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Fyra män
för vilka Tysklands ängar bleknat

Ett brev
som sänds i gravens skugga

I massgraven Stalingrad
från vilken gud har vänt sitt ansikte

höjs frågan
var tog färgerna vägen?
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Som 16-åring hittade jag av en slump en bok på Borås
Stadsbibliotek som hette �Sista brevet från Stalin-
grad� från Wahlström & Widstrands förlag i över-
sättning av Magnus von Platen. Boken återger några
av de brev som lämnade den inringade staden med
det sista planet ut. Jag lånade den, läste den och har
burit den med mig sedan dess. Boken är ond och
vacker på samma gång och jag gråter fortfarande tå-
rar av sorg och ilska varje
gång jag läser den. Sedan ett
par år tillbaka har jag lekt
med tanken att göra ett sce-
nario av boken och nu har
det till slut blivit av.

I Sista brevet från Stalin-
grad framstår med en på-
trängande tydlighet männis-
kans grymhet och galenskap
men förhoppningsvis så fö-
der historien också en insikt
om vilka som är livets vikti-
gaste värden, ty samtidigt
som krig frambringar män-
niskans mörkaste och mest
bestialiska sida så ger det
också upphov till de mest
osjälviska hjältedåd världen
någonsin skådat.

Scenariot
Sista brevet från Stalingrad är
ett scenario för tre eller fyra spelare och speltiden är
beräknad till maximalt fem timmar. Scenariot är skri-
vet i en form som jag själv föredrar att kalla system-
lös och det kan spelas med eller utan tärningar efter
behov.

Scenariot inleds med en sammanfattning, spelar-
beskrivning samt ett synopsis och följs sedan av en
prolog, scener varvade med personbeskrivningar och
stämningstips och avslutas med en epilog. Längst bak
finns de olika karaktärerna.

Sammanfattning
Sista brevet från Stalingrad är berättelsen om fyra
unga tyskar och deras gemensamma kärlek till en

flicka. Berättelsen är uppdelad i två akter varav den
första, kortare, utspelar sig  i Tyskland sommaren
1939 och den andra, huvudsakliga, i Stalingrad ja-
nuari 1943. Två uppsättningar karaktärsblad kommer
att finnas. En för karaktärerna 1939 och en för 1943.
I den första uppsättningen karaktärsblad framgår det
med all önskvärd tydlighet att karaktärerna dör 1943
och scenariot blir därför en marsch mot det ound-

vikliga. Dramat är mycket
löst uppbyggt kring ett an-
tal nyckelscener och spel-
ledaren ges därför stor möj-
lighet att låta spelarna be-
stämma takt och vägval. För
att hjälpa spelledaren att
oforcerat kryssa mellan
nyckelscenerna finns en hel
del personbeskrivningar,
stämnings- och
beskrivningstips insprängt.
Nyckelscenerna fungerar
som styrinstrument,
budskapsbärare och, i
epilogen, klimax och
�twist�.

Spelar-
beskrivningar

Ursprungligen skrevs Sista
brevet från Stalingrad för
tre spelare men för att öka

valfriheten inför Borås Spelkonvent 14 så har möj-
ligheten att förvandla en av historiens två icke-spe-
lande huvudpersoner till en spelare lagts in. Det bör
dock betonas att scenariot gör sig allra bäst för tre
spelare.

De tre huvudsakliga spelarna är bröderna Hans
och Jürgen Bäumer samt deras bästa vän Hans Reiss.
Max Wohl, en av historiens centralgestalter, är den
eventuella fjärde karaktären. I scenariot finns Max
med både i form av NPC (för trespelar-varianten)
och som karaktärsblad (för fyraspelar-varianten). I
de scener som beskrivs finns alltid en särskild sek-
tion som förklarar skillnaderna i scenariot när Max
figurerar som spelare.

Inledning
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källare som deras tillfälliga befäl Dennis Pritz har valt
som tillflykt i väntan på det oundvikliga slutet. I käl-
laren och dess närmaste omgivning upplever vän-
nerna kriget i sitt mest obarmhärtiga ljus. Den
omänskliga vardagen bryts när det osannolika inträf-
far då en motocykelkurir överlämnar brev från Tysk-
land. Ett av breven är till Max. Brödernas far skriver
och berättar om Ursula. Sjukdom och hopplöshet

har fått henne att förlora
livsviljan och hon tynar
sakta bort. Brevet får Max
att dra sig undan världen
med sin penna och ett slitet
anteckningsblock. Det blir
uppenbart av den trans Max
är i att han håller på att be-
sanna Ursulas profetia.
Hans skriver orden som får
vingar och ger livet mening.
Övertygade om hur viktigt
det är att brevet når Tysk-
land sätter de fyra fart ge-
nom den sönderbombade
ruinstaden Stalingrad. Målet
för vandringen är flygplat-
sen Gumrak som de ryska
trupperna just håller på att
omringa. Ryktena säger att
ett sista plan förbereder sin
avfärd. Under kaoset kring
Gumrak hamnar vännerna i
ett gränsland av tyska och
ryska ställningar och de tar

sig smygande framåt. En plötsligt uppdykande T34
får spelarna att dyka in i en källare. Från ett närbelä-
get rum hörs en klingande röst som uppenbarligen
reciterar något. Det är två ryska soldater som tillfäl-
ligt sökt undfly striderna. Den yngsta av de två, en
kvinna, läser för sin vän ur en tummad pocketbok.
Rörda av scenen låter vännerna den ryska duon över-
leva och skyndar vidare. Väl ute vid Gumrak tvingas
de, i den allmänna desperationen, slå sig fram mot
det taxande planet. En efter en faller de i sina försök
men brevet fortsätter framåt och svårt skadad lyckas
den sista av dem lämna över brevet till ett av planets
flygare. Döende ser han hur planet lyfter och flyger,
i allt vidare cirklar från hopplöshetens Stalingrad. I
epilogen som följer röjs sagans ödesdigra slut.

I den lilla sydtyska staden Eberbach återvänder, som-
maren 1939, två bröder - Hans och Jürgen Bäumer -
efter första terminen vid universitetet i Nürnberg. I
staden återförenas de med sin bästa vän Hans Reiss
och planerar att tillbringa en sommar i lättjans tecken.
Till staden återkommer också bröderna Bäumers sys-
ter Ursula och med sig har hon sin pojkvän, den
tystlåtne poeten Max Wohl. De fyra unga männen
har alla det gemensamt att
de älskar Ursula Bäumer, alla
på sitt eget vis. Hans och
Jürgen älskar henne som
den syster hon är, Max Wohl
som hans livs utvalda och
Hans Reiss på ett andligt sätt
då han ser henne som en in-
karnation av alla värden han
håller högt. Tillsammans till-
bringar de sorgfria, under-
bara dagar tillsammans i
framtidshoppets tecken.
Under en picknick i en över-
given kvarn strax utanför
Eberbach ger Max Wohl ef-
ter mycket övertalning ett
prov på sin poesi. Efter
recitationen ger han en
mycket självkritisk bild av
sig själv som misslyckat vil-
ket resulterar i allehanda
u p p mu n t r i n g s f ö r s ö k .
Ursula, som i Max ser en
stor talang, går så långt att
hon förutspår att han en dag kommer att bli en stor
poet. En sådan som kan �ge orden vingar, få änglar
att gråta och ge livet mening.� Efter picknicken läm-
nar de församlade den igenbommade kvarnen genom
att krypa ut genom ett hål i muren...

Stalingrad
...hålet i muren leder de fyra soldaterna  ur den
sönderbombade källaren i Stalingrads centrum ut på
en ödetomt. De ryska artillerikrevaderna sliter värl-
den i stycken och mardrömmen av rök, blod, skrik
och förvridna stålrester tycks aldrig upphöra. De fyra,
vid det här laget mycket slitna soldaterna, Hans,
Jürgen, Hans och Max kämpar sig tillbaka till den

Synopsis
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Prologen kan läsas som den är eller framföras på eget sätt med samma huvudsakliga innehåll.
�Staden Eberbach i Sydtyskland, en blåsig och regnig februaridag 1943. På en väg kantad av robusta hus

med igensnöade trädgårdar vandrar en man med en tung börda på sina axlar. Det är stadens brevbärare och
i hans postväska lurar döden. På sin väg genom byn så följs hans steg med rädsla bakom diskret fladdrande
mörkläggningsgardiner. För de boende i husen är den uniformerade mannen en inkarnation av liemannen.
Slutligen stoppar brevbäraren framför ett hus. På den vackert smidda järngrinden framför huset kan man
läsa �Bäumer�. Med en tung suck rättar brevbäraren reflexmässigt till sin uniform, öppnar grinden och går
med raka steg fram till husets dörr. Någon minut senare vandrar han ned för trädgårdsgången igen, maniskt
tummande på sin statliga skärmmössa och glad för den svalka regnet skänker hans svettiga panna. Utanför
grinden stannar han, sätter på sig mössan igen, stramar upp sig och går vidare, vidare mot nästa hus.

Sakta bleknar brevbäraren, blåsten, regnet och känslan av undergång bort och ersätts istället av sommar-
sol, grönska, lukten av nygräddade våfflor och framtidstro. Vägen är den samma men tiden har fört oss bak
till 1939. Tittar man riktigt noga så kan man se tre unga män komma gående upp för gatan. De verkar sparka
en boll mellan sig...�

 (Här inleds scenariot)

Prolog
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I första akten är det bara en nyckelscen, picknick-
scenen i den övergivna kvarnen. Denna scen är även
porten till Akt 2. Resten av akten består av ett valfritt
antal scener som det är upp till spelledaren att forma.
Primärt syftar akten till att introducera spelarna för
sina karaktärer och varandra samt att låta dem lära
känna de två viktigaste bifigurerna (eller kanske till
och med huvudrollsinehava-
rna) i dramat - Ursula
Bäumer och Max Wohl. Al-
ternativt dramats enda
huvudrollsinehavare -
Ursula - om Max Wohl spe-
las som en karaktär. Vidare
syftar akten till att skapa en
stämning av lycka och har-
moni. En känsla av ung-
domlig oskuld, framtidstro
och oövervinnerlighet.
Detta kommer att ställa an-
dra aktens hopplöshet i
stark kontrast. Tidsmässigt
bör första akten inte uppta
mer än hälften av scenariot
för att ge spelarna den tid
de behöver i andra.

Eberbach 1939
Staden Eberbach är en liten
stad belägen i Sydtyskland
inte så långt ifrån Nürnberg.
I min version (för jag har ju faktiskt ingen aning om
huruvida staden ens existerade 1939) är Eberbach av
1939-års modell en korsning mellan Pippi
Långstrumps Astrid Lindgren-land och den lyckliga
förortsidyll man kan skymta i början av Blue Velvet.
Staden ligger inbäddad i gröna rullande fält där glada
kor förnöjt mumsar till näktergalens sång. I centrum
morsar invånarna glatt på varandra i förmiddagssolen
medan nya små kübelwagens klädda med hakkors-
flaggor muntert tutande rullar förbi i små idylliska
rökpuffar.  Folk är friska och starka och ser ut att
vara hämtade ur nazistiska propaganda-affischer.
Hade man inte vetat bättre hade man kunnat tro att
hälften av befolkningen hette Elsa och den andra
halvan hette Fritz.

