas Gymnasium. 
 
Det kulturella idealet blev en konservativ, borgerlig klassicism. Heinrich Böll noterar i sin 
 
självbiograftska bok Was soll aus dem Jungen bloß werden:80 

 
Wir lernen nichts für´s Leben in der Schule, sondern für den Tod. Jahrgang um 
Jahrgang deutscher Abiturienten lernte für den Tod. War sterben für´s Vaterland der 
höchste Wert? ---Ich weiß, das ist hart gesagt, und doch tue ich einem Toten damit 
nicht Unrecht: die verhängnissvolle Rolle dieser hochgebildeten, ohne jede 
Einschränkung anständigen deutschen Studienräte machte letzten Endes Stalingrad 
und Auschwitz möglich: diese Hindenburgblindheit. 

 
Vi lär inte för livet i skolan, utan för döden. Årgång efter årgång av tyska 
abiturenter lärde för döden. Var döden för fosterlandet det högsta värdet? --- Jag vet 
att det är hårt sagt och ändå är jag inte orättvis mot en död därigenom: dessa högt 
bildade, utan varje inskränkning anständiga tyska läroverkslärares ödesdigra roll 
möjliggjorde när allt kom omkring Stalingrad och Auschwitz: denna 
hindenburgblindhet.81 

 
 
 
78 Johan Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96). 
79 Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Maurids Brigge (1910). 
80 Heinrich Böll, Was soll aus dem Jungen bloss werden? Oder: Irgendwas mit Büchern (Bornheim 1981). 

81	Översättning	Eva	Liljegren	 i	Heinrich	Böll,	Vad	 ska	 det	 väl	 bli	 av	 den	 pojken,	 eller,	Någonting	med	
böcker	(Stockholm	1983).	
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Böll förknippar oförmågan att se vart utvecklingen leder med en inskränkthet i den 
 
klassiska bildningen, till ett envetet fasthållande vid trånga ramar för utbildningen. Den 
 
till synes stabila, statiska, konservativa värdegrunden för skolan blev destruktiv i sin 
 
hindenburgblindhet. 

Uppenbarligen kan denna kunskap om nazismens rötter i den romantiska filosofin 
 
och om tankarnas kvardröjande i det konservativa utbildningssystemet ge inte bara en 
 
vidgad tolkningshorisont till tolkningen av Wanderer, utan också rationalen till att en 
 
författare som Heinrich Böll kunde finna det angeläget att ta udden av Schillers dikt. 
 

Bölls satiriska replik mot “Der Spaziergang” kan i och för sig legitimeras av vissa 

formuleringar i dikten. Med kännedom om romantikens utveckling i Tyskland under 

1800-talet blir några rader ur dikten helt centrala (vers 37-38): 
 

 
Tausend Hände belebt ein Geist, hoch schläget in tausend  

Brüsten, von einem Gefühl glühend, ein einziges Herz, 
Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze; 

 
Tusen händer livas av en ande, högt slår i tusen 
bröst, glödande av en känsla, ett enda hjärta,  
slår för Fosterlandet och glöder för förfäders lagar; 

 
Här träder den dunkla, “gemensamma” känslan fram även hos Schiller. 
 

Det finns också en mer tidsbunden förklaring till att Böll slår mot just Friedrich 

Schiller. Ett inslag i den nazistiska propagandan – ytterst avsedd att visa att bakom 

tyskarnas kultur stod exemplariska arier - var att upphöja bland annat Goethe och Schiller 

som synnerligen föredömliga. De kom att ingå i nazisternas aggressivt hävdade kanon. 

”Völkischer Beobachter”, dagstidningen och tillika rikslikaren under naziperioden hade 

dagliga kulturella inslag. Tidningens linje var att visa att den nazistiska kulturen var en 

fortsättning av den “sanna” tyska kulturen. Tillvägagångssättet var att för det första 

eliminera de judiska kulturpersonligheterna ur historien och för det andra att tillägna sig 

historiska, kulturella storheter som Martin Luther, Johan Sebastian Bach, Goethe, Schiller 

och Richard Wagner.82 Dessa personer tillskrevs nazistiska element, de framställdes som 

förgrundsfigurer till den gryende nazismen. Friedrich Schiller kom för en tid lögnaktigt  
 

82 David B. Dennis, Inhumanities, Nazi interpretations of western culture (New York 2012). 
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och emblematiskt att stå som företrädare för en nazistisk kultur, vilken sades förknippas 

med hans verk. Bölls satir slår här inte mot Schillers verk, utan mot detta emblem, 

Schiller som symbol för de tankeströmningar varur nazismen hittade sin växtkraft. 

 Sammanfattningsvis: Det finns drag i den kulturella utvecklingen som gav den 

nazistiska rörelsen stimulans och som gav dess propaganda möjligheter att anspela på av 

de bildade klasserna redan omhuldade drag i den tyska kulturen. Det fanns således skäl 

för Böll med hans humanistiska estetik att opponera sig mot en romantiserad bild av den 

tyska kulturella utvecklingen. Hans val av Schiller och hans dikt som måltavla kan 

förklaras av vissa formuleringar i dikten – förhärligandet av spartanernas död, en funnen 

gemensam fosterländsk känsla – men mer av att han låter Schillers namn klä skott för den 

kulturella utvecklingen, särskilt vidgningen av den tyska romantiken av exempelvis 

Fichte, av inskränkta bildningsideal i Bürgertum med dess avläggare i tyska gymnasier; i 

det som 

Böll namnger som Hindenburgblindheit och av att Schillers namn i den nazistiska 
 
propagandan utan hans egen förskyllan hade kommit att förknippas med Tredje riket. 
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9. Den oförstående soldaten 
 
 
 
Vad vet den sårade soldaten i Wanderer? Han vet att han inte är död, att han är sårad, 

att han har smärtor, är bandagerad och att han ligger på en bår. Han blir buren. Vad vet 

han inte? Han vet inte 
 

- var han är 
 

- hur svårt skadad han är 
 

- hur han ska tolka det han ser. 
 
 

När soldaten ser sin gamla skola har han ingen känsla för den. Han ser den men känner 

ingenting i sitt hjärta; de förbiflimrande kulturartefakterna, de välkända korridorerna, 

klädhängarna och dörrskyltarna är inte längre delar av något sammanhang. 

Soldaten har liksom det tyska samhället drabbats av en total kollaps. Hans 

belägenhet påminner om Kaspar Hauser, han saknar en fruktbar anknytning till sin 

omgivning. Han har ingen förmåga att orientera sig i ett vi, i en mänsklig gemenskap. 

Han står utanför sin omgivning och det som händer. Den sårade soldatens belägenhet kan 

tolkas som en symbol för Tysklands situation under nazismen. Som soldaten hade den 

tyska befolkningen berövats sitt sammanhang. Med Bölls språkbruk: tyskarna var 

berövade sin Heimat. Delar som är livsnödvändiga i människans hemort var bortryckta – 

språket och de förtrogna trakterna. 

 
Nazisterna hade i sin destruktiva verksamhet korrumperat det tyska språket. Rätten att 

uttrycka sig hade tidigare varit tämligen fri. Det tyska språket kunde utveckla sig på sina 

fält, i teater, i sak, i känsla, i litteratur. Den nazistiska eran ändrade detta fundamentalt. 

Från 1933 infördes i praktiken total censur. Några år tidigare hade Adolf Hitler satt 

normen i sin bok Mein Kampf. Från maktövertagandet 1933 blev det nazistiska språket 

också Tysklands språk. De första bokbålen ägde rum på våren 1933. Vissa bibliotek och 

institutioner stängdes, böcker fördes i fackeltåg till torget där de brändes till musik och 

tal. Listor över förbjudna böcker och författare upprättades. Listorna finns kvar ännu i 

dag och de är långa. 
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Nazisterna hade föresatt sig att ändra det kollektiva minnet. De brända 

böckerna skulle tas bort som minnesstöttor. Ett nytt, tyskt kollektivt minne skulle 

skapas i en nazistisk kanon. 
 

Det nazistiska språket styrdes uppifrån. Bara den som tillhörde 

Reichschrifttumskammer hade rätt att skriva offentligt. I praktiken var det en man som 

styrde språket: Joseph Goebbels. Under Tredje Rikets senare år lästes Goebbels senaste 

artikel för tidningen “Das Reich” upp i Berliner Rundfunks sändningar dagen före 

tryckning. Innehållet måste därefter återspeglas i alla Tysklands tidningar. 
 

Medvetet utnyttjades upprepningen i den ständiga propagandan. Det talade ordet 

blev viktigare än det skrivna. Radion togs i anspråk på ett nytt sätt. Lokala massmöten 

återutsändes. Det fanns högtalare på gatorna, i kaféer och i offentliga lokaler. 