Persongalleri

Ursula Bäumer
Ursula Bäumer är brödernas tre år äldre syster (21).
Hon är en blond, blåögd, valkyrialiknande sak som
står med båda fötterna på jorden och har ett leende
som får fåglarna att sjunga. Även Ursula studerar vid

universitetet i Nürnberg, där
hon har hunnit läsa sex ter-
miner litteraturvetenskap,
och hon är mycket klassiskt
bildad. Ursula har en den
fantastiska förmågan att få
folk att känna sig väl till
mods, lyckliga och tillfreds.
Hon är ärlig och direkt och
ingenting med henne känns
falskt och konstruerat. Un-
der sina studier i Nürnberg
träffade hon Max Wohl som
jobbar i en av stadens bok-
affärer. De två blev snart
oskiljaktiga och nu har hon
för första gången tagit hem
honom till Eberbach. Att
säga att det råder spänd för-
väntan i familjen Bäumer,
vad Max beträffar,  är en un-
derdrift. Ursula tycker att
Max är en brilljant poet och
hon är fast övertygad om att
han en dag kommer att räk-

nas till de stora. En övertygelse som vida överträffar
Max egen.

Då scenariot bygger på att karaktärerna är beredda
att offra sitt liv för henne så bör hon spelas med
maximal charm.

Max Wohl (NPC-versionen)
Max Wohl är en ganska allvarlig och tystlåten diktare
från Nürnberg som Ursula träffat i den bokaffär han
jobbat i. Han är något äldre än Ursula (typ 23) ljus
och grönögd. Genom sitt tillbakadragna sätt skiljer
han sig högeligen från den utåtriktade Ursula och kan-
ske är det därför de har hittat varandra. Max är inte
direkt blyg, han är snarare den sortens man som tän-
ker både en och två gånger innan han kanske svarar.
Vissa saker kan dock få honom riktigt passionerad.

Akt 1
�Ungdom är rus utan vin�

-Goethe
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God litteratur, god poesi eller historia till exempel.
Egenskaper han delar med Hans Reiss. Den poesi
Max eget skrivande är mycket viktigt för honom och
han hoppas att få sina alster publicerade. Efter att ha
blivit refuserad ett par gånger börjar han dock för-
lora tilltron på sig själv. Ursulas tilltro till honom är
däremot intakt.  När Max nu för första gången skall
få träffa sin blivande hustrus (förhoppningsvis) fa-
milj anstänger han sig givetvis maximalt för att göra
ett så propert, artigt och respektfullt intryck som
möjligt.

Max Wohl bör ge ett mycket sympatiskt om än
något tråkigt intryck.

Nikodemus Bäumer - fader
Nikodemus Bäumer är en välmående och skämtsam
man i 45 års åldern, som misslyckas väldeliga med
att vara den stränga fadersgestalten när han egentli-
gen pyser av stolthet över sina barn. I sin affärsverk-
samhet som diversehandlare är han mycket slipad och
framgångsrik (för att inte nämna omtyckt) men i hem-
met är han väl vad man skulle kunna kalla en odåga.
Med ett par glas innanför västen (något som händer
mer som regel än undantag) är han en ivrig debattör
och sångare. Resterande tid ägnas i soffan eller häng-
mattan.

Nikodemus är en karaktär som bör sprida god
stämning runt omkring sig. .

Maria Bäumer - moder
Maria Bäumer, Nikodemus österrikiskfödda fru, är
en handlingskraftig kvinna i 40 års åldern som ger en
god uppfattning om var Ursula har fått sin naturliga
charm ifrån. Utan moder Marias förmåga att sätta
fart på familjens karlar så skulle det Bäumerska
residenset antagligen inte vara i det fantastiska skick
det är. En riktig stålkvinna med tanke på Nikodemus
med andra ord.

Maria bör framstå som familjens samanhållande
kraft.

Peder Klinger - granne
Familjen Bäumers åldrande änkling till granne. En
vresig man som ägnat de sista 10 åren gnällande över
brödernas bollspelande mot det gemensamma plan-
ket. En krigsveteran från första världskriget som pigg-
nar till lite om det skulle föras på tal... allt som oftast
gör han det själv.

Fritz Krämer - handlare
Fritz är Hans Reiss arbetsgivare. Han är en äldre gent-
leman som arbetat sig upp den hårda vägen. Troli-
gen ser han något av sig själv i Hans som han har
stora förhoppningar på. Frits är den sortens man som
skäller på ungar som nallar ur godisburken för att
sedan ändå kanske sticka till dem något.

Ditrich Hemmel -  alkis
Ditrich är byns enda luffare och alkis. En vänlig och
ofarlig man som brukar ha vägarna förbi det
Bäumerska residenset efter deras fester. För det mesta
sticks han till de tomflaskor som genererats, dessa
säljer han sedan för dagens första sup. Sägs ha varit
en stjärnspelare i Bundesliga en gång i tiden.

Willhelm Tott - jordbrukare
Willhelm är jordbrukaren som äger marken den igen-
bommade kvarnen står på. Han är en potatisnäst man
i trettioårsåldern som ogillar att ha snorvalpar spring-
ande omkring på sina ägor. Den klassiska, dialektala
bonnläppen.

Koenrad  Buschhausen
Koenrad är den lokala hitlerjugend-ledaren. En arisk
typ som skulle ha kunnat stå modell för all världens
sadistiska idrottslärare. Egentligen är Koenrad ingen
övertygad nazist men han trivs bra med det sport-
fyllda livet som ungdomstränare. Både bröderna
bäumer och Hans Reiss faller i mycket god jord hos
Koenrad som uppskattar deras atletiska sidor.

Scen- och stämningstips
Första akten i Eberbach kan utspela sig under en
vecka eller endast en dag. Det är ju i slutändan gan-
ska lite som måste fås fram. Stämningen,
introducerandet av Ursula och Max och picknicken.
Många små scener eller händelser kan slängas in för
att skänka den stämning av ungdomlig sommarlovs-
lycka som eftersträvas. Några exempel:

~ Fest i det Bäumerska residenset. Brödernas,
Ursulas och Maxs ankomst leder till en fest där Hans
Reiss är en självklar gäst. Mamma Marie står för
matlagandet och pappa Nikodemus för det mesta
inmundigandet. Tal, poesi, politik och givetvis allsång.
För att inte tala om dagen efter...
~ De tre återförenade vännerna �gör� stan. Över-

allt träffar de på människor som välkomnar bröderna
Bäumer hem igen. En hel del ojar sig skämtsamt över
att de tre åter är tillsammans och drar upp historier
om tidigare härjningar. Använd persongalleriet och/
eller släng in en massa andra mysiga bybor.
~ Ett besök hos Hitlerjugend. En dag fylld av

lekar och skämtsam konkurrens, sol och bad. Viktigt
att framställa mer som ett myspysigt scoutläger än
som något krigiskt.
~ Utflykt till ån. En utflykt till den å som vackert

snirklar sig fram strax utanför Eberbach. Här finns
säkert alla de �höga� klippor som gjort pojkarna till
män. Här finns stenarna de simmat ikapp till. Mycket
nostalgi som flyter fram.
~ Alla scener där karaktärerna springer över gröna

fält är av godo då de kan användas i akt 2 sista scen
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som kontrast. (Där springs det över startbana under
betydligt otäckare former.)

Det finns otaliga möjligheter. I slutändan är det ju
ändå en fråga om att hänga med spelarna i deras
svängar. Karaktärerna är förhoppningsvis så skrivna
att spelarna själva kommer att ta en hel del av initia-
tivet.

Not angående Max som spelare
Om Max Wohl deltar som spelare blir det viktigt att
så snabbt som möjligt få in honom i spelet då det är
tråkigt att sitta och vänta. Här är festen i det
Bäumerska residenset en idealscen. Max är nervös
och vill göra gott intryck och familjen Bäumers män
(samt Hans Reiss för all del) är skämtare som gärna
testar nykomlingen. Övriga förslag till scener kan alltid
modifieras så att Max också får en del av den.

Nyckelscen 1:
Picknick i poesins tecken

Under en av Eberbachs solstänkta sommardagar fö-
reslår Ursula, med sedvanlig pondus, en picknick av
gammal hederlig sort. När idén är lanserad (och jag
litar på att spelledarna lyckas med detta - det kan ju
till exempel vara en överraskning.) sätter organiseran-
det igång, mat, dryck, korg osv. Sedan går färden mot
den övergivna kvarnen på Willhelm Totts ägor. Kvar-
nen har stått oanvänd i ett antal år efter att ett tag ha
använts som höförråd, den är bitvis raserad. Genom
ett hål i ena väggen kan man hukande ta sig in på
bottenvåningen. Hela det gamla maskineriet finns
kvar intakt och byggnaden är fylld av spännande sa-
ker. Efter avnjuten picknick i den kvarvarande hös-
tacken glider samtalet in på poesi (förhoppningsvis
sker detta naturligt helst på spelarnas initiativ) och
troligen dröjer det inte länge innan krav höjs på Max
att läsa någon av sina egna dikter (om inte annat från
Ursula). Efter mycket övertalning går Max slutligen
med på detta och läser en av sina stycken.

Max poesi
Som i en dröm du ser ditt själv -
en bild som vattnet bryter -
hur det förbi på tidens älv
med sina sorger flyter.
Vila på mig mörka öga -
låt mig känna helt din makt -
allvarsamma, milda drömska
outgrundligt ljuva natt.

Egentligen rippat från Nikolaus Franz Niembsch
Elder von Strehlenau[!]. Vill ni använda något annat

eller kanske själv dikta ihop något så blir det säkert
bra.

Efter framförd recitation riktar en hårt självkri-
tisk Max Wohl ett par väl valda salvor mot sin egna
förmåga. Förhoppningsvis resulterar detta i mothugg
från spelarna. Om inte annat så håller ju Ursula själv-
klart inte med. För att muntra upp Max och för att
hon verkligen tycker att han snackar dynga håller hon
ett passionerat tal där hon uttrycker sin övertygelse
om att Max en dag kommer att bli en stor poet. Hon
säger att han en dag kommer att skriva �ord som får
änglar att gråta, ord som får vingar, ord som ger livet
mening�. Den exakta ordalydelsen är inte så väsent-
lig men budskapet måste komma fram. Scenen får
inte heller bli för bombastisk då det kommer att bli
en övertydlig pekpinne. (Om man känner att man
bombat på lite för mycket går det ju alltid att tona
ner med en lite retsam kommentar från Max)

När picknicken väl är över och allt är packat blir
det dags att kräla ut genom hålet i muren igen och
detta blir övergången till akt 2. Maximal effekt nås
om karaktärerna kryper i samlad trupp. Utanför kvar-
nen väntar inte längre Eberbachs gröna ängar 1939
utan Stalingrads sönderbombade ruiner 1943.

Not angående Max som karaktär.
Nyckelscen 1 blir, av förklarliga skäl, betydligt knepig-
are om Max är en spelare. Först måste han pockas att
läsa något av sin poesi (något som inte bör vara så
svårt med hjälp av Ursula), sedan måste han uttala
sig negativt om sin egen diktning... Det sistnämnda
kan bli knepigare. Spelledaren får vara oerhört skick-
lig i sitt spelande av Ursula. Troligen får man låta
henne reagera kraftfullt och göra sitt utspel även om
Max bara ger uttryck för blygsamhet och osäkerhet(
vilket han säkert kommer att göra), enligt modellen
att hon tycker att allt tal annat än att Max kommer
att bli en stor poet är rent nys. Så stor är hennes till-
tro. Risken här är att scenen då blir den där lite för
tydliga pekpinnen som jag varnade för men detta
kanske ändå är ett pris man måste betala för att för-
sta nyckelscenen i Akt 2 skall fungera.
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Akt 2 (eller sista akten som jag föredrar att kalla den...)
utgör dramats  huvuddel. Akten består även den av
ett antal valfria scener men innehåller också tre nyckel-
scener. I Stalingrad får första aktens ungdomliga lycka
sin oerhört mörka kontrast. Hopplösheten bör ligga
som en våt filt över allt som utspelar sig. Hopplös-
het, galenskap och ondska. Genom att just slå an en
stämning av misär så lyser
förhoppningsvis spelarnas
kärlek till Ursula och det
offer de är beredda att göra
desto starkare. Sista scenen
lämnar därför, på detta sätt,
spelarna med en känsla av
att i alla fall NÅGOT gott
har kommit ur allt elände.
En känsla som tyvärr kan
komma att ändras under
epilogen...