Publikljuden, de smattrande applåderna och Sieg Heil-vrålen skapade en stämning som 

Goebbels och andra insåg var långt viktigare än den skrivna argumentationen. 
 

Nazisterna uppfann inte nya ord men gav existerande ord ny användning och nya 

frekvenser. Innötningen av vissa ord, som kamplysten, renrasig, ledaren, kom att tjäna 

som en närmast personlighetsförändrande tillvänjning. Förändringar i språket självt kom 

att påverka det Tredje Rikets utveckling. 
 

Det Tredje Rikets Språk, LTI, gjorde ingen skillnad på tal- och skriftspråk.83 
 
Det fanns ingen nämnvärd skillnad i språk mellan Goebbels tal och hans tidningsartiklar. 

Artiklarna lät sig deklameras och var skrivna för att skrikas. Det fanns heller ingen 

skillnad mellan det privata och det offentliga, eller snarare, allt var offentligt. “Du är 

ingenting. Ditt folk är allt”. 

“LTI är helt inriktat på att beröva individen sitt individuella väsen, att avtrubba 
hans personlighet, att göra honom till en tanketom och viljelös del av en flock som drivs 

och hetsas åt ett visst håll, en atom i ett framrullande stenblock.”84 

 
Hur skulle författaren förhålla sig till sitt språk efter nazismens fall 1945? 

Wolfdietrich Schnurre beskrev situationen: “Vad skrivandet anbelangar så var misstron 

mot språket nästintill oöverkomlig. För det var ju språket som hade låtit sig förföras. Och 

hon hade inte bara blivit en soldathora utan också en nazistisk förelöpare. Att umgås med  

 
83 Victor Klemperer, LTI: tredje rikets språk: [lingua Tertii imperii]: en filologs anteckningsbok (Göteborg 
   2006). 
84 Ibid., s 49. 
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denna förräderska var ett komplicerat företag. Därför begränsade man sig till det 
väsentligaste. Släppte inte in ett enda oklart eller missbrukat ord i språket. Skrev som 
utmejslat. Betraktade varje Och som en potentiell angivare. Kastade ut fler ord än man tog 

in.”85 
 

Hur skulle de debuterande tyskspråkiga författarna förhålla sig till språket, till 

den tidigare litterära traditionen, till den tyngande skulden, till de sextio miljoner döda 

under kriget, till sina egna döda? De akuta, dagsaktuella frågorna trängde dessutom på. 

Var inte det viktigaste att få igång samhället, att skaffa bostäder, skolor och mat? 

Vilken litteratur uppstår ur totalt kaos, starka och allmänt delade känslor av 

uppgivenhet, saknad, sorg och skuld; med en återigen blottad och uppslitande kunskap om 

människans ondska? 
 

Författarna började skriva texter som komna ur håligheter i marken upp i ljuset, 

utan kulturellt levande minne, utan tradition. En ny litteratur uppstod emellertid snabbt. 

De korta berättelserna, novellerna, dominerade. Radioteatern hade många åhörare, 

radioapparater fanns i hemmen. Genren hörspel blev populär och många författare skrev 

för radio, även Böll. 
 

Den litterära infrastrukturen var rudimentär så tätt inpå krigsslutet. Bokindustrin 

var underutvecklad. Billighetsböcker trycktes under de första åren med en design som 

dagstidningar. På det sättet tog sig världslitteraturen åter in i Tyskland med Faulkner, 

Hemingway, Kafka och andra. 

Hans Werner Richter skapade Gruppe 47 för att stimulera den unga, nya tyska 

litteraturen. Medlemmar bjöds in till två möten per år för att läsa och få opublicerade 
manuskript diskuterade. Ett årligt pris instiftades, som Heinrich Böll vann 1951 med den 

självbiografiska, satiriska berättelsen Die schwarzen Schafe.86 Några av namnen i 

Gruppe 47 blev sedermera välkända, även i Sverige: Peter Weiss, Paul Celan, Hans 
Magnus Enzensberger, Günter Grass, Peter Handke, Uwe Johnson, Erich Kästner och 

Heinrich Böll själv förstås, med sitt Nobelpris 1972. 
 
 

 

 

 
85 Citerad ur Markus Huss, Motståndets akustik, Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1944-1960 (Avh., 
Stockholm 2014), s. 249f.  
86 Heinrich Böll Werke, Kölner Ausgabe, Band 5, Kiepenheuer & Witsch, 2004, S. 159 – 167. På Internet: 
www.boell.de/de/content/heinrich-boell-die-schwarzen-schafe. 
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Några av de tyska exilförfattarna vände hem. Deras litteratur mötte dem som 

valt den inre exilen. Den utländska litteraturen blev tillgänglig, Öst och Väst kunde under 

ett par år mötas i litteraturen, det delade Tyskland kunde dela sin litteratur innan tövädret 

övergick i fastfrusen vinter. Bertolt Brecht var verksam i DDR under sina sista år. 

Långsamt och ord för ord återerövrades det tyska språket från nazisterna. En 

litteratur skapades som hängde samman med den internationella litteraturen och med 

den äldre tyska litteraturen, igen. Nya intertextuella kopplingar uppstod med gamla 

texter, med andra nya texter, med texter på andra språk. Det kulturella minnet livades 

och genom de nya texternas intertextuella kopplingar med det förflutna kom det 

kollektiva minnet åter att ändras. 

 
Sedd mot denna bakgrund kan den oförstående soldaten i Wanderer tolkas. Soldatens 

oförmåga till igenkänning, till ett sammanhang med vad han ser, är en spegling av 

nazismens verkningar i landet. Individerna i Tyskland blev berövade sitt språk och sin 

kultur och därigenom sin förmåga att betrakta sig som delar i ett gemensamt 

sammanhang. Nazisterna eftersträvade ett kollektivt sammanhang som inte byggde på de 

enskilda individerna utan på totaliteten direkt – på något man kallade Tyskland. De 

åstadkom ett främlingskap, ett krossat vi. Efter kriget återtar de författarna det tyska 

språket. Denna situation och utveckling förkroppsligar den sårade soldaten i Wanderer. 

Texten i Wanderer visar på en inslagen väg mot ett nytt sammanhang. Processen 

synliggörs på två sätt. Böll arbetar för att återta det tyska språket, vilket konstituerar sig 

på språkets yta i novellen, i texten som sådan. Det andra sättet visar sig på berättelsens 

plan. Soldaten lyckas till sist få kontakt med sig själv och världen. Han återfår sin 

identitet då han ser sin egen handstil, vad han själv har skrivit. Den sårade soldaten är 

därmed på väg in i ett sammanhang med andra, men dör. Bara med en person hinner han 

återta vi-känslan, med brandmannen Birgeler. 
 

Det finns en del att tillägga här. För det första att det som ger soldaten en identitet 

är hans egen handstil, vilket i vid mening är en del av hans språk. Hans identitet skapas 

genom att han får kontakt med sitt eget språk. En koppling uppstår mellan textens yta, där 

det förgiftade tyska språket återerövras medan novellen skrivs och berättelsens plan där  
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det egna, sanna språket förmår ge individen en identitet. Det andra är att soldaten dör i 

samma ögonblick som han får en identitet. Under sin levnad i berättelsen tillhör han de 

namnlösa, som död har han sitt namn och skulle kunna få det inristat i krigsminnesmärket 

i skolans korridor – om krigsminnet vore av den sorten. Hans utvecklingskedja i novellen 

blir därmed: först namnlös som levande, sedan med namn bland de andra levande under 

några sekunder, därefter död.  
 

Det finns en komplikation i den unge soldatens utveckling. Han får kontakt med sig 

själv, han återfår sin identitet av sin egen handstil på svarta tavlan. Problemet är att han 

inte längre har någon handstil eftersom hans armar är amputerade. Han kan inte längre 

skriva. Den identitet som han erhåller, den person han åter kommer i kontakt med är den 

person han var före kriget, inte den han är nu. Hans identitet är förändrad. 
 

Soldaten är i en viss mening död redan då han förs in i sin gamla skola. En av de få 

saker han vet, vilket han meddelar på en av berättelsens första rader, är att han i n t e är 

död, att han tillhör de levande. Texten kan i skenet av berättelsens sista rader tolkas som 

att han misstar sig. Han är redan död, kriget har dödat honom. I ett katolskt perspektiv 

låter sig faktiskt novellen läsas som en dödsmässa över den döde soldaten. Jag 

återkommer till det. 
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10. Novellens metaforer, bilder och liknelser 
 
 
 

 
I soldatens inre monolog förekommer endast några få bilder och metaforer. Böll har 

uppenbarligen eftersträvat ett enkelt och direkt språk. Den ena av de två metaforer som 
återfinns i berättelsen beskriver protagonistens innersta livskänsla som ett rum i hjärtat: 

“in einer geheimen Kammer meines Herzens”87/i mitt hjärtas hemliga kammare. 

Metaforen passar bra in i ett språkligt mönster av enkelhet och omedelbarhet. Bilden 
tillhör vardagsspråket och ligger farligt nära klichén. 

 
Den andra metaforen är mer egenartad. “Mein Gott, wie beruhigend war die 

Artillerie, wie gemütlich; dunkel und rau, ein sanftes, fast feines Orgel. Irgendwie 

vornehm.”88/ Herregud vad lugnande artilleriet var, så gemytligt: mörkt och strängt, en 

mjuk ganska fin orgel. På något sätt förnäm. Artilleriet som en ganska mjuk orgel – vad 

innebär det? Den nya gemenskapen, krigskamraterna på samma sida, de som ska hjälpa, 

de som kan hjälpa, kanonerna som skjuter på långt avstånd från sina skyddade positioner? 

Där förr Heimat gav lugn och trygghet är det nu artilleripjäserna som står för det trygga. 

Som i westernfilmernas trumpetsignaler från det annalkande kavalleriet. En frestande 

tolkning, men knappast den mest öppnande. 
 

Liknelsen med orgelns trygga ljud är på ett plan en satirisk formulering. Den 

påvisar att vanliga krigsskildringar är löjliga, som krig i en barnbok. Själva kriget 

förvandlas från det barbariska, kaotiska, till något annat, till ett låtsaskrig i en romantisk 

saga. Ändå, kanondånet är ljudet av kriget, de röda flammorna och de svarta rökmolnen är 

dess bild. Soldaten förmår i sitt sinne behandla och artikulera dessa intryck. Det har kriget 

språkligt gjort med honom – döv och blind, språklös och ensam för allt utom för krigets 

eget språk. Jag återkommer till artilleriet som orgel i nästa kapitel om den katolska 

undertexten. 
 

Texten rymmer vid sidan av de två metaforerna en handfull bilder i form av 

liknelser, av slaget staden brann som en fackla. En av dessa bilder, ett sovande ansikte, 

har förmågan att öppna texten och frilägga en undertext. 
 

I den ordning bilderna uppträder i texten: “--- die ganze Stadt wie eine Fackel 

brennt”89 /--- hela stan brinner som en fackla. Bilden förstärker stämningen av undergång  

 
 

87 Böll 1950, s. 58. 
 
88 Ibid., s. 53 f.  
89 Ibid., s. 47. 
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och kaos. Formuleringen är också en del av den satiriska omstöpningen av “Der 

Spaziergang”, i vilken Schillers protagonist njuter av sin ljuskälla, solen. Soldatens väg in 

i skolbyggnaden har istället den brinnande staden som ljuskälla. 
 

Den andra bilden frammanas i samband med den grekiska fotsoldaten, som sägs vara 

grann som en tupp. “--- bunt und gefährlich, wie ein Hahn sah er aus: gefiedert, ---“90 

/som en tupp såg han ut, befjädrad,---. Bilden ger texten en satirisk prägel. I en text som 

refererar till slaget vid Thermopyle, till spartanernas okuvliga stridsmoral och till en 

aldrig sinande ström av antika minnesmärken, ger liknelsen något löjeväckande och 

distanserat åt den grekiske krigaren som befjädrad och grann som en tupp. De i texten 

ymnigt förekommande förstärkningsorden, som grann och underbar, understryker gång på 

gång detta satiriska intryck av de antika artefakterna. De är inte ägnade att inge oss 

respekt utan löje. 
 

Soldaten noterar att bilen höjde och sänkte sig som ett skepp i en vågdal, “--- das 

Auto hob und sekte sich wie ein Shiff in einem Wellental.”91 Bilden är inte svår att förstå ur 

den sårade soldatens perspektiv. De mindre potthålen smäller igenom bilens fjädring och 

stöter hans sargade kropp. Större bombkratrar ger en mjukare förflyttning i höjdled, mer som 

vågor lyfter ett skepp. Det finns en något långsökt satirisk tolkning av bilden: Xerxes armé 

som förflyttade sig mot Aten via Thermopyle använde skepp, tusentals skepp; som Xerxes 

soldater färdas novellens sårade soldat till sin avgörande uppgörelse. 
 

Vidare: Bakom mörkläggningsgardinerna ser soldaten den brinnande staden, rött 
bakom svart som i en spis som man lagt nytt kol i, “---, rot hinter schwarz, wie in einem 

Ofen, auf den man neue Kohlen geschüttet hat.”92 Det brinner som i en brasa, soldaten är 

inte rädd att brinna upp, han ser elden som om den vore på säkert avstånd, den berör 
honom inte. Det röda och svarta förekommer här för andra gången i texten, tidigare: “--- 
 
der ganze Himmel war rot, und schwarze, dicke Wolken von Qualm zogen feierlich vorüber 

…”93/ hela himlen var röd, och svarta, tjocka molnbumlingar drog högtidligt förbi 

... . 
 

Det finns goda skäl att återkomma till färgerna. Böll använder samma 

färgkombinationer i kommande texter. De utgör i sig intertextuella kopplingsdon i en just 

påbörjad väv av texter. 
 
 
 
90	Ibid.,	s.	48.		
91	Ibid.,	s.	51.		
92	Ibid.,	s.	53.		
93	Ibid.,	s.	49.	
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Genom ett museum i en död stad, så kändes färden i skolan för soldaten, som i en 
 
främmande och likgiltig värld, “--- als hätten sie mich durch das Museum einer Totenstadt 
 
getragen, durch eine Welt, die mir ebenso gleichgültig wie fremd war, obwohl meine 

Augen sie erkannten, nur meine Augen; ---“94 Denna bild understryker det omöjliga i 

ansträngningarna att tolka det som ögonen ser. Det finns inga levande band mellan 
 
omgivningen och soldaten, allt är dött. 
 

Uppe i teckningssalen minns han som i en film intrycken av bysterna och 
 
bilderna han fått på vägen dit på sin bår. Flera formuleringar tidigare leder fram till 
 
liknelsen av en film. Han ser de första artefakterna och de angår honom inte, han kan inte 
 
relatera till dem, men då konstföremålen fortsätter att dyka upp förväntar han sig att de 

just ska dyka upp i den ordning som de faktiskt gör.95 

Aber als wir an den Rassegesichtern vorbei waren, kam alles andere: 
die drei Büsten von Cäsar, Cicero, Marc Aurel, …  
“Wenn jetzt, dachte ich flüchtig ... wenn jetzt ... aber da war es 
schon: das Bild von Togo, --- 

 
Men när vi var förbi rashistorien, kom allt det andra: de tre bysterna 
av Cesar, Cicero och Marcus Aurelius, …  
”Men vänta”, tänkte jag flyktigt ... men vänta ... men där var den 
redan, bilden från Togo, --- 

 
Det är som om intrycken vevas fram som på en filmremsa, intrycken förmår inte ens 

förvåna honom. Och senare, uppe i teckningssalen:96 

Hinter meinen geschlossenen Lidern sah ich alles noch einmal, wie ein  
Film lief es ab: unterer Flur, grün gestrichen, Treppe rauf, gelbgestrichen, 
Kriegerdenkmal, Flur, Treppe rauf, Cäsar, Cicero, Marc Aurel ... 
Hermes, Nietzscheschnurrbart, Togo, Zeusfratze ... 

 
Bakom mina slutna ögonlock såg jag allt igen, det löpte som en film: 
korridoren där nere, grönmålad, trappan upp, gulmålat, 
krigsminnena, korridoren, trappan upp, Ceasar, Cicero, Markus 
Aurelius ... Hermes, Nietzschemustaschen, Togo, Zeusmasken ... 

 
Soldaten känner ett främlingskap, han ser en film, han är reducerad till en betraktare, en 
 
som inte deltar. Men visst har han sett filmen förut? Han har faktiskt sett figurerna i 
 
korridoren tusentals gånger tidigare under de åtta år som han har tillbragt i skolan. Men 
 
dessa erfarenheter, minnen av hans tidigare liv uppträder bara som en vag känsla av att 
 
 
94 Ibid., s. 56. 
95 Ibid., s. 49. 
96 Ibid., s. 51. 
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filmen är bekant. 
 

När soldaten till sist hamnat på operationsbordet får han syn på sin spegelbild i de 
 
klara glaslamporna ovanför sig. Han ser sig själv som ett enastående subtilt embryo. 
 