Tidsmässigt bör 2 akten
täcka minst hälften av sce-
nariot.

Stalingrad, ja-
nuari 1943

Stalingrad är helvetet på jor-
den. Ett par månaders kon-
tinuerliga bombningar har
lämnat en i ruiner klädd
massgrav. Högst en av fyra byggnader är någotsånär
intakt. För det mesta är det bara källarvåningen som
är användbar. Sten, slagg, förvridna metalldelar och
lik i olika stadier av förfrysning ligger överallt. Luf-
ten är ständigt fylld av ljudet av artillerield och kul-
spruteknatter, nära och fjärran och en oljig, rökig lukt
har sänkt sig över staden. På gatorna kan man då och
då se spillror av det förgångna. Trashankiga zombies
som en gång i tiden var stolta tyska soldater irrar plan-
löst i jakt på mat, undanflykt, död... blandat med för-
vånansvärt välutrustade förband som fortfarande
tycks kämpa för något. I gathörnen står sönder-
sprängda pansarvagnar, här och där med ett
söndertrasat lik hängande ur det bortsprängda tor-
net.

Vissa bilder förmedlar tydligare än andra bilden
av det totala kaoset och den gigantiska misären: Stora

uppställningar tyska artilleripjäser/lastbilar/ pansar
övergivna i brist på ammunition/bränsle/reparatio-
ner. Det finns ingen anledning att ens spränga det
mer. Trasiga och hålögda spillror av förband som av
oklanderligt klädda officerare drivs vacklande mot
fronten. Sjukhus så fyllda med döda och sårade och
så totalt utan några läkemedel och utrustning att de

bara övergivits. En fältpräst
som likt i en drömvärld för-
söker sluta ögonen på en
ihjälfrusen soldat.

Persongalleri

Dennis Pritz
Dennis är vad man skulle

kunna kalla karaktärernas
befäl. Han är en realistisk
man som helt sonika samlat
ihop spridda rester av de
oorganiserade spillror som
desperat retirerat och sam-
lat de i en liten styrka.
Dennis avsikt är inte att föra
sina män ut i krig, tvärtom.
Hans enda mål är att hålla
dem samlade i någon säker
källare, förse dem med mat
och värme i den mån det går
och vänta på det slut han an-

ser vara oundvikligt. För säkerhets skull skickar han
ut rekognocerings- och vaktpatruller i området men
utöver det upprätthåller han minsta möjliga disciplin.
Dennis är en man med gamla militära anor men till
skillnad från många andra officerare sätter han sina
soldater framför Führern och principer. En stor del
av sin tid tillbringar han i gräl med diverse högre be-
fäl och försöka få dem att inse det idiotiska att fort-
sätta offra män dag efter dag för att skjuta upp det
oundvikliga. Dock har Dennis inte mycket för det,
istället tvingas han använda alla sina krafter för att
avvärja att någon regelryttare tar ut �hans pojkar� i
en meningslös strid. Dennis enda order till spelarna
är �Överlev!�.

Akt 2
Guds vilja har inget �därför�
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Herman Libner
Herman är en arketyp för Dennis högre befäl. En

tennsoldat som, trots det uppenbart meningslösa i
det, fortfarande håller på reglementet. Han är en typ
som med rak rygg fortfarande talar om Hitler och
Das Reich i sitt eget försök att undfly verkligheten.
�Vi måste hålla stånd tills Führern räddar oss� osv.
Herman är snabb till vrede och hoten om krigsrätt
haglar från denna man. Hotelser som tyvärr inte har
allt för stor effekt då en exekutionspatrull ter sig gan-
ska lockande gentemot många andra sätt att dö på i
Stalingrad.

Nicolai Köstler
Depåman och Hermans like. Nicolai sköter res-

terna av en tidigare stor depå som antagligen inehåller
precis det som spelarna behöver. Han är dock omöj-
lig att övertala att lämna över något av detta. Blan-
ketter och rekvisitioner underskrivna av ditten och
datten krävs - trots att ditten och datten uppenbarli-
gen är döda. En typ att hata då det uppenbarligen
inte går någon nöd på honom själv över huvud taget.

Dennis soldater
De soldater som Dennit samlat i sin källare är av

alla sorter. Från förhållandevis starka, friska och men-
talt stabila till svaga och brutna. Ett otal olika för-
band och vapenslag finns representerade och utrust-
ning och vapen varierar kraftigt. De flesta av solda-
terna sitter hopkurade längst väggarna för att hålla
värmen alternativt samlas runt fyrfatet om någon mot
förmodan skulle ha hittat något brännbart. (Bildäck,
unifomer, papper eller i princip vad som helst.) Kon-
versationer förs viskande och handlar mest om de
många rykten som ständigt florerar och som kan för-
byta en stämning av hopplöshet till hoppfullhet (tyska
trupper är på väg att göra en genombrytning, en luft-
bro skall föra soldaterna ur Stalingrad, borta vid
NKWD-byggnaden har de börjat dela ut mat osv.)
eller tvärtom. De flesta har dock förlorat hoppet och
väntar bara på slutet. Mat, bränsle, varma kläder och
ammunition är bristvaror.

Scen- och stämningstips
Det bästa stämningstipset för Sista brevet från Sta-
lingrad är: det kan inte bli otäckt nog. Inte ens den
mest morbida ihopdiktning kan överträffa helvetet i
Stalingrad. Tidsmässigt kan scenerna i Stalingrad, lik-
som scenerna i Eberbach, utspela sig under så lite
som en dag. Det väsentliga är ju att spelarna under
ett par valfria scener får ta del av stämningen som
eftersträvas. Från det att akten börjar när karaktä-
rerna kryper genom hålet i väggen på väg tillbaka till
sin källare, tills det att motorcykelbudet kommer med
brevet som sätter igång aktens centrala händelsekedja,
så finns det ett antal exempel:

~ Karaktärerna får uppleva krigets brutala an-
sikte när de hamnar under artillerield. Utöver själva
upplevelsen att hela världen exploderar runt omkring
dem så kan man spä på genom att låta ett par grana-
ter slå ner i ett provisoriskt sjukhus. Sjukhus-
byggnaden fattar eld och det rationella beslutet blir
att lämna de mycket svårt sårade kvar. Deras död är
ändå bara en tidsfråga.
~ Karaktärerna skickas av Dennis till den cen-

trala depån för att rekvirera mat/bränsle/ammuni-
tion/läkemedel. Vid depån, som uppenbarligen har
de karaktärerna söker, möts det av befälsordningens
vansinne. Även om hela armén är ett enda stort kaos
skall väl inte karaktärerna förvänta sig att få ut nå-
gonting bara för att det behövs!
~ Högre befäl försöker tvångsrekrytera karaktä-

rerna till något som uppenbarligen är lika idiotiskt
som dödligt. Inte för att det skulle göra någon som
helst nytta utan för att reglementet säger det (alter-
nativt för att befälet uppenbarligen är spritt språng-
ande galen som en hund...)
~ Efter en eldstrid med ryska trupper visar

ryssarna parlamentärsflagg och ber om en tillfällig
vapenvila så att båda sidor kan hämta in sina sårade.
Alla är oerhört spända och det hela sker under tyst-
nad, ryssar och tyskar vandrar långsamt ut på den
öppna plats som skiljer sidorna åt för att hjälpa sina
sårade kamrater. Plötsligt bryter en tysk soldat ihop
av pressen och börjar skjuta vilt mot ryssarna, som
besvarar elden. Det korta ögonblick av förtroende
och mänsklighet förbyts i ännu en blodig strid.

Vissa saker berör starkare än andra. Till exempel:
~ Människor som förnedras alternativt förlorar

sin värdighet på grund av de omänskliga omständig-
heterna. Låt karaktärerna se scener som visar vad
människor är beredda att göra för lite mat/bränsle -
eventuellt mot varandra.

Kom slutligen ihåg att det finns många goda och
rationella människor till och med i Stalingrad 1943,
sådana som Dennis till exempel. Omgvivningarna dä-
remot, och konsekvenserna för de som är där är rakt
igenom hopplösa.

Även i akt 2 är det nog i slutändan mest en fråga
om att följa med karaktärerna i svängarna.

Aktens början
Karaktärerna stiger ut från kvarnen i Eberbach och
befinner sig i Stalingrads helvete januari 1943, på väg
hem efter en rekognoceringsrunda.  Artillerielden
haglar och scenen bör börja med adrenalin-
framkallande action. När karaktärerna har funnit
skydd och saker och ting har lugnat ner sig så läses
Stalingradintrot och de nya karaktärsbladen distribu-
eras.
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~ Att låta en tysk soldat få sitt ben bortsprängt i
artilleriattacken kan vara en god idé. Svårt blödande
ligger han och bara skriker och skriker. Att han för
eller senare kommer att dö är mer eller mindre själv-
klart. Det viktiga är att spelarna skakas om. Mycket
skrik är bra, bönanden (om vad får spelarna själva
tolka) är bra (Bitte... Bitte... Bitte...) och rop på mütti
är helt OK de också...

Nyckelscen 1:
Ett brev betyder så mycket

Ett motorcykelbud anländer plötsligt och mycket
oväntat till källarlokalen där Dennis har samlat sin
styrka. Osannolikt nog visar det sig att han har med
sig post som anlänt med ett av de få plan som fortfa-
rande landar. Tre brev levereras till Dennis med kom-
mentaren att de som vill svara nog får ligga i rejält då
budet har hört att flygfältet Gumrak snart faller. När
motorcykelbudet lämnat lokalen ropar Dennis upp
namnen:

- Ernst Troff  (tar chockat och vördnadsfullt sitt
brev)

- Fridrisch Bauer (sorgsna skakningar på huvudet
från folk i lokalen, muttranden om att brevet borde
ha kommit igår)

- Max Wohl...
Brevet visar sig vara från Nikodemus Bäumer.
�Käre Max,
Jag ber till gud att du får det här brevet och att allt är
väl. Har du hört något nytt från mina söner? Jag har
skrivit till dem men inte fått något svar på ett tag. Det
är otäcka saker man hör om fronten här hemma i
Tyskland, även om tidningarna säger att ni vinner i
längden, och jag oroar mig så för er hälsa och ert väl-
befinnande. Det är tufft här hemma i Tyskland också.
Bombningarna fortsätter och ransoneringen är hård.
Det är något jag måste berätta Max. Ursula är mycket
sjuk. Doktorn säger att det är lunginflammation. Det
är svårt att få tag i medicin, allt som finns skickas
visst till fronten. Jag försökte till och med muta doktor
Steinberg men han kunde inte hjälpa mig hur mycket
han än ville. Vanligtvis så skulle Ursula klara det
här, hon är ju en stark kvinna, men när inte ni är här
så är det som om hon förlorat sin vilja att leva. Hon
bara ligger där och bleknar bort. Max, jag är så rädd.
Jag vet inte vad jag skall göra. Hon är allt jag har.
Kom hem, snälla. Jag är så rädd.
-Nikodemus�
Brevet finns bifogat längre bak, för er som vill

använda det som en handout.
Oavsett vilken reaktion brevet har på karaktärerna

så tänder det i Max en inre eld. Omöjlig att nå från
yttervärdlen så sätter han sig i ett hörn och skriver
som i trance. Det han skriver är �orden som ger livet
mening�, något som bör gå upp för spelarna när de
ser honom. (En lätt hint i rätt riktning kanske be-

hövs och spelarna segar sig.) När Max har skrivit klart
deklarerar han sin avsikt att genast ta sig till Gumrak.
Spelarna informeras om att Gumrak (det sista öppna
flygfältet) är på väg att omringas av ryska trupper,
något som dock inte stoppar Max. Trots att företa-
get innebär död eller fångenskap tänker han genom-
föra sin plan i hopp om att han skall hinna få med
brevet på det sista planet ut. Oavsett vad spelarna
gör så tänker Max genomföra sin plan.