Han är ett ämne till något annat, något annorlunda. Han ska transformeras till en 

annan existens.97 

 
Ich lag auf dem Operationstisch und sah mich selbst ganz deutlich, 
aber sehr klein, zusammengeschrumpft, oben in dem klaren Glas der 
Glühbirne, winzig und weiß, ein schmales, mullfarbenes Paketchen 
wie ein außergewöhnlich subtiler Embryo: das war also ich da oben. 

 
Jag låg på operationsbordet och kunde tydligt se mig själv, men 
mycket liten, hopskrumpen, uppe i glödlampornas klara glas, 
pytteliten och vit, ett smalt, gasbandsfärgat paket, som ett enastående 
subtilt embryo: det var alltså jag där uppe. 

 
Texten kan också tolkas som att t e x t e n i sig utgör ett embryo till kommande texter i 
 
Bölls fortsatta författarskap. Åtskilliga stilistiska grepp som Böll använder i Wanderer 
 
kommer till användning i kommande texter under 1950-talet. Först och främst den humor 
 
och satir som förblir hans karakteristiska drag. Att se på omvärlden med humor är 
 
ofrånkomligt för Böll och blir en del av hans mänskliga, humanistiska realism. Hans 
 
kommande mest kända satiriska bok är en novellsamling med titelnovellen Doktor 
 
Murkes gesammeltes Schweigen und andere Satiren (1958).99 Ett annat allmänt 
 
återkommande stildrag är rytmiska upprepningar i texten. Vissa ord återkommer som 
 
ekon, vilket bidrar till textens musikalitet och till att understryka en viss stämning. Ett 

annat stilgrepp med liknande effekt är tempovariationer baserade på berättartempo och 

textens intensitet. 
 

Spår från texten i Wanderer återfinns framförallt i Billard um halbzehn (1959), 
men också i betydande utsträckning i Haus ohne Hüter (1954)99 och i viss mån i Das Brot 
der Frühen Jahre (1955). Tidigare har vi sett hur vissa delar av berättelsen i Wanderer 
 
 
 
97 Ibid., s. 57. 
98 Heinrich Böll, Doktor Murkes gesammeltes Schweigen und andere Satiren (Köln 1958). 

99 Haus ohne Hüter: Romanen skulle sedd ur Wanderers synpunkt kunna kallas “De dödas bok”. De döda 
soldaterna ses i de efterlevande unga sönernas perspektiv. Liknelsen av livet som en filmremsa återkommer 
som ett mantra, “filmen som gick av”, det överraskande fragila, att livet faktiskt upphörde. Filmen som gick 
av för Rai, änkan till poeten vilken forcerat, patetiskt och fåfängt försöker fortsätta att leva filmen, i motsats 
till Albert, som låter sin film sluta, som låter den helt överväldigande sorgen bryta fram och därefter kan 
fortsätta sitt liv, som i en annan film. 
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redan prövats av Böll i Der Zug war pünktlich (1949). Böll skapar i sin tidiga produktion 
 
helt klart en väv av texter som är nära förbundna med varandra. 
 

Kännetecken på denna vävnad, som den framträder i Billard um halbzehn är 
 
skriften på väggen, vissa färger, en komplex representation av tiden, en diskussion av 
 
minnets betydelse för individen och samhället, ideliga upprepningar av vissa ord och 
 
satser samt slutligen en dold intertextualitet.100 Ett karakteristiskt exempel är följande 

citat, där protagonisten Roberts ungdomsvän Schrella i slutet av berättelsen lämnat 

familjen Fähmel. För Robert har biljardspelets musik tystnat då hans Heimat till sist 

återtagit sin gestalt, men för Schrella lever den kvar:101
 

 
Uferallee. Rechts die Sportwiesen. Schlagball, Schlagball. Der Ball, den 
Robert Schlug, und die Bälle, die sie in der holländischen Kneipe mit der 
Queue anstießen, rot über grün, weiß über grün, die monotone Musik dere 
Bälle, klang fast wie Gregorianik; die Figuren, die die Bälle bildeten, wie 
strenge Poesie, die drei hoch unendlich aus grünem Filz zauberte; nie vom 
Sakrament des Büffels gekostet, blindlings Wunden empfangen, Weide 
meine Lämmer auf Vorstadtwiesen, wo Schlagball gespielt wird, in 
Gruffelstraßen und in Modestgaßen, in englischen Vorstadsraßen und hinter 
Gefängnismauern; Weide mein Lämmer, wo du sie triffst, auch, wenn sie 
nichts besseres zu tun wissen als Hölderlin zu lesen und Trakl ... 

 
Uferallé. Till höger bollplanen. Bollen som Robert slog och bollarna som 
man på de holländska ölstugorna stötte med köer, rött över grönt, vitt över 
grönt, alltid i samma entoniga ljud, det var nästan gregorianska tongångar; 
de figurer som de tre bollarna bildade på den gröna taffeln var som en 
sträng formell poesi; han hade aldrig smakat ”tjurens sakrament”, han hade 
motståndslöst låtit sarga sig, han hade följt orden ”föd mina lamm” på 
bollplaner och gator, i engelska förstadskvarter och bakom fängelsemurar; 
”föd mina lamm” var du träffar på dem även om de inte vet bättre än att läsa 
Hölderlin och Trakl ...102 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

100 Att Wanderer kan läsas som en satir över Schillers dikt är i förstone fördolt, vilket också gäller den 
katolska undertexten. Tolkningen av orden ”vidrig” och en ”sovandes ansikte” får sin tydning först längre 
fram i Bölls författarskap. En likaledes dold intertextuell koppling finns i Billard um halbzehn, nämligen 
en dialog med Celan. För att finna denna behöver man kunskap om en brevväxling mellan Celan och Böll. 
Se Barbara Wiedemann , “zwei, drei Worte verstecken”. Heinrich Bölls Roman Billard um halb zehn und 
Paul Celan, i Zeitschrift für Deutsche Philologie Bd. 132, 2013, Häfte 2, S. 241-274 
101 Böll (1959), s. 240. 

102 Översättning Nils Holmberg. 
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11. Den katolska undertexten 
 
 
 

 
Den sista bilden i novellen, das Gesicht eines Schlafenden /en sovandes ansikte visar sig 
 
kunna öppna berättelsens yta till en katolsk undertext. Bilden av det sovande ansiktet 
 
förekommer i novellens mest centrala mening där den sårade soldaten för första gången 
 
känner något i hjärtat. Sinnesintrycken förmår tränga igenom och kan tas tillvara av 
 
tidigare erfarenheter; han blir levande, han blir delaktig i sitt eget liv. Han ser sin handstil 
 
på den svarta tavlan. Hans blick går först till brandmannens ansikte, som han ser som en 

sovandes ansikte, och därifrån till svarta tavlan.103 

 
Der Arzt drehte mir den Rücken zu und stand an einem Tisch, wo er 
in Instrumenten herumkramte; breit und alt stand der 
Feuerwehrmann vor der Tafel und lächelte mich an; er lächelte müde 
und traurig, und sein bärtiges, schmutziges Gesicht war wie das 
Gesicht eines Schlafenden; an seiner Schulter vorbei auf der 
schmierigen Rückseite der Tafel sah ich etwas, was mich zum ersten 
Male, seitdem ich in diesem Totenhaus war, mein Herz spüren 
machte: irgendwo in einer geheimen Kammer meines Herzens 
erschrak ich tief und schrecklich, und es fing heftig an zu schlagen: 
da war meine Handschrift an der Tafel. 

 
Doktorn vände mig ryggen till och stod vid ett bord och plockade bland 
instrumenten; bred och gammal stod brandmannen framför tavlan och 
log mot mig: trött och ledsen log han, och hans skäggiga och smutsiga 
ansikte var som en sovandes ansikte: bakom hans axel såg jag på 
tavlans nedkluddade baksida något som för första gången sedan jag 
kommit in i detta dödens hus rörde mitt hjärta. Någonstans i mitt 
hjärtas hemliga rum skrämdes jag djupt och förskräckligt, och det 
började slå häftigt: det var min handstil på tavlan. 
 

Ett sovande ansikte, ett lugnt ansikte, ett leende ansikte. Som om människan 
 
bakom leendet förstod utan ord. Ansiktet förekommer en gång till i novellen, alldeles 
 
innan berättelsen tar slut. Ansiktet lutar sig ner mot soldatens eget ansikte. Doktorn har 
 
redan gett honom sprutan. Han är på väg in i det okända. Då känner han igen ansiktet. Det 
 
är Birgeler. För att kunna tolka bilden av det sovande ansiktet måste vi göra ännu en 
 
 
 
 
 
 
103 Böll 1950, s. 97. 



	

58	

 

undersökning av några av novellens intertextuella kopplingar, denna gång till den 

katolska symbolvärlden. 
 

Den sårade soldatens resa genom skolbyggnaden rymmer fyra trösterika inslag: 

tanken på Birgeler, klunken vatten, det outplånliga korset och det lättande skriket. 

Den sårade soldaten tänker på Birgeler då han kommit in i teckningssalen och på sin bår 

väntar på sin tur för att komma in i operationsutrymmet bakom svarta tavlan. Han tycker 

det är osannolikt att det skulle vara hans skola, allt ter sig så kallt och likgiltigt som om de 

burit honom genom ett museum i en död stad. Att han skulle ha gått där i åtta år och 

lämnat skolan bara för tre månader sedan? Att han var i den skola där han kämpat med 

linjalritning och att rita av vaser och fått slinka undan med en marmeladsmörgås till 

vaktmästaren Birgelers rum där man vågade tjuvröka och fick mjölk. I Birgelers rum där 

nu de döda samlades. I hans minne finns Birgeler, som står för något gott, för en 

tillflyktsort undan det stereotypa och malande. 
 

Det är brandmannen som ger honom vattnet att dricka. Det goda vattnet, det rika 

vattnet, det är så skönt att veta, att känna, att det finns mycket vatten i metallbägaren. Men 

han tillåts inte dricka sig otörstig. Bägaren tas ifrån honom. Han skriker rakt ut. En sårad 

kamrat förklarar; vattnet ska räcka till fler. Det är ont om vatten. Staden brinner, vattnet 

behövs för att släcka elden och rädda staden. 
 

Under en kort sekund ser soldaten på båren ett kors på väggen när han fraktas 

förbi svarta tavlan på väg in till operationsutrymmet. Också det stämmer, konstaterar han 

i sin misstrogna bedömning om han är i sin gamla skola. På den tiden då man ännu fick ha 

kors på väggen hade det hängt ett kors där. Det togs bort men lämnade ett synligt kors 

kvar på väggen, ett märke efter korset eftersom väggen blekts. Man hade målat om för att 

få bort korset, men det hade inte lyckats. 
 

Till sist hade man givit upp – och korset var fortfarande synligt, brunt mot den 

rosa väggen. Ännu så skarpt att de diagonala spåren efter buxbomskvisten syntes, spåren 

efter den kvist som Birgeler fäst på korset. 
 

Soldaten dricker av den dryck som han delar med andra, av det vatten som ska 

släcka elden och rädda staden. Han får vattnet av den man som satt märken på det 

outplånliga korset. Den man som han lärt känna i skolan, han som erbjöd ett andningshål, 

ett rum i vilket sådant var tillåtet som annars var förbjudet. 
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Tolkningen är ofrånkomlig, Birgeler är en jesusgestalt, vattnet är vinet 

i nattvarden och korset är kyrkan, den eviga katolska kyrkan. Novellen låter sig 

läsas som en kristen initiering till döden. De svarta högtidliga (feierlich) 

molnbumlingarna anger stämningen. Svart är den katolska liturgiska färgen för 

sorg. Artilleriets orgelmusik är ett requiem. Den vita färgen i teckningssalen 

högst upp dit soldaten bärs är lätt att sekulärt tolka som dödens färg (vilket 

exempelvis Jaeckel gör, se s. 10 ovan). I den katolska liturgin är emellertid vitt 

festens färg. In i operationsrummet med dess intensiva ljussken bärs soldaten in 

bakom förhänget för att möta sin frälsare. Han inser att han är i Thomas-skolan. 

Tvivlaren har nått insikt. Som Thomas i Thomasevangeliet har den unge 

soldaten funnit gudsriket inom sig själv. 

 Soldatens skrik, det lättande skriket, låter sig tolkas som bönen. Strukturen i 

historien om den sårade soldaten har Böll använt i en tidigare roman Der Zug war 

pünktlich (1948).104 Boken har en liknande fabel som Wanderer, en soldat som fraktas till 

sin död. Andreas, protagonisten, ber hela tiden. Kriget bröt hans utbildning till pianist, 

filmen gick av. Andreas är rädd för att dö. Han färdas, inte på en bår men på ett tåg. Han 

är mycket rädd. Han ber oupphörligt. I den parallella historien om soldaten i Wanderer 

färdas soldaten på väg till sin död på en bår genom huset. Han har lärt sig att skriket, att 

skrika rakt ut, lättar smärtan. Han skriker i bilen då potthålens kanter slår igenom, han 

skriker under nattvarden då brandmannen tar ifrån honom bägaren för att vinet/vattnet ska 

delas av andra. Skriket kan läsas som soldatens bön. 
 

Första gången den unge soldaten får se brandmannen/Birgeler/Jesus är efter sitt 
 
lättande skrik/bön sedan han ställts ned i teckningssalen. Det är något udda, 

svårförståeligt här i texten.105 
 

Ich spuckte meine Zigarette aus und schrie; es war immer gut, zu schreien; 
man mußte nur laut schreien; schreien war herrlich; ich schrie wie verrückt. 
Als sich jemand über mich beugte, machte ich immer noch nicht die Augen 
auf; ich spürte einen fremden Atem, warm und widerlich roch er nach Tabak 
und Zwiebeln, und eine Stimme fragte ruhig: »Was ist denn?« 

 
 
 
 
 
104 Böll (1948). 
105 Böll (1950), s. 51. 
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Jag spottade ut min cigarett och skrek, det gjorde alltid gott att skrika; man 
måste bara skrika högt; att skrika var härligt, jag skrek som en galning. När 
någon böjde sig över mig, öppnade jag ändå inte ögonen, jag förnam en 
främmande andedräkt, varm och äcklig stank den av tobak och lök, och en 
röst frågade lugnt: ”Hur är det?” 
 

Hur kommer det sig att den sårade uppfattar andedräkten som “widerlich”, äcklig? Är den 
 
honom motbjudande? Kan den förlösande Kristus överhuvudtaget vara motbjudande? Är 
 
tolkningen rimlig? 
 

Ordvalet kan emellertid ges en förklaring. Heinrich Böll låter den sårade minnas 
 
en lukt i en situation som Böll själv upplevde som gymnasist i Köln 1934. Böll skriver 
 
1981 i en kort självbiografisk text om sina år i gymnasiet 1933-1937 om hur han då och 

då gick i skolmässan i den lokala Franziskanerkyrkan:106 

 
---; die Kirche selbst war mir – ich finde kein anderes wort – ekelhaft, mit 
ihrem Kitsch und den Ausdünstungen ihres Publikums, es gibt nur ein 
Wort für diese Ausdünstungen: Mief, der sich inbrünstig gebärdete. 

 
---; själva kyrkan föreföll mig – jag finner inget annat ord – äcklig, med 
dess smaklösa prydnader och publikens utdunstningar, det finns bara 
ett ord för dessa utdunstningar: en innerlighetens kvalm. 
 

Den unge Heinrich Böll finner kyrkan motbjudande men går ändå in och återkommer 
 
regelbundet. Ett skäl var att han där träffade kristendomsläraren, som han respekterade för 
 
dennes mod att inte göra några eftergifter mot nazisterna. Den katolska kyrkan i Tyskland 
 
var annars snar att anpassa sig till nazisterna efter maktövertagande 1933. Ett 
 
rikskonkordat utfärdades och Vatikanen erkände regimen. Många antinazister valde att gå 
 
ur kyrkan. Diskussionen fanns också i Bölls familj men de valde att stanna kvar, oroliga 
 
för att ett utträde skulle kunna tolkas som en hommage till nazisterna. Utträdet ur kyrkan 
 
var vanligt bland de horder av tyskar som gick in i partiet efter 1933, men dem kunde man 
 
inte följa. Böll beskriver i sammanhanget hur han öppet visade sin tillhörighet, hur han 
 
vid ett tillfälle deltar i en procession och bär en fana och bespottas av de kringstående. 
 

Men finns kopplingen till Birgeler här? Böll skriver några sidor senare i sin 
 
självbiografi från ungdomen om hur han och två andra gymnasister som straff för att de 
inte deltog i nazisterna gymnasistverksamhet med idrottsövningar och liknande på 
 
 
 
 
 
 
 
106 Heinrich Böll 1981, s. 23.  
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eftermiddagarna – de tre var de enda som framhärdade av skolans alla elever – skulle 
 
ställa i ordning skolans bibliotek när de andra två hundra eleverna var lediga på 
 
Staatsjugendtag. Den vaktande läraren tröttnade efter första timmen och de passades 
 
istället av skolans vaktmästare. Biblioteket var förlagt i en skrubb intill den gamla 
 
vaktmästarbostaden. 
 