Not angeående Max som spelare
Detta kan, men behöver inte nödvändigtvis, bli en
svår scen om Max är en spelare. Spelaren måste få
impulsen att vilja skriva ett brev för att rädda Ursula
i insikten att spelarna själva inte kommer att hinna
tillbaka i tid. (Ordet �hinna� är ett nyckelord då tex.
Hans Bäumer ju faktiskt tror att det går att ta sig ut
ur Stalingrad på ett eller annat sätt) Detta kan gå väl-
digt lätt med en duktig Max-spelare. Själva scenariot
heter ju faktiskt �Sista brevet från Stalingrad� och
många ledtrådar (Ursulas ord, motorcykelbudets ord)
leder till den slutsatsen. Skulle dock Max spelas av en
mindre historiakänslig spelare får man ta till grövre
pekpinnar. Några exempel:
~ Max får en flashback från kvarnscenen (lite väl

övertydligt) eller någon annan form av vision där han
ser en blek och tärd Ursula ligga i sin sjukbädd kra-
mande den bunt av tidigare brev Max har skickat.
~ Dennis Pritz upplyser alla sina soldater om sista

chansen att skriva (något spelarna redan har uppfat-
tat - men nu blir det lite officiellare) men uttrycker
också sitt tvivel till om de har en chans att nå Gumrak
innan flygplatsen faller.

Spelledaren får helt enkelt göra vad som krävs och
ju mindre som krävs ju bättre. När Max väl skriver
brevet ställs spelledaren inför ett nytt val. Man kan
välja att beskriva för Max hur orden börjar trilla när
han väl satt sig ner och börjat skriva, hur Ursulas
�profetia� besannas och änglarna gråter osv. osv. el-
ler så kan han välja att inte göra det (det räcker ju
faktiskt med bara brevet). Då brevets episka kvalitéer
faktiskt har en viss betydelse är mitt råd att nöja sig
med bara ett brev (utan episka beskrivningar om
Ursulas ord) endast om spelaren/spelarna visar en
tydlig vilja att faktiskt skriva ett riktigt brev - i så fall
kan det ju bli en del i bedömningen av lagets rollspel.

Spelarna har en egen vilja
Om spelarna eller några av spelarna inte tror på Max
idé alternativt inte tycker det är värt/inte fattar vad
som står på så blir scenariot plötsligt ganska menings-
löst. Som spelledare gäller det då att hitta en så ef-
fektfull död för spelarna som möjligt. Efter som
spelarna redan vet att de skall dö så blir det ganska
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lätt att hitta spektakulära slut, ju meningslösare dess
då bättre, tyvärr... Några exempel på otrevliga sluts-
ituationer
~ Karaktärerna lyckas nästan fly det omringade

Stalingrad. Precis när de tror att de faktiskt kan
komma att klara sig råkar de dock ut för ryska kryp-
skyttar. En efter en, utan att veta varifrån hotet kom-
mer, skadeskjuts dem för att lämnas att förblöda.
~ Någon av karaktärerna blir skadad och de an-

dra tvingas välja att lämna honom eller sinkas. Om
den skadade karaktären släpas med tvingas de gömma
sig undan sökande ryska soldater. Ljudet av den ska-
dades stön kommer att avslöja dem... Vad göra.
~ Karaktärerna ger sig och hamnar hos ryssarna.

Genom ett löjligt missförstånd, uppenbart för spela-
rna men omöjligt att kommunicera till ryssarna, blir
de arkebuserade.

Nyckelscen 2:
Färgernas återkomst

Karaktärerna tar sig genom ett krigshärjat Stalingrad.
Ryska styrkor har inlett en offensiv med syfte att inta
flygplatsen Gumrak. I dessa strider vandrar spelarna
in i ett ingemansland där det är svårt att avgöra var
gränserna mellan de stridande går. När de smyger sig
fram genom ruinerna tvingar plötsligt en rysk strids-
vagn dem att dyka i skydd i en ruin. Från rummet
intill hörs plötsligt en röst som reciterar något på
ryska. Den som läser är en kvinna i 20 års-åldern,
iklädd röda armens uniform. Hon har tagit av sig
pälsmössan och ett långt blont hår böljar över hen-
nes axlar. Boken hon reciterar ur är ett mycket slitet
och tummat pocketexemplar. Åhöraren är en man i
kvinnans ålder, mörk och sliten. Spelarna har initiati-
vet och de två ryssarna är i deras våld. De kan un-
danröjas utan problem eller lämnas oskadda utan att
det på något sätt påverkar spelarnas fortsatta färd
mot Gumrak. Förhoppningsvis så skonas de två rys-
sarna, till och med av dödsmaskinen Hans Reiss som
kanske i och med denna scen känner att några av de
färger som försvunnit nu återkommer.

Nyckelscen 3:
Flyg, flygplan. Flyg!

När karaktärerna tillslut når Gumrak väntar dem en
avskräckande scen. Runtomkring flygplatsens höga
taggtrådsstängsel har en stor mängd desperata sol-
dater samlats för att på något sätt försöka undkomma
massgraven Stalingrad. På andra sidan stängslet står
lika ångestfyllda vakter beredda att skjuta om mas-
san skulle bryta igenom. Ute på den provisoriskt
hoplappade flygstrippen kan man se hur det sista pla-
net förbereds för start. De oerhörda trycket från mas-
san resulterar till slut i att en del av stängslet ger vika

och soldater börjar storma in. Vakterna öppnar eld
och kaoset utbryter. I detta läge har spelarna sin chans.
Vilken halvsmart manöver de än använder kommer
att resultera i att de får en öppning. Språngmarchen
mot planet börjar. Här har vi återigen karaktärerna
rusande fram över öppen mark, dock inte Eberbachs
gröna ängar denna gången. En kulsprutestyckad mo-
torcykel med sidovang dundrar ut på flygrakan och
skjuter på alla som försöker närma sig planet. Har
inte karaktärena dött innan så gör de det här. En ef-
ter en faller det under det att brevet förs närmare
och närmare flygplanet. Den sista spelaren (helst
Hans Reiss) lyckas dödligt sårad tillslut få med bre-
vet i det redan rullande flygplanet. Det sista spelaren
ser när han faller på flygrakan är hur planet efter ett
par skutt lämnar marken och sakta börjar stiga mot
den mörka himlen i cirklande rörelser. Slutet gott
(trots allt...) allting gott?
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Med en tung suck satte sig navigatören ner och lutade ryggen mot flygplanets vägg. Brevet som han nyss
setts överlämnas till ett oerhört pris hamnade överst i den postsäck som planet förde med ut. De sista breven
från Stalingrad.
�Och medan det lilla planet sakta cirklar högre och högre på himlen, som upplyft av de luftbrisader som detonerar med
öronbedövande dån under, så kan man höra röster som talar till oss ifrån säcken djup. Rösterna hos de män som getts en sista
chans att kommunicera med sin omvärld��

~
��Jag har skrivit 26 brev till dig från denna förbannelsen stad och jag har mottagit 17 från
Dig. Nu skriver jag en sista gång, en allra sista gång. Skönt, nu är det sagt. Länge har jag
funderat på denna ödesdigra sats så att den sade allt och ändå inte gjorde Dig allt för ont.
Jag tager avsked av Dig. Avgörandet föll i morse. Jag vill inte i detta brev gå in på den
militära sidan av saken - den ligger i ryssarnas händer. Frågan är bara hur länge vi kan
hålla stånd. Det kan dröja ett par dagar - eller också bara ett par timmar. Det är vår gemskap
jag vill tala om. Vi ha ärat och älskat varandra och vi ha väntat i två år. Den tidsrymden har
visserligen ökat vår längtan efter ett återseende, men också haft det goda med sig att den har vant
oss att leva åtskilda. Tiden skall också läka de sår, som rivas upp av att jag aldrig mer kommer
hem.
I januari blir Du 28 år. Det är ingen ålder för en så vacker kvinna som Du. Jag är glad
att jag ständigt kunnat ge dig den komplimangen. Du kommer att sakna mig mycket, men
avstäng Dig fördenskull inte från andra människor. Låt ett par månader gå, men inte mer.
Gertrud och Claus behöver en far. Glöm inte att Du måste leva för barnen och gör inte för
mycket väsen av deras far. Barnen glömmer fort, särskilt i deras ålder. Betänk Dig noga för
inför den man Du väljer, lägg märke till hans blick och hans handslag liksom vi gjorde när det
gällde oss. Du kommer icke att taga miste. Men framför allt: uppfostra barnen till rakryggade
människor, som bära sitt huvud högt och som kunna se envar i ansiktet utan att slå ner blicken.
Det är med tungt hjärta jag skriver dessa rader - Du skulle heller inte tro mig om jag sa att det
föll sig lätt. Men gör Dig icke för mycket bekymmer. Själv känner jag ingen oro inför det
som stundar. Säg alltid till Dig själv och tala också om för barnen när de bli äldre, att deras
far aldrig var feg och att de heller aldrig få vara rädda.�

~
�I morse fick jag reda på att vi kunde skriva. En sista gång tillfogar jag, ty jag vet att det
förhåller sig så. Du vet att jag alltid skrivit till två människor, till två kvinnor, till �den an-
dra� och till Dig. Men minst ofta till Dig. Vi har kommit så långt ifrån varandra; Carola
har stått mig närmare de sista åren. Vi skall inte dra upp alltsammans igen, hur det gick till och

Epilog
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varför det måste gå så. Men idag, då ödet blott låter mig skriva till en människa, skriver jag
mitt brev till Dig, som i sex år varit min hustru.

Må det vara en glädje för Dig att veta att det sista brevet från den man Du älskar är riktat
till Dig. Jag har inte kunnat förmå mig att skriva till Carola och be henne framföra en
hälsning till Dig. Så ber jag Dig istället, kära Erna, i denna sena stund och som en sista vilja:
var storsint och förlåt vad orätt jag gjort Dig under mitt liv, och gå till henne (hon bor hos sina
föräldrar) och säg henne att jag tackar henne för mycket och  att jag sänder henne en hälsning
genom Dig - genom min hustru. Säg henne, att hon har betytt mycket för mig under min sista
tid och att jag ofta tänkt på vad som skulle komma att ske när jag återvände hem. Men säg
henne också att Du har betytt mer för mig, att jag, hur förtvivlad jag än är över att det aldrig
kommer att ges någon hemkomst för mig, ändå innerst inne är glad att på detta sätt ha kom-
menderats en väg, som besparar oss alla tre ett fruktansvärt lidande.
Måhända är Gud starkare än ödet. Jag är fullkomligt lugn, men Du vet inte hur svårt det
är att på en timme säga allt som återstår att säga. Men mycket voro ändå att tillägga, oändligt
mycket, men just för att det är så mycket får man inte låta pennan löpa utan måste i rätt ögon-
blick låta den glida ur sina händer. Alldeles som mitt liv nu glider ur mina händer.
Av mitt kompani återstår ännu fem man. Bland dem Wilmsen. Alla de andra har redan
�tröttnat�. Är detta inte en vacker omskrivning för det fasansfulla? Men vad har det här för
intresse nu och vad nyttjar det att Du vet det? Så göm mig då i ditt minne som den man, som i
det sista förutsatte att vara din make och som bad Dig om förlåtelse och som till yttermera visso
bad Dig säga till alla som Du känner, också till Carola, att jag återfann Dig i den stund då
jag för alltid tog ifrån dig.�

~
Sorgsna röster. Men ingen röst sorgsnare än berättaren, upp på vilken berättelsen om brevens öde fallit.
�Det kunde skrivas en äventyrsroman om det öde, som de sista breven från Stalingrad fick - romanen om en
överorganiserad parti- och krigsbyråkrati med dess censorer, spioner och politrucker. Breven hade att pas-
sera genom alla dessa händer från och med de ögonblick de lämnade de omringade tyska förbanden vid
Stalingrad. Högkvarteret beordrade nämligen att de skulle beslagtas; man ville av dem �lära känna stäm-
ningen i fästningen Stalingrad�. Då den sista flygmaskinen landade, i januari 1943,  - tog fältpostcensuren sju
postsäckar. Breven öppnades  och avsändares och adressaters namn avlägsnades. Sedan ordnades de efter
innehåll och tendens och överlämnades till tyska försvarets överkommando i prydligt ihopbuntade packar.
Försvarets informationsavdelning gjorde så en statistisk sammanfattning av �stämningen�. Resultatet blev:

A. Positiva till kriget 2.1%
B. Tvivlande 4.4%
C. Negativa till kriget 57.1%
D. Oppositionella 3.4%
E. Utan åsikt 33,0%

Senare sammanfördes breven med övriga dokument rörande Stalingrad, med Führerorder, rapporter, tele-
gram - i allt nära ett halvt ton papper  - och överlämnade det till en tjänsteman i propagandaministeriet, som
fått i uppdrag att ge en stor dokumentärskildring av slaget vid Volga. Den högsta tyska krigsledningen
önskade se sina dispositioner rättfärdigade. Men arkivalierna talade sitt entydiga språk. Boken blev förbju-
den. �Detta kan inte tyska folket icke bära� dekreterade propagandaministern��
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Eberbach 12/5 - 1947

Bäste Herr Klingenheld.
Jag vet inte vad som fått er att forska i ett sådant fruktansvärt ämne som Stalingrad, men jag har,
efter en hel del tvekan och smärtsamma funderingar måste jag tillstå, beslutat mig för att hjälpa er. Ni
ville ha reda på bakgrundsfakta vilka de unga män som dog i Stalingrad verkligen var. Nå, låt mig
då berätta om mina söner Hans och Jürgen. Berättelsen blir också indirekt berättelsen om deras
gode vän Hans Reiss, en ung man som jag inte tvekar att kalla min tredje son.

Hans och Jürgen föddes på ett österrikiskt sjukhus 1921. Hans några minuter före Jürgen, även
om Jürgen med bestämdhet alltid hävdat att det endast var en protokollmiss från vad han kallar...
kallade �inkompetenta österrikiska bergsläkare�. Vid den tiden bodde vår familj i den österrikiska
staden Linz där jag bedrev en handelsrörelse i pappersbranschen. I Linz uppfostrade jag mina
pojkar till att bli rakryggade och ärliga gossar, och liksom alla fäder var jag omåttligt stolt över dem.
Båda var mycket duktiga i skolan, något de ärvt efter sin mor Maria, och uppvisade en sällsam flit
och uppfinningsrikedom på fritiden, något som jag min blygsamhet till trots, nog får tillskriva mig.

Två år innan anschluss  flyttade jag min rörelse tillbaks till mitt fädernesland Tyskland och slog mig
återigen ner i min födelsestad Eberbach. Jag måste erkänna att jag var lite orolig för hur min fru och
mina barn skulle uppleva flytten till ett nytt land men all min oro var obefogad. Både Maria,
Hans, Jürgen och min äldsta dotter Ursula stortrivdes i lilla Eberbach.

Ursula började på universitetet i Heidelberg och Hans och Jürgen fortsatte sin utbildning i
eberbachs grundskola. Jag själv startade upp min pappershandel och tack vare det ekonomiska upp-
svinget gick affärerna lysande. Det var en strålande tid. På helgerna, när vi alla var samlade,
brukade vi sitta i timmar framför brasan och bara diskutera. Med var då också tvillingarnas gode
vän Hans som jag nämnde i inledningen. En tystlåten och allvarlig ung man med mycket beklaglig
bakgrund som hela vår familj tagit till sitt hjärta. På slutet... innan kriget... var också Ursulas
fästman Max med (även han senare i Stalingrad). Vi var en väldigt lycklig familj. Tvillingarna
hyste den djupaste respekt för sin mor och en fantastisk kärlek till Ursula, som de sa var som hämtad ur
någon av unge Reiss sagor. Personligen gladde jag mig också åt hur nära jag stod mina söner. När
vi satt där och diskuterade var det som om hela världen stod stilla och vi sade många gånger att det var
för bra för att vara sant. Föga anade vi hur rätt vi hade.

Mina söner var, och jag säger med avsikt mina söner ty de var så kusligt lika både till utseende och
sätt att till och med jag kunde ha svårt att skilja dem åt, som jag sa tidigare mycket duktiga i skolan.
Jag vet också att de var mycket omtyckta av kamrater och lärare (och flickor givetvis, Ja, jisses...)
Jag tror att det var deras enkla och naturliga sätt. Ingenting kändes konstlat eller ansträngt i deras
sällskap. De njöt till fullo av livet, något som nog smittade av sig. Båda två var också mycket fram-
stående i sin atletiska utövning, även om de aldrig kunde slå Reiss som var en fantastiskt atlet av
naturen - även om han aldrig verkade bry sig särskilt mycket om det.

Jag vet att jag får det att låta som om mina pojkar var exemplariska, men det är svårt att låta bli.
Jag älskade dem så mycket och saknar dem enormt...

Jag avslutar det här brevet nu. Det känns jobbigt att fortsätta. Jag lovar dock att fortsätta min
berättelse en annan dag då jag känner mig bättre till mods. Då skall jag berätta om när mina plikt-
trogna söner gick med i Hitlerjugend, och om kriget och om Ursula...

Med vänliga hälsningar Nikodemus Bäumer



14

Karaktär
Hans, så som varande den äldre av tvillingbröderna med ett par minuter, är en förståndig och
rationell individ med stor ansvarskänsla för sin osnutna lillebror. Han är intelligent, charmig och
belevad samt en djävel på fruntimmer. Även fysiskt är han ett praktexemplar. Lång och ståtlig med
cendréfärgat hår och nötbruna ögon som framhäver hans naturliga karisma och mystik. Kort och
gott kan man konstatera att han är ett näst intill perfekt exemplar av homo sapiens. Att lillebrorsan
blivit ett sådant misslyckande tror Hans beror på naturens osvikliga förmåga att kompensera�
Eller detta är väl snarare så Hans själv skulle beskriva sig. Dessutom hävdar han att han är hemskt
blygsam.
Den hemska sanningen är att Hans är en levnadsglad och kvick grabb som både fysiskt och psykiskt
är mer eller mindre oskiljaktig från sin bror Jürgen. En upptågsmakare med glimten i ögat och en
rapp replik till dem som förtjänar det.

Vänner
Den person Hans trivs bäst med i hela världen förutom Jürgen och systern Ursula är hans namne
Hans Reiss. Den ganska tystlåtna och hopplöst romantiska Reiss gör, trots att de är jämnåriga, att
Hans känner sig trygg och tillfreds. Reiss, som ofta är mål för Hans Bäumers spetsfundigheter är
också den person han har den allra största respekten för. Det finns inte en gnutta ondska eller
tanklöshet hos Reiss, någonting som enligt Bäumer måste vara snudd på unikt.
Systern Ursula Bäumer är den person som Hans helst går till om han behöver prata med någon. Det
kan inte finnas en lika fantastisk syster i världen som hon och Hans älskar henne djupt.

Nu
Efter en första termin vid universitetet i Nürnberg har Hans och Jürgen nu kommit hem. Lycklig-
tvis har Hans Reiss även fått en veckas semester av handlare Krämer där han jobbar som alltiallo.
De tre vännerna ser fram emot en vecka späckad med barndomsnostalgi och inför dagen har de
plockat fram den gamla läderkulan.

Hans Bäumer 1939
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Jürgen Bäumer 1939

KaraktärKaraktärKaraktärKaraktärKaraktär
Jürgen Bäumer är en yngling som formats till en remarkabel person trots lillebroderns (Jürgen är
några minuter äldre) negativa inflytande. Att ständigt tvingas hjälpa och stötta Hans har gjort Jürgen
till en person med en ängels tålamod och Atlas (jätten) ansvarskänsla. Lägg därtill ett blixtrande
intellekt, en utstrålning som en supernova, ett utseende som kommer att leda honom i fördärvet, en
charm som smälter is och en god portion sunt förnuft så får du en totalt förljugen bild som Jürgen
själv är väldigt nöjd med�
Den bistra sanningen är nog tyvärr så att tvillingarna Bäumer är mer eller mindre identiska till både
utseende och till sättet. Jürgen är en oerhört energisk och kreativ ung man med skarp tunga och en
stor aptit på livet� och flickor, liksom sin bror.

Vänner
Bortsett från brodern Hans är Jürgens närmaste vän Hans Reiss. Sedan bröderna flyttade till Eber-
bach har de tre varit så gott som oskiljaktiga. Hans Reiss finns alltid till hands för att hindra Jürgens
allra värsta upptåg och han har en idealiserad syn på världen som smittar av sig. Att vara tillsammans
med Hans Reiss får Jürgen att känna sig tillfreds med livet och dessutom är han en otrolig historie-
berättare.
Systern Ursula är den person i världen som har mest inflytande på Jürgen. Hon tycks, på något
konstigt sätt alltid veta vad som är bäst att göra vid varje givet tillfälle och hon är särskilt brilliant när
Jürgen eller Hans har strulat till det. Bara tanken på att något skulle hända henne får blodet att frysa
i Jürgens ådror.