Under tre år varade detta, varje skolpliktig lördag ordnade de tre biblioteket, 
 
vilket var snabbt gjort – de behövde bara vistas där. Pojkarna rökte cigaretter och drack 
 
skolans choklad. Ungefär som den sårade soldaten gjorde som elev i sin Tomas-skola i 
 
Wanderer. Vaktmästaren hette Mirgeler. Böll beskriver Mirgeler:107 
 

Mirgeler war ein sanfter, liebenswürdiger Mensch, einen der wenigen 
Kriegsinvaliden, die nicht vom Krieg erzählten. Es war zu spuren, daß 
er “Sympathisant” war, nicht ausdrücklich das wäre zu gefährlich 
gewesen, wurde auch nicht erwartet; - - - Bei Mirgeler und manchem 
Lehrer bedurfte es der Ausdrücklichkeit nicht, der Gesichtausdruck 
genügte. 

 
Mirgeler var en mild, älskvärd människa, en av de få krigsinvalider 
som inte berättade om kriget. Det märktes att han var “sympatisör”, inte 
uttryckligen, det skulle ha varit för farligt, det förväntades inte heller - - 
- I fråga om Mirgeler och en del lärare behövdes det inte sägas rent ut, 
det räckte med ansiktsuttrycket. 

 
Notera ordet “Gesichtsausdruck” /ansiktsuttrycket. Det är Mirgelers älskvärda 
 
ansikte, det ansikte som speglar den medkänsla som finns bakom Birgelers sovande 

ansikte.108 

 …; breit und alt stand der Feuerwehrmann vor der Tafel und 
lächelte mich an; er lächelte müde und traurig, und sein bärtiges, 
schmutziges Gesicht war wie das Gesicht eines Schlafenden; … 

 
…; bred och gammal stod brandmannen framför tavlan och log mot 
mig: trött och ledsen log han, och hans skäggiga och smutsiga 
ansikte var som en sovandes ansikte: …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 Böll (1981), s. 41f.  
108 Böll (1950), s. 57. 
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12. Slutord 
 
 
 

 
Min analys har visat att den vanliga tolkningen av Bölls novell, att den skulle vara riktad 

mot det brott som nazisterna förorsakade i den västerländska kulturens utveckling sedan 

grekerna, kan ifrågasättas. Snarare kan novellen läsas som en attack mot inslag i den 

kulturella utvecklingen. En tradition att forma samhället med dunkla, ickerationella, 

”romantiska” argument som ursprunglighet och tyskhet gav nazisterna en grogrund för att 

utveckla sina egna perverterade tankefigurer. Valet av Schiller och hans dikt ”Der 

Spaziergang” som symbol för den angripna utvecklingen är i viss mån tidsbundet. Schiller 

var en konservativ, klassicistisk idealist och alls ingen romantiker, särskilt inte i Fichtes 

mening. 
 

Bölls novell tolkad som en satir över ”Der Spaziergang” innebär att Schillers dikt 

får en ny status i sin roll som minnesmärke i det kollektiva minnet. Texten i Wanderer 

förskjuter den pastorala idyllen, den högstämda elegin till en tom tavla – den kulturella 

utvecklingen står inte i motsatsställning till nazismen utan den underlättade framväxten av 

dess dunkla föreställningsvärld. 
 

Novellens oförstående soldat som inte vågar tro sina ögons vittnesbörd, som inte 

förmår se sig själv i ett sammanhang och som därför inte längre kan orientera sig i livet, 

låter sig tolkas som en bild av Tyskland vid krigsslutet. Tyskarna var berövade sitt språk – 

det hade nazisterna förgiftat - och sin hemtrakt, landet var slaget i grus och miljoner 

människor var på flykt; de var berövade sitt sammanhang, sin Heimat. Novellen beskriver 

hur den sårade soldaten återtar sin hemvist via sin språkliga identitet på motsvarande sätt 

som efterkrigsförfattarna strävade efter att hitta ett nytt sant språk. Böll arbetar med att 

avnazifiera det tyska språket på novellens yta medan han skriver novellen samtidigt som 

protagonisten strävar efter att finna sitt språk och sin identitet inne i berättelsen. 
 

En av novellens liknelser, en sovandes ansikte, öppnar novellen för dess kristna 

inslag. En förnyad analys av berättelsens symboler leder fram till en katolsk undertext. 

Birgeler, den skolvaktmästare som den sårade soldaten till sist känner igen från sin egen  
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skoltid är en jesusfigur. Det läskande vattnet som soldaten får av honom och som han delar 

med andra för att släcka krigets brand är nattvarden och det kors som nazisterna 

försökt måla över på en av skolans väggar förblir liksom den katolska kyrkan själv 

orubbligt närvarande. Novellen kan läsas som ett requiem över den döde soldaten. 

Artillertiets orgel spelar sorgemusiken då soldaten slutligen förs in till det strålande 

ljuset. 
 

En annan av novellens liknelser, den sårade soldaten som ser sig själv som ett 

embryo, öppnar för en tolkning av texten själv som ett embryo. Wanderer följs av senare 

texter av Böll som använder motiv och stilgrepp från novellen. Särskilt i Billard um 

halbzehn (1959) finns spår från novellens text i romans komplexa användning av 

tidsbegrepp, i dess ustuderade musikaliska upprepningar, i dess intrikata behandling av 

minnets roll för individen och samhället - och i en förborgad intertextualitet. Det är 

fruktbart att betrakta Bölls femtiotalsromaner som en gemensam väv av texter. 
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Appendix 
 
Heinrich Böll, Främling, kommer du till Spa… 
 
 
 
När bilen stannade fortsatte bilmotorn att brumma en stund; någonstans där ute slogs en 

port upp, ljus föll in i bilen genom det trasiga fönstret och jag såg nu att också glödlampan 

i taket var trasig; bara sockeln var kvar i lamphållaren, ett par blänkande tunna trådar med 

glasrester. Så upphörde motorn att brumma och utanför skrek en röst: ”De döda hitåt, har 

ni döda med er?” ”För i helvete”, skrek föraren tillbaka, ”mörklägger ni inte längre?” 
 

”Det behövs ingen mörkläggning längre, hela stan brinner som en fackla”, skrek den 

främmande rösten. ”Jag frågade om ni har några döda?” 

”Vet inte.” 
 

”De döda in hit, hör du? Och de andra en trappa upp i teckningssalen, förstår du?” 

”Ja, ja” 
 

Men jag var ännu inte död, jag hörde till de andra, och de bar mig uppför trappan. 

Först genom en svagt upplyst korridor, med grönmålade väggar; det satt gammaldags 

svarta klädhängare på väggarna och det fanns dörrar med emaljskyltar: Vl a och Vl b, och 

mellan dörrarna hängde Feurbachs bild på Medea, som milt glänsande tittade mot fjärran 

bakom glas i en svart ram; sedan kom dörrarna V a och V b, och mellan dem hängde en 

bild på Pojken med stickan, ett underbart, rödaktigt, glänsande fotografi i brun ram. 
 

Den stora pelaren i mitten av trappuppgången fanns där också, och bakom den, lång 

och smal, så fint gjord, en avbildning av Parthenonfrisen i gips, gulaktigt glänsande, äkta, 

antik, och sedan kom allt, som det måste komma: den grekiska fotsoldaten, grann och 

farlig, som en tupp såg han ut: fjäderklädd, och i själva trapphuset på den gula väggen 

hängde de alla i rad: från Storfursten till Hitler ... 
 

Och där, i den korta lilla gången, där jag äntligen fick ligga horisontell på min bår 

några steg igen, där fanns den särskilt vackra, särskilt stora, särskilt färggranna bilden av 

Den Gamle Fritz med sin himmelsblå uniform, de strålande ögonen och den stora, 

guldglänsande stjärnan på bröstet. 

Lutande på båren igen blev jag buren förbi rashistorien; där var den nordiske kaptenen 

med sin örnblick och sin dumma mun, den västliga moseljungfrun, lite sluten och skarp, 

ostpreussaren med sin potatisnäsa och den Alpine med sitt 
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adamsäpple, så åter en korridor, jag fick ligga plant på min bår ett par steg, och innan 

bärarna vände runt i andra trappan såg jag den också: krigsminnestavlan med det stora 

järnkorset ovanpå och lagerkransen av sten. 
 

Allt gick fort: jag är inte tung och bärarna hade bråttom. Hursomhelst: allt kunde vara 

en synvilla; jag hade hög feber, hade ont överallt. I huvudet, i armarna och benen, och 

mitt hjärta slog som om det var vansinnigt; i feber ser man vad som helst! 
 

Men när vi hade kommit förbi rashistorien, följde allt det andra: de tre bysterna av 

Cesar, Cicero och Marcus Aurelius, så ordentliga såg de ut bredvid varandra, fint 

avbildade, helt gula och äkta, antika och värdiga stod de där mot väggen, och där kom 

också hermespelaren när vi svängde runt hörnet, och långt borta i korridoren – den var 

här målad i rosenrött – långt, långt borta i korridoren hängde den stora Zeusmasken över 

ingången till teckningssalen; precis, långt där borta fanns Zeusmasken. Till höger såg jag 

genom fönstret eldskenet, hela himlen var röd, och svarta, tjocka molnbumlingar drog 

högtidligt förbi ... 
 

Och så måste jag titta åt vänster igen och såg de små skyltarna ovanför dörrarna O1a 

och O1b, och mellan de bruna, slitna dörrarna såg jag mustaschen och nästippen på 

Nietzsche i en gyllene ram, resten av bilden var dold under en papperbit på vilken man 

kunde läsa Lättare kirurgi. 

”Men vänta”, tänkte jag flyktigt ... ”men vänta” ..., men där var den redan, bilden från 

Togo: färggrann och stor, enkel som en gammal gravyr, ett praktfullt tryck, och längst 

fram, framför kolonialhusen, framför negern och soldaterna som frånvarande stod runtom 

med sina gevär, framför allihop fanns bananklasarna, helt naturtroget avbildade: till 

vänster en klase, till höger en klase, och på den mellersta bananen i den högra klasen var 

det något kluddat, jag såg det, jag måste ha skrivit det själv... 
 

Men nu öppnades dörren till teckningssalen, och jag svävade in under Zeusbysten och 

slöt ögonen. Jag ville inte se mer. Teckningssalen luktade av jod, skit, sopor och tobak, 

och det var högljutt. De satte ner mig, och jag sa till bärarna: ”Stick en cigarett i munnen 

på mig, i vänstra bröstfickan.” 

Jag kände hur någon trevade i min ficka, en tändsticka fräste och sedan hade jag 

den tända cigaretten i munnen. Jag tog ett bloss. ”Tack”, sa jag. 
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”Allt det här”, tänkte jag, ”är inget bevis. När allt kommer omkring finns det en 

teckningssal i alla gymnasier, korridorer med gammeldags klädhängare på gröna och gula 

väggar, när allt kommer omkring är det inget bevis för att jag är i min skola att Medea hänger 

mellan Vla och Vlb och Nietzsches mustasch mellan O1a och O1b. Det finns  

säkert någon föreskrift som säger att de ska hänga exakt så. Husstadga för Humanistiska 

Läroverk i Preussen: Medea mellan Vla och Vlb, Pojke med sticka där, Caesar, Marcus 

Aurelius och Cicero i hallen och Nietzsche en trappa upp där de läser filosofi. 

Partenonfrisen, en färggrann bild från Togo. Pojken med stickan och Partenonfrisen är 

när allt kommer till kritan sedan generationer tillbaka bra, väl utprovad skolrekvisita, 

och jag är absolut inte den ende som fått för mig att skriva Leve Togo på en banan. 

Man skojar på samma sätt i alla skolor. Och dessutom kan det vara så att jag har feber, 

att jag drömmer.” Jag hade inte ont längre. I bilen hade det varit riktigt illa; när de 

körde genom de små potthålen på vägen, skrek jag varje gång; de större kratrarna var 

bättre: bilen höjde och sänkte sig som ett skepp i en vågdal. Men nu verkade det som 

sprutan hade tagit, den som de slagit i mig i armen i mörkret: jag hade känt hur nålen 

trängde genom huden och hur det blev alldeles varm mot benet. 

”Det kan inte vara sant”, tänkte jag, ”så många kilometer kan bilen knappast ha åkt: 

nästan trettio. Dessutom: Du känner inget, det är bara ögonen som ser: ingen känsla 

säger att du är i din skola, din skola som du lämnade för tre månader sedan. Åtta år är 

ingen småsak, skulle du efter åtta år bara känna igen det här med ögonen? 

Bakom mina slutna ögonlock såg jag allt igen, det löpte som en film: korridoren där 

nere, grönmålad, trappan upp, gulmålat, krigsminnena, korridoren, trappan upp, Ceasar, 

Cicero, Markus Aurelius ... Hermes, Nietzschemustaschen, Togo, Zeusmasken ... 
 

Jag spottade ut min cigarett och skrek, det gjorde alltid gott att skrika; man måste 

bara skrika högt; att skrika var härligt, jag skrek som en galning. Fast någon böjde sig 

över mig, öppnade jag inte ögonen, jag kände en främmande andedräkt, en varm och 

vidrig stank den av tobak och lök, och en röst frågade lugnt: ”Hur är det?” 

”Något att dricka,” sa jag, ”och en cigarett till, i bröstfickan.” 
 
Någon trevade runt i min ficka igen, en tändsticka fräste till igen och någon stack en 

tänd cigarett i min mun. 
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”Var är vi?”, frågade jag. 

”I Bendorf.” 

”Tack”, sa jag och drog ett bloss. 
 

Det verkade åtminstone som jag verkligen var i Bendorf, hemma alltså, och om jag inte 

hade hög ovanligt hög feber, var det väl också så att jag var i ett humanistiskt läroverk: en 

skola var det helt säkert. Hade inte rösten där nere skrikit: ”De andra till teckningssalen!”? 

Jag var en av de andra, jag levde, de som levde var just de andra. Teckningssalen fanns 

också, och om jag kunde höra rätt, varför skulle jag då inte kunna se rätt, och då stämde 

det väl, att jag hade känt igen Ceasar, Cicero och Markus Aurelius och då måste det 

vara ett humanistiskt läroverk; jag tror inte att man ställer dessa gubbar mot väggarna i 

korridorerna i andra skolor. 

Äntligen kom han med vatten: igen luktade det tobak och lök från hans andedräkt, 

och utan att vilja det, slog jag upp ögonen: där fanns ett trött, gammalt orakat ansikte 

ovanför en brandmansuniform och en gammal röst sa tyst ”Drick kamrat”. 
 

Jag drack: det var vatten, men vatten är härligt; jag kände muggens metallsmak mot 

mina läppar och det var skönt att känna hur mycket vatten som var kvar, men 

brandmannen drog bort muggen från läpparna och gick: jag skrek men han vände sig 

inte om, ryckte bara trött på axlarna och gick vidare; en som låg bredvid mig sa lugnt: 

”Ingen idé att böla, de har slut på vattnet; staden brinner, det ser du ju.” 
 

Jag såg det genom mörkläggningsgardinerna, det glödde och mullrade bakom de 

svarta gardinerna, rött bakom svart, som en gammal spis, som man lagt nytt kol i. Jag såg 

det: ja, staden brann. 
 

”Vad heter staden?”, frågade jag honom, som låg närmast mig. ”Bendorf”, 

svarade han. 
 

”Tack”. 
 

Jag tittade rakt fram mot fönstren och ibland upp mot taket. Taket var fortfarande i 

bra skick, vitt och blankt, med en klassicistisk, smal stuckatur; men en sån smal klassisk 

stuckaturlist finns faktiskt i teckningssalen i alla skolor, åtminstone i fina, gamla 

humanistiska läroverk. Det är ett som är sant. 

Jag fann det klarlagt att jag låg i en teckningsal i ett humanistiskt läroverk i 

Bendorf. Bendorf har tre humanistiska läroverk: Fredrik den Store-skolan,  
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Albertusskolan och – kanske behövde jag inte nämna den – men den sista, den tredje 

var Adolf Hitler-skolan. Hängde inte bilden på den Gamle Fritz i trapphuset på Fredrik 

den Store-skolan så färggrann, så vacker, så stor? Jag hade varit på denna skola i åtta 

års tid, men kunde inte bilden hänga exakt likadant på samma ställe i de andra skolorna, 

så tydlig och så iögonfallande att man måste se den när man gick uppför den första 

trappan? 
 

Nu hörde jag utifrån det tunga artilleriet skjuta. Annars var det ganska lugnt; 

ibland trängde de tärande lågorna igenom, och i mörkret störtade någonstans en 

husfasad. Artillertiet sköt lugnt och metodiskt, och jag tänkte: Sköna artilleri! Jag vet 

att det är gement, men jag tänkte så. Herregud vad lugnande artilleriet var, så 

gemytligt: mörkt och strängt, en mjuk ganska fin orgel. På något sätt förnäm. Jag 

tycker att artilleriet har något förnämt över sig, också när de skjuter. Det låter så 

anständigt, som krig i en sagobok ... Sedan tänkte jag på hur många namn det skulle 

stå på Krigsminnestavlan, när de återinvigde den, med ett ännu större järnkors ovanpå 

och en ännu större lagerkrans av sten, och plötsligt förstod jag att om jag var i min 

gamla skola skulle mitt namn vara med, inhugget i sten och i skolkatalogen skulle det 

efter mitt namn stå - ..drog ut från skolan i fält och föll för ...” 
 