NuNuNuNuNu
Efter en första termin vid universitetet i Nürnberg har Hans och Jürgen nu kommit hem. Lycklig-
tvis har Hans Reiss även fått en veckas semester av handlare Krämer där han jobbar som alltiallo.
De tre vännerna ser fram emot en vecka späckad med barndomsnostalgi och inför dagen har de
plockat fram den gamla läderkulan.
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In MemorandumIn MemorandumIn MemorandumIn MemorandumIn Memorandum
Eberbach 8/6 1947

När Hans Reiss såg dagen ljus för första gången en solig dag i maj 1921 var
det starten på ett fascinerande och tragiskt livsöde. Framtiden för det
oskyldiga lilla barnet, ömt vaggad av moderns beskyddande arm,  bestod i en
lång och krokig väg, som i slutändan ledde till den fasansfulla ändstation
vid Volgas strand allt för många tyskar lärt sig tala om med fasa i rösten.
Låt oss tala om Hans Reiss, så att hans liv må tjäna som en påminnelse för
oss alla att älska gud av hela vårt hjärtan. Låt oss tala om Hans Reiss och
finna förtröstan i att han är befriad från plågor och att han åtnjuter den
himmelska faderns eviga kärlek.
Att påstå att Eberbach var fattigt vid tiden för Hans födelse vore orätt-
vist. Men då, likssom nu, fanns det familjer som levde ett hårt och povert
liv. Unge herr Reiss föräldrarhem var ett av dessa.  Det kan inte ha varit
en lätt uppväxt för Hans. Hans far, som var en slarver och suput, övergav
familjen redan när Hans var väldigt liten och det sägs att modern, som var
själsligt svag, aldrig förlät Hans för detta och således aldrig gav sin son
den kärlek och ömhet en ung pojke behöver.
Många på bygden ansåg också att den unge Hans var ett udda barn. Några gick
så långt som att säga efterbliven. Dessa nidingar, snabba att döma och
oförmögna att skåda in i folks hjärta, gör mig än idag ledsen. Hans var
inte efterbliven, han var en drömmare. I denna tystlåtna men intelligenta
unge pojkes inre fanns en annan verklighet. Goete och andra stora tyska
skalder ersatte pojkens orättvisa verklighet med en värld där kärlek och
ära härskade. En idealbild av tillvaron där männen stod tappra och raka
utan att någonssin svika sitt ord eller sina älskade, och där kvinnornas
kärlek och eviga trohet aldrig sinade. Hur tapper var inte unge Hans som
levde efter dessa ideal i en värld som behandlat honom så illa?
Stå inte och tyck synd om den utstötte drömmaren Hans Reiss. Spar era böner
till dem som behandlade honom orätt, Gud vare dem nådiga. Ty Hans historia
har sina ljuspunkter.
Under grundskolans sista år sken herrens ljus för första gången stark och
klart på Hans. Till staden flyttade då nämligen handlarfamiljen Bäumer. I
familjen Bäumer blev Hans, under sina sista år, nästan som en familjemed-
lem. Tvillingbröderna Bäumer, Hans och Jürgen, jämnåriga med unge herr
Reiss, var män med öppna sinnen. Där alla andra skydde den lite inåtvände
och underlige Hans såg bröderna en genomgod kamrat och där andra skrattade
åt hans idealistiska drömmeri såg bröderna Bäumer mysiga historieberättar-
kvällar framför brasan. Sannerligen hade gud låtit sitt ljus skina in i
dessa pojkars hjärtan.
Viktigare än bröderna var ändå kanske unga fröken Ursula Bäumer, tvilling-
arnas äldre syster. I Ursula såg Hans allt det som han fann rent och sant.
Hon var ljuset och kärleken. Ursula var den som under de sena kvällarna
lyssnade och förstod, den som tröstade och uppmuntrade. Att säga att Hans
älskade henne mer än livet vore ingen överdrift. Dock var det en kärlek
obefläckad av allt annat. En andens kärlek, inte kroppens. Allt som gjorde
henne lycklig gjorde också Hans lycklig. Allt som sårade henne gjorde också
Hans sårad.
Det smärtsamma med historien om Hans Reiss liv är att den tar slut just när
man känner i sitt hjärta att den just börjat.
Präster säger gärna att herrens vägar äro outgrundliga och när jag nu står
blottad och ärlig framför er skall jag berätta varför. Det handlar om
rädsla. Även präster är människor och när man ställs inför det fasansfulla,
det som får en att själv tvivla, gömmer man sig bakom sådana uttryck.
Jag vet inte varför Gud lät Hans väg leda till Stalingrad. Denna unga man,
missförstådd av många, älskad av få, och med en fantastisk kärlek till
livet. Jag vet inte, men för Hans Reiss och alla andra unga män vars liv så
abrupt slutade vid Volgas strand böjer jag mit huvud i bön.
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Hans Reiss 1939

Karaktär
Hans är en ganska tystlåten och eftertänksam typ som ofta ser bortom livets glättiga fasader. En
hård uppväxt har gjort honom medveten om vikten att ta till vara livets glädjeämnen. Störst av dessa
är lyrik och prosa. I de odödliga diktarna och författarnas strofer lever glädje, kärlek, tapperhet,
stolthet, trohet ,mod och alla andra högre ideal som Hans så passionerat lever för. En sann Don
Quijote i hjärtat.
Fysiskt är Hans en lång och bredaxlad yngling med lingult hår och bruna ögon. Han har en naturlig
fallenhet för alla sorters fysiska aktiviteter och är svår att slå i de flesta tävlingar. Trots detta är han
ingen egentlig tävlingsmänniska då han helt saknar vinnarinstinkt. Hans roar sig gärna men trivs
bäst när han kan låna ut sin styrka till de som behöver den bättre.

 VännerVännerVännerVännerVänner
Hans bästa vänner  i livet är Hans och Jürgen Bäumer. Då två österrikiskfödda ynglingarna har ända
sedan de flyttade till Eberbach varit hans ständiga följeslagare. Tvillingbrödernas energi och uppfin-
ningsrikedom kompletterar på ett ypperligt sätt Hans egna eftertänksamma drömmerier och till-
sammans skapar de en toppentrio. Trots att bröderna allt som oftast pikar Hans för hans sätt att
idealisera verkligheten tillskriver han dem många av de finaste egenskaper mänskligheten förmår
frambringa. Framför allt sann vänskap.
Ursula Bäumer, brödernas äldre syster, är i Hans ögon än mycket mer än så. Ursula är en inkarna-
tion av allt som är gott och riktigt och Reiss kärlek till henne sträcker sig långt bortom livets gränser.
Lite av en gloriaförsedd Dulcinea.

Nu
Då Hans inte har den ekonomiska bakgrund som krävs för att studera på universitetet i Nürnberg
jobbar han numera som alltiallo hos handlare Krämer. Han sparar noggrant för att i framtiden
kunna bilda sig i den utsträckning han önskar. När juni nu har anlänt, och Krämer haft godheten
nog att ge honom en veckas semester, går livet i dur. Bröderna Bäumer anlände igår efter första
terminen på universitetet och det blev ett kärt återseende. Idag har de planerat att kicka lite boll,
precis som på den gamla goda tiden�
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FÖRORD

1

Max Wohl föddes i Nürnberg 1916, mitt i första världskrigets kaos.
Han växte upp i en medelklassfamilj där fadern var småskolelärare. Under
depressionen tvingades Max överge sin nyss påbörjade juridiska
universitetskarriär för att hjälpa sin familj med ekonomin. Under tiden
från 1932 och fram till kriget arbetade han således i Müllers universitets-
bokhandel i Nürnberg och det var också där han kom att förälska sig i
litteraturen och själv skrev sina första stapplande verk. 1939 gick Max
frivilligt in i Vehrmacht för att göra sin del i kriget. Som en del i general
Paulus armé hamnade Max Wohl slutligen i Stalingrad där han, likt så
många andra unga män, dog en tragisk och allt för tidig död.
Max Wohls diktning är en tydlig illustration över den mellankrigstid
han förkroppsligade och hans verk sträcker sig från det sorgset melankoli-
ska till det euforiskt livsglada. Hans styrka ligger dock otvivelaktigt i
den romantiska naturskildring där han tydligt låtit sig inspireras av se-
kelskiftets stora tyska skalder. Samlingsverket �Tårpilen� är inget en-
hetligt verk utan det är en samlingsvolym sammanställd efter kriget av
hans mentor Professor Liebert. Verket består dels av en samling natur-
lyriska dikter som Max själv försökte få publicerade innan kriget under
namnet �Djupets öga�, dels av en mörkare och allvarligare samling dik-
ter som Max skrev under sin tid vid fronten. Sammantaget ger verket
bilden av en ung och oslipad diktare vars talang sakta mognade över
tiden och det är med sorg i hjärtat man konstaterar att kriget inte bara
berövade en ung, levnadsglad man livet, utan också Tyskland och kan-
ske världen en mycket lovande skald.

Professor Hugo Böll

TÅRPILEN
av

Max Wohl

Första upplagan 1947
1
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Karaktär
Max, är en eftertänksam och ganska tystlåten typ. En som tänker sig för både en och två gånger
innan han säger något. Personer som inte kände honom skulle kanske kalla honom blyg men det är
långt ifrån sanningen. Under sina korta universitetsdagar svingade Max sin bägare så gott som
någon annan. Det ligger bara inte honom för att snacka en massa meningslöst svammel.
Ända sedan Max, i sitt jobb som bokhandelsbiträde, började utforska poesins och prosans värld har
han hyst en djup kärlek till ordet. Det är dock en bitterljuv kärlek. Sporrad av allt fantastiskt han läst
har Max själv författat ivrigt de sista åren. Innerst inne vet Max att han bär på talang med då den
diktsamling han på senare tid cirkulerat till olika förlag i förhoppning att få tryckt fått ett väldigt
svagt mottagande har hans självförtroende dalat kraftigt. Han far lätt ut i en hård och skoningslös
självkritik.

Vänner
Max närmsta vän och stora kärlek i livet är Ursula, handlardottern från Eberbach. Kärleken till
Urusla är så stark att den får alla hans små livsbekymmer att te sig som petitesser. Att denna attrak-
tiva, intelligenta och charmiga unga kvinna valt honom av alla män är något som fortfarande får
Max att häpna. Ursula är också Max största beundrare. Hennes övertygelse om att Max är en stor
skald är så stark att den många gånger, under Max tvivel, räcker för dem båda. Ja, Ursula får verkli-
gen Max att känna sig välsignad av gud.

Nu
Himmelska välsignelser i all ära men nu är det den Bäumerska välsignelsen som är det väsentliga.
Ursula har för första gången tagit med Max till Eberbach och det Bäumerska residenset för att där
presentera honom för familjen och då framför allt fadern Nikodemus. Det är oerhört viktigt för
Max att gör ett gott intryck på den familj som Ursula älskar så högt och nervositeten är stor. En
nervositet som inte blir mindre när han hör Ursula beskriva sina bröder som stora skämtare...

Max Wohl 1939
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Hans Bäumer - 1943

- Kanske en samlad utbrytning i norr?
Hans Bäumer är inte längre en identisk kopia av lillebrorsan. Allt för
mycket död och förintelse har kommit i mellan dem. Varje dag har
för Hans blivit en enveten kamp för att behålla förnuftet i en galen
väg. Kanske är det ironiskt nog det faktum att både Jürgen och Reiss
båda två helt förlorat greppet som gör att han själv kan stå fast. Allt
mer tid går åt att hålla ordning på sina kamrater. Reiss blir allt mer
frånvarande. Som i en dimma glider han fram och sprider död om-
kring sig. Livet har för länge sedan förlorat sin mening för honom
och han tycks aktivt söka döden. Brorsan å andra sidan har låtit sin
förtvivlan förvandlas till hat mot systemet. Gång på gång tvingas du
rädda honom undan arkebusering för allehanda brott mot överord-
nade. Du känner inte längre igen honom.
Till din hjälp har du lyckligtvis Max Wohl, Ursulas fästman. Även
han tycks, på något övermänskligt sätt, ha behållit fattningen.
Hela tiden sysselsätter du dig med tanken på en disciplinerad utbryt-
ning. Ett vältränat lag skulle kunna göra en utbrytning och undkomma
den säkra graven Stalingrad.

Hans bäumer är en mycket plikttrogen soldat som besitter
hög kompetens. Genom sin tekniska skicklighet beträffande
vapen och sprängmedel har han ensam tillfogat fienden
betydande förluster. Hans Bäumers svaghet är Jürgen
Bäumer vars tilltagande antistatliga propaganda påverkar
honom allt mer negativt. Dagen nalkas då Hans inte längre
kan komma undan med att försvara sin bror.

Dick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - överste
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-Fan ta de skenheliga jävla Hitlerlakejerna.
Under den mardröm som militärerna kallar belägringen av Stalin-
grad föll fjällen från Jürgens ögon. Allt blod, alla död, alla offer - allt
förgäves. De 600 000 männen inringade i Stalingrad är bara brickor i
händerna på ett gäng sinnessjuka megalomaniker. En bricka som dess-
utom blivit offrad. Alla inringade i den sönderbombade staden kom-
mer att dö eller bli tillfångatagen av de numerärt överlägsna fien-
derna. Alla som hävdar något annat är antingen skenheliga, förljugna,
galna eller hopplöst naiva. Bara tanken på att soldaterna inte redan
gjort uppror och skjutit sina uppenbart inkompetenta befäl stör dig,
och det faktum att de svältande skelett till soldater, som bor i iskalla,
utbombade ruiner och äter de få vilda hundar de fortfarande har en
chans att skjuta, fortfarande tar order gör dig helt vansinnig. Alla
skall ju dö i vilket fall så vad fan spelar det för roll.
Ett par gånger har du låtit brorsan �rädda� dig ur situationer du för-
satt dig i med dina befäl. Inte så mycket för din egen skull - det är skit
samma för dig - utan mest för att du inte vill att han skall må dåligt.
Hans tillhör fortfarande dem som inte bara lyder order, utan även
tror att det går att överleva detta helvete. Han räknas som en av de
hopplöst naiva efter dina egna definitioner. Det enda som hindrar
dig från att balla ut fullständigt är att Reiss redan gjort det. Din vän
skrämmer dig. Det är som om själen lämnat honom och förvandlat
honom till en livlös maskin. Döden verkar vara hans huvudsakliga
intresse. Sin egen och andras. Vid nått tillfälle har du hört honom gå
och muttra �Inte långt kvar nu, inte långt kvar...�
Du är själv inte rädd för döden. Det är det enda riktigt ärliga på det
här stället...

Jürgen Bäumer inledde 1940 sin karriär som infanterist
genom att på ypperligaste sätt genomföra militär grund-
träning. Jürgen utmålades som ett karriärsämne. Under
första delen av Operation Barabossa noterade han också
utmärkta resultat och mottog flera utmärkelser, bla. för
tapperhet. Belägringen av Stalingrad har tyvärr påverkat
Jürgen, som så många andra,  på ett mycket negativt sätt.
Han har stegvis tappat i disciplin och stridsvilja och
har under senare tiden, vid ett flertal tillfällen, till-
dömts olika disciplinstraff. Jürgen Bäumer gör bäst i att
skärpa sig i framtiden!

Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.

Jürgen Bäumer - 1943
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Hans Reiss - 1943

- Var tog färgerna vägen?
I en värld där alla godhet utplånats med splittergranater, där allt för-
nuft plöjs ner i marken under stridsvagnarnas larvband, där all mänsk-
lighet förvandlats till kritiska svagheter vandrar Hans Reiss fram i en
drömvärd som förlorat all färg. Automatiskt sköter han sina vakt-
pass, automatiskt höjer han sitt vapen, automatiskt utplånar han det
liv som han sätts att utplåna. Han har sedan länge slutat fråga varför.
Plikten och modet är de enda av de klassiska dygderna som ännu inte
bleknat ner till svartvitt. Äran är sedan länge bara ett suddigt minne.
Livet har sedan länge förlorat sin mening, både andras och ditt eget.
Lyckligtvis är slutet om hörnet, inte länge nu, inte länge nu....
Hans Reiss har sedan länge övergivit Goete och de ideal han stod
för. Hans Reiss lever i Götterdämmerung och ingenting tycks kunna
bringa drömmen tillbaka.

Hans Reiss är en prydnad för sin kår. Det är män som Reiss som
utgör ryggraden på fäderneslandets stolta armé. Om och om igen
har han visat sin tapperhet under eld och hans hjältemodiga in-
satser har sporrat andra till stordåd. Vid otaliga tillfällen
har hans rådiga ingripanden räddad mången män från säker under-
gång. Två gånger har han belönats med järnkorset och det är bara
en tidsfråga innan han erövrar ett tredje. Darra månne ryssen.

Dick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - överste
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Max Wohl är en kompetent soldat vars intelligens och
plikttrogenhet mer än nog kompenserar för hans fysiska
brister. Allt sedan grundutbildningen har Max utfört sina
tjänster med största möjliga nit och flera befäl vittnar
om hans karaktärsfasthet. Under kampanjens allt hårdare
strider har Max kvalitéer allt tydligare framgått och
förutsatt att hans något bräckliga fysik håller kan riket
nog förvänta sig flera strålande insatser.

Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.

Max Wohl 1943

-Tar det aldrig slut?
Max Wohl tappar allt snabbare den styrka han så länge förtvivlat
upprätthållit. Striderna som i Stalingrad blivit allt hårdare har tärt på
honom och en förödande trötthet, som inte ens sömn tycks kunna
avhjälpa, har sänkt sig över honom. Kanske är det förlusten av tron
som är avgörande. Trots ivriga försök från Max sida kan han sedan
ankomsten till Stalingrad inte längre förmå sig att tro på vare sig
seger eller kriget över huvud taget. Allt för mycket död och lidande
har passerat inför hans ögon för att den illusionen skall bestå. Helt
uppgiven tillåter Max sig dock inte att bli. Hans Reiss och Jürgen
Bäumer är alltför avskräckande exempel på var det kan leda. Dess-
utom finns ju Ursula alltid där... för hennes skull är det värt att kämpa
vidare.
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Nikodemus brev till Max Wohl

Brevet är bara ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Bäst effekt får man troligtvis om man
berättar med egna ord, men behåller det huvudsakliga innehållet. Låt orden flöda...

Käre Max
Jag ber till gud att du får det här brevet och att allt är väl. Har du hört något nytt från mina
söner? Jag har skrivit till dem men inte fått något svar på ett tag. Det är otäcka saker man hör om
fronten här hemma i Tyskland, även om tidningarna säger att ni vinner i längden, och jag oroar
mig så för er hälsa och ert välbefinnande. Det är tufft här hemma i Tyskland också. Bombningarna
fortsätter och ransoneringen är hård.

Det är något jag måste berätta Max. Ursula är mycket sjuk. Doktorn säger att det är lunginflam-
mation. Det är svårt att få tag i medicin, allt som finns skickas visst till fronten. Jag försökte till och
med muta doktor Steinberg men han kunde inte hjälpa mig hur mycket han än ville. Vanligtvis så
skulle Ursula klara det här, hon är ju en stark kvinna, men när inte ni är här så är det som om hon
förlorat sin vilja att leva. Hon bara ligger där och bleknar bort. Max, jag är så rädd. Jag vet inte
vad jag skall göra. Hon är allt jag har. Kom hem, snälla. Jag är så rädd.

Nikodemus



Eberbach 12/5 - 1947

Bäste Herr Klingenheld.
Jag vet inte vad som fått er att forska i ett sådant fruktansvärt ämne som Stalingrad, men jag har,
efter en hel del tvekan och smärtsamma funderingar måste jag tillstå, beslutat mig för att hjälpa er. Ni
ville ha reda på bakgrundsfakta vilka de unga män som dog i Stalingrad verkligen var. Nå, låt mig
då berätta om mina söner Hans och Jürgen. Berättelsen blir också indirekt berättelsen om deras
gode vän Hans Reiss, en ung man som jag inte tvekar att kalla min tredje son.

Hans och Jürgen föddes på ett österrikiskt sjukhus 1921. Hans några minuter före Jürgen, även
om Jürgen med bestämdhet alltid hävdat att det endast var en protokollmiss från vad han kallar...
kallade �inkompetenta österrikiska bergsläkare�. Vid den tiden bodde vår familj i den österrikiska
staden Linz där jag bedrev en handelsrörelse i pappersbranschen. I Linz uppfostrade jag mina
pojkar till att bli rakryggade och ärliga gossar, och liksom alla fäder var jag omåttligt stolt över dem.
Båda var mycket duktiga i skolan, något de ärvt efter sin mor Maria, och uppvisade en sällsam flit
och uppfinningsrikedom på fritiden, något som jag min blygsamhet till trots, nog får tillskriva mig.

Två år innan anschluss  flyttade jag min rörelse tillbaks till mitt fädernesland Tyskland och slog mig
återigen ner i min födelsestad Eberbach. Jag måste erkänna att jag var lite orolig för hur min fru och
mina barn skulle uppleva flytten till ett nytt land men all min oro var obefogad. Både Maria,
Hans, Jürgen och min äldsta dotter Ursula stortrivdes i lilla Eberbach.

Ursula började på universitetet i Heidelberg och Hans och Jürgen fortsatte sin utbildning i
eberbachs grundskola. Jag själv startade upp min pappershandel och tack vare det ekonomiska upp-
svinget gick affärerna lysande. Det var en strålande tid. På helgerna, när vi alla var samlade,
brukade vi sitta i timmar framför brasan och bara diskutera. Med var då också tvillingarnas gode
vän Hans som jag nämnde i inledningen. En tystlåten och allvarlig ung man med mycket beklaglig
bakgrund som hela vår familj tagit till sitt hjärta. På slutet... innan kriget... var också Ursulas
fästman Max med (även han senare i Stalingrad). Vi var en väldigt lycklig familj. Tvillingarna
hyste den djupaste respekt för sin mor och en fantastisk kärlek till Ursula, som de sa var som hämtad ur
någon av unge Reiss sagor. Personligen gladde jag mig också åt hur nära jag stod mina söner. När
vi satt där och diskuterade var det som om hela världen stod stilla och vi sade många gånger att det var
för bra för att vara sant. Föga anade vi hur rätt vi hade.

Mina söner var, och jag säger med avsikt mina söner ty de var så kusligt lika både till utseende och
sätt att till och med jag kunde ha svårt att skilja dem åt, som jag sa tidigare mycket duktiga i skolan.
Jag vet också att de var mycket omtyckta av kamrater och lärare (och flickor givetvis, Ja, jisses...)
Jag tror att det var deras enkla och naturliga sätt. Ingenting kändes konstlat eller ansträngt i deras
sällskap. De njöt till fullo av livet, något som nog smittade av sig. Båda två var också mycket fram-
stående i sin atletiska utövning, även om de aldrig kunde slå Reiss som var en fantastiskt atlet av
naturen - även om han aldrig verkade bry sig särskilt mycket om det.

Jag vet att jag får det att låta som om mina pojkar var exemplariska, men det är svårt att låta bli.
Jag älskade dem så mycket och saknar dem enormt...

Jag avslutar det här brevet nu. Det känns jobbigt att fortsätta. Jag lovar dock att fortsätta min
berättelse en annan dag då jag känner mig bättre till mods. Då skall jag berätta om när mina plikt-
trogna söner gick med i Hitlerjugend, och om kriget och om Ursula...