Men jag visste ännu inte för vad och jag visste ännu inte om jag var i min gamla 

skola. Jag måste ovillkorligen ta reda hur det var. På Krigsminnestavlan fanns det heller 

inget som var skrivet för den här skolan, inga fallna, den var som överallt, det var en 

masstillverkad minnestavla, ja, de fick den centralt. 

Jag såg mig om i teckningssalen, men bilderna hade de tagit ned, det fanns bara ett par 

bänkar, som stod uppstaplade i ett hörn, och fönstren, de var smala och höga, många bredvid 

varandra, som för att släppa in mycket ljus, som det ska vara i en teckningssal? 
 
Mitt hjärta sa mig ingenting. Skulle det inte ha sagt något om jag hade varit i det här 

rummet, under åtta år tecknat vaser och tränat på skrivtecken här, smala, fina, underbara 

kopior av romerska vaser som teckningsläraren ställde upp på en ställning där framme 

och alla sorters typsnitt, feta, antiqua, romerskt, italienskt. Jag hade hatat dessa timmar 

som mest av allt i skolan, jag hade gåt åt av långtråkighet timme efter timme och jag 

klarade aldrig av att teckna vaser eller måla skrifttecken. Men var fanns mina svordomar, 

var syntes mitt hat mellan dessa dystra långtråkiga väggar? Ingenting talade till mig inom 

mig och jag skakade stum på huvudet. 
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Gång på gång hade jag suddat, vässat pennan, suddat ... ingenting ... 
 

Jag visste ännu inte hur sårad jag var; jag visste bara att jag inte kunde röra 

armarna, och inte heller det högra benet, det vänstra bara lite; jag tänkte att de nog 

hade lindat armarna så hårt mot kroppen att jag inte kunde röra mig. 
 

Jag spottade ut den andra cigaretten i gången mellan halmmadrasserna och försökte 

röra armarna, men det gjorde så ont att jag måste skrika: jag skrek på, det var så skönt 

att skrika, jag hade också blivit arg för att jag inte kunde röra armarna. 
 

Så stod läkaren framför mig; han hade tagit av sig glasögonen och kisade mot mig; han sa 

inget; bakom honom stod brandmannen som hade gett mig vatten. Han viskade något i örat 

på läkaren och läkaren satte på sig glasögonen: jag såg tydligt hans stora grå ögon 

med de skälvande pupillerna bakom de tjocka glasögonen. Han såg länge på mig, så 

länge att jag måste titta bort, och han sa svagt: ”Ett ögonblick, det är strax er tur ...” 
 

Sedan lyfte de upp den som låg närmast mig och bar iväg honom bakom svarta 

tavlan; jag tittade efter honom, de hade dragit iväg svarta tavlan och ställt den på tvärs 

och hängt ett lakan för luckan mellan vägg och tavla; där innanför lyste ett bländande 

ljus ... 
 

Det hördes inget, lakanet slogs åt sidan och han, som legat närmast mig blev 

buren igenom; med trötta likgiltiga ansikten kånkade bärarna honom genom dörren. 

Jag blundade igen och tänkte: ”Du måste försöka förstå hur skadad du är och om du 

är i din gamla skola.” 
 

Allt framstod så kallt och likgiltigt, som om de burit mig genom ett museum i en död 

stad, genom en värld lika främmande som likgiltig, trots att mina ögon kände igen den, 

bara mina ögon; det kunde bara inte vara så att jag hade varit här för bara tre månader 

sedan, ritat vaser och målat skrivtecken, att jag på rasten hade gått ner med min 

marmeladsmörgås, förbi Nietschze, Togo, Caesar, Cicero, Markus Aurelius, helt 

långsamt ner till undervåningen där Medea hängde, in till vaktmästaren, till Birgeler för 

att dricka mjölk. Mjölk i det lilla mörka krypinet, där man också vågade röka en cigarett 

fastän det var förbjudet. Säkert var det dit ner som de bar den som legat närmast mig, dit 

till de döda; kanske låg de döda i Birgelers oansenliga lilla rum där det luktade av varm 

mjölk, av damm och av Birgelers dåliga tobak. 
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Äntligen kom bärarna tillbaka, de tog upp mig och bar mig in bakom svarta tavlan. 

Jag svävade igen, nära förbi dörren och i förbifarten såg jag att det också stämde: ovanför 

dörren hade det hängt ett kors, när skolan ännu hette Tomasskolan, och då hade de tagit 

bort korset, men det hade lämnat efter sig ett rent mörkgult märke på väggen, korsformat,  

skarpt och tydligt, ännu tydligare än det gamla tunna korset som hade hängt där: prydligt 

och vackert blev korstecknet kvar på väggens bleka färg. Då hade de i ilska målat om 

hela väggen, men det hade inte hjälpt: målaren hade inte hittat den riktigt rätta nyansen – 

korset blev kvar, brunaktigt och tydligt, men hela väggen blev rosa. De hade skymfat, 

men det hade inte tjänat något till: korset blev kvar, brunt och tydligt mot väggens rosa, 

och jag tror att pengarna för färg var slut, och de kunde inte göra något mer. Korset var 

ännu kvar och tittade man noga kunde man till och med se diagonala spår på korsets 

högra arm där buxbomskvisten hade hängt i åratal, den som vaktmästare Birgeler satte 

fast när det ännu var tillåtet att hänga upp kors i skolorna... Allt detta föll mig in på den 

korta sekund det tog att bli buren förbi dörren bakom tavlan där det bländande ljuset 

brann. 
 
 Jag låg på operationsbordet och kunde tydligt se mig själv, men mycket liten, 

hopkrympt, uppe i glödlampornas klara glas, pytteliten och vit, ett smalt, gasbandsfärgat 

paket, som ett enastående subtilt embryo: det var alltså jag där uppe. 
 
 Doktorn vände mig ryggen till och stod vid ett bord och plockade bland 

instrumenten; bred och gammal stod brandmannen framför tavlan och log mot mig: trött 

och ledsen log han, och hans skäggiga och smutsiga ansikte var som en sovandes ansikte: 

bakom hans axel såg jag på tavlans nedkluddade baksida något som för första gången 

sedan jag kommit in i detta dödens hus rörde mitt hjärta. Någonstans i mitt hjärtas 

hemliga rum skrämdes jag djupt och förskräckligt, och det började slå häftigt: det var 

min handstil på tavlan. Uppe på den översta raden. Jag känner igen min handstil: det är 

tydligare än om man ser sig själv i spegeln, mycket tydligare, och det fanns inga 

möjligheter att betvivla min handstils identitet. Inget annat hade varit något bevis, varken 

Medea eller Nietzsche, inte den dinariske alpmannen, inte bananerna från Togo, inte ens 

korset ovanför dörren: allt det där fanns i alla skolor – men jag tror inte att de skrev med 

min handstil på svarta tavlan i andra skolor. Där stod den fortfarande, meningen som vi 

hade varit tvungna att skriva på den tiden, i det förtvivlade liv som bara låg tre månader 

tillbaka i tiden: Vandrare, om du kommer till Spa ... 
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 Ja, jag vet, tavlan hade varit för kort, och teckningsläraren hade skällt på mig för 

att jag inte hade delat in texten riktigt, hade valt för stora typer, och han hade själv med 

samma storlek skakande på sitt huvud skrivit: Vandrare, om du kommer till Spa ... 
 
Sju gånger stod det där: med min stil, i antiqua, fraktur, kursiv, romerskt, italienskt 
 
och rundskrift: sju gånger tydligt och obevekligt: Vandrare, om du kommer till Spa ... 
 
Brandmannen hade ställt sig bredvid mig på en lågmäld begäran från doktorn, så jag 

såg nu hela meningen, som bara var lite stympad, eftersom jag valt en för stor stil, för 

många punkter. 
 
 Jag ryckte till då jag kände ett stick i det vänstra låret, jag ville ändra läge, men 

det gick inte: jag tittade nedåt - och nu såg jag det: de hade vecklat ut mig, och jag hade 

inga armar längre, inte heller något högerben, jag föll plötsligt tillbaka eftersom jag inte  

kunde stödja mig; jag skrek; brandmannen tittade förfärad på mig, men doktorn ryckte på 

axlarna och tryckte in kolven på sin spruta, vilken lugnt och fint gled ned; jag ville titta 

mot tavlan igen, men brandmannen stod nu helt nära och skymde den; han höll fast mig i 

skuldrorna, och jag kände lukten av brandrök och smuts från hans solkiga uniform, såg 

bara hans trötta, ledsna ansikte, och nu kände jag igen honom: det var Birgeler. 
 
”Mjölk”, sa jag svagt ... 
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