Med vänliga hälsningar Nikodemus Bäumer



Karaktär
Hans, så som varande den äldre av tvillingbröderna med ett par minuter, är en förståndig och
rationell individ med stor ansvarskänsla för sin osnutna lillebror. Han är intelligent, charmig och
belevad samt en djävel på fruntimmer. Även fysiskt är han ett praktexemplar. Lång och ståtlig med
cendréfärgat hår och nötbruna ögon som framhäver hans naturliga karisma och mystik. Kort och
gott kan man konstatera att han är ett näst intill perfekt exemplar av homo sapiens. Att lillebrorsan
blivit ett sådant misslyckande tror Hans beror på naturens osvikliga förmåga att kompensera�
Eller detta är väl snarare så Hans själv skulle beskriva sig. Dessutom hävdar han att han är hemskt
blygsam.
Den hemska sanningen är att Hans är en levnadsglad och kvick grabb som både fysiskt och psykiskt
är mer eller mindre oskiljaktig från sin bror Jürgen. En upptågsmakare med glimten i ögat och en
rapp replik till dem som förtjänar det.

Vänner
Den person Hans trivs bäst med i hela världen förutom Jürgen och systern Ursula är hans namne
Hans Reiss. Den ganska tystlåtna och hopplöst romantiska Reiss gör, trots att de är jämnåriga, att
Hans känner sig trygg och tillfreds. Reiss, som ofta är mål för Hans Bäumers spetsfundigheter är
också den person han har den allra största respekten för. Det finns inte en gnutta ondska eller
tanklöshet hos Reiss, någonting som enligt Bäumer måste vara snudd på unikt.
Systern Ursula Bäumer är den person som Hans helst går till om han behöver prata med någon. Det
kan inte finnas en lika fantastisk syster i världen som hon och Hans älskar henne djupt.

Nu
Efter en första termin vid universitetet i Nürnberg har Hans och Jürgen nu kommit hem. Lycklig-
tvis har Hans Reiss även fått en veckas semester av handlare Krämer där han jobbar som alltiallo.
De tre vännerna ser fram emot en vecka späckad med barndomsnostalgi och inför dagen har de
plockat fram den gamla läderkulan.

Hans Bäumer 1939



Eberbach 12/5 - 1947

Bäste Herr Klingenheld.
Jag vet inte vad som fått er att forska i ett sådant fruktansvärt ämne som Stalingrad, men jag har,
efter en hel del tvekan och smärtsamma funderingar måste jag tillstå, beslutat mig för att hjälpa er. Ni
ville ha reda på bakgrundsfakta vilka de unga män som dog i Stalingrad verkligen var. Nå, låt mig
då berätta om mina söner Hans och Jürgen. Berättelsen blir också indirekt berättelsen om deras
gode vän Hans Reiss, en ung man som jag inte tvekar att kalla min tredje son.

Hans och Jürgen föddes på ett österrikiskt sjukhus 1921. Hans några minuter före Jürgen, även
om Jürgen med bestämdhet alltid hävdat att det endast var en protokollmiss från vad han kallar...
kallade �inkompetenta österrikiska bergsläkare�. Vid den tiden bodde vår familj i den österrikiska
staden Linz där jag bedrev en handelsrörelse i pappersbranschen. I Linz uppfostrade jag mina
pojkar till att bli rakryggade och ärliga gossar, och liksom alla fäder var jag omåttligt stolt över dem.
Båda var mycket duktiga i skolan, något de ärvt efter sin mor Maria, och uppvisade en sällsam flit
och uppfinningsrikedom på fritiden, något som jag min blygsamhet till trots, nog får tillskriva mig.

Två år innan anschluss  flyttade jag min rörelse tillbaks till mitt fädernesland Tyskland och slog mig
återigen ner i min födelsestad Eberbach. Jag måste erkänna att jag var lite orolig för hur min fru och
mina barn skulle uppleva flytten till ett nytt land men all min oro var obefogad. Både Maria,
Hans, Jürgen och min äldsta dotter Ursula stortrivdes i lilla Eberbach.

Ursula började på universitetet i Heidelberg och Hans och Jürgen fortsatte sin utbildning i
eberbachs grundskola. Jag själv startade upp min pappershandel och tack vare det ekonomiska upp-
svinget gick affärerna lysande. Det var en strålande tid. På helgerna, när vi alla var samlade,
brukade vi sitta i timmar framför brasan och bara diskutera. Med var då också tvillingarnas gode
vän Hans som jag nämnde i inledningen. En tystlåten och allvarlig ung man med mycket beklaglig
bakgrund som hela vår familj tagit till sitt hjärta. På slutet... innan kriget... var också Ursulas
fästman Max med (även han senare i Stalingrad). Vi var en väldigt lycklig familj. Tvillingarna
hyste den djupaste respekt för sin mor och en fantastisk kärlek till Ursula, som de sa var som hämtad ur
någon av unge Reiss sagor. Personligen gladde jag mig också åt hur nära jag stod mina söner. När
vi satt där och diskuterade var det som om hela världen stod stilla och vi sade många gånger att det var
för bra för att vara sant. Föga anade vi hur rätt vi hade.

Mina söner var, och jag säger med avsikt mina söner ty de var så kusligt lika både till utseende och
sätt att till och med jag kunde ha svårt att skilja dem åt, som jag sa tidigare mycket duktiga i skolan.
Jag vet också att de var mycket omtyckta av kamrater och lärare (och flickor givetvis, Ja, jisses...)
Jag tror att det var deras enkla och naturliga sätt. Ingenting kändes konstlat eller ansträngt i deras
sällskap. De njöt till fullo av livet, något som nog smittade av sig. Båda två var också mycket fram-
stående i sin atletiska utövning, även om de aldrig kunde slå Reiss som var en fantastiskt atlet av
naturen - även om han aldrig verkade bry sig särskilt mycket om det.

Jag vet att jag får det att låta som om mina pojkar var exemplariska, men det är svårt att låta bli.
Jag älskade dem så mycket och saknar dem enormt...

Jag avslutar det här brevet nu. Det känns jobbigt att fortsätta. Jag lovar dock att fortsätta min
berättelse en annan dag då jag känner mig bättre till mods. Då skall jag berätta om när mina plikt-
trogna söner gick med i Hitlerjugend, och om kriget och om Ursula...

Med vänliga hälsningar Nikodemus Bäumer



Jürgen Bäumer 1939

KaraktärKaraktärKaraktärKaraktärKaraktär
Jürgen Bäumer är en yngling som formats till en remarkabel person trots lillebroderns (Jürgen är
några minuter äldre) negativa inflytande. Att ständigt tvingas hjälpa och stötta Hans har gjort Jürgen
till en person med en ängels tålamod och Atlas (jätten) ansvarskänsla. Lägg därtill ett blixtrande
intellekt, en utstrålning som en supernova, ett utseende som kommer att leda honom i fördärvet, en
charm som smälter is och en god portion sunt förnuft så får du en totalt förljugen bild som Jürgen
själv är väldigt nöjd med�
Den bistra sanningen är nog tyvärr så att tvillingarna Bäumer är mer eller mindre identiska till både
utseende och till sättet. Jürgen är en oerhört energisk och kreativ ung man med skarp tunga och en
stor aptit på livet� och flickor, liksom sin bror.

Vänner
Bortsett från brodern Hans är Jürgens närmaste vän Hans Reiss. Sedan bröderna flyttade till Eber-
bach har de tre varit så gott som oskiljaktiga. Hans Reiss finns alltid till hands för att hindra Jürgens
allra värsta upptåg och han har en idealiserad syn på världen som smittar av sig. Att vara tillsammans
med Hans Reiss får Jürgen att känna sig tillfreds med livet och dessutom är han en otrolig historie-
berättare.
Systern Ursula är den person i världen som har mest inflytande på Jürgen. Hon tycks, på något
konstigt sätt alltid veta vad som är bäst att göra vid varje givet tillfälle och hon är särskilt brilliant när
Jürgen eller Hans har strulat till det. Bara tanken på att något skulle hända henne får blodet att frysa
i Jürgens ådror.

NuNuNuNuNu
Efter en första termin vid universitetet i Nürnberg har Hans och Jürgen nu kommit hem. Lycklig-
tvis har Hans Reiss även fått en veckas semester av handlare Krämer där han jobbar som alltiallo.
De tre vännerna ser fram emot en vecka späckad med barndomsnostalgi och inför dagen har de
plockat fram den gamla läderkulan.



In MemorandumIn MemorandumIn MemorandumIn MemorandumIn Memorandum
Eberbach 8/6 1947

När Hans Reiss såg dagen ljus för första gången en solig dag i maj 1921 var
det starten på ett fascinerande och tragiskt livsöde. Framtiden för det
oskyldiga lilla barnet, ömt vaggad av moderns beskyddande arm,  bestod i en
lång och krokig väg, som i slutändan ledde till den fasansfulla ändstation
vid Volgas strand allt för många tyskar lärt sig tala om med fasa i rösten.
Låt oss tala om Hans Reiss, så att hans liv må tjäna som en påminnelse för
oss alla att älska gud av hela vårt hjärtan. Låt oss tala om Hans Reiss och
finna förtröstan i att han är befriad från plågor och att han åtnjuter den
himmelska faderns eviga kärlek.
Att påstå att Eberbach var fattigt vid tiden för Hans födelse vore orätt-
vist. Men då, likssom nu, fanns det familjer som levde ett hårt och povert
liv. Unge herr Reiss föräldrarhem var ett av dessa.  Det kan inte ha varit
en lätt uppväxt för Hans. Hans far, som var en slarver och suput, övergav
familjen redan när Hans var väldigt liten och det sägs att modern, som var
själsligt svag, aldrig förlät Hans för detta och således aldrig gav sin son
den kärlek och ömhet en ung pojke behöver.
Många på bygden ansåg också att den unge Hans var ett udda barn. Några gick
så långt som att säga efterbliven. Dessa nidingar, snabba att döma och
oförmögna att skåda in i folks hjärta, gör mig än idag ledsen. Hans var
inte efterbliven, han var en drömmare. I denna tystlåtna men intelligenta
unge pojkes inre fanns en annan verklighet. Goete och andra stora tyska
skalder ersatte pojkens orättvisa verklighet med en värld där kärlek och
ära härskade. En idealbild av tillvaron där männen stod tappra och raka
utan att någonssin svika sitt ord eller sina älskade, och där kvinnornas
kärlek och eviga trohet aldrig sinade. Hur tapper var inte unge Hans som
levde efter dessa ideal i en värld som behandlat honom så illa?
Stå inte och tyck synd om den utstötte drömmaren Hans Reiss. Spar era böner
till dem som behandlade honom orätt, Gud vare dem nådiga. Ty Hans historia
har sina ljuspunkter.
Under grundskolans sista år sken herrens ljus för första gången stark och
klart på Hans. Till staden flyttade då nämligen handlarfamiljen Bäumer. I
familjen Bäumer blev Hans, under sina sista år, nästan som en familjemed-
lem. Tvillingbröderna Bäumer, Hans och Jürgen, jämnåriga med unge herr
Reiss, var män med öppna sinnen. Där alla andra skydde den lite inåtvände
och underlige Hans såg bröderna en genomgod kamrat och där andra skrattade
åt hans idealistiska drömmeri såg bröderna Bäumer mysiga historieberättar-
kvällar framför brasan. Sannerligen hade gud låtit sitt ljus skina in i
dessa pojkars hjärtan.
Viktigare än bröderna var ändå kanske unga fröken Ursula Bäumer, tvilling-
arnas äldre syster. I Ursula såg Hans allt det som han fann rent och sant.
Hon var ljuset och kärleken. Ursula var den som under de sena kvällarna
lyssnade och förstod, den som tröstade och uppmuntrade. Att säga att Hans
älskade henne mer än livet vore ingen överdrift. Dock var det en kärlek
obefläckad av allt annat. En andens kärlek, inte kroppens. Allt som gjorde
henne lycklig gjorde också Hans lycklig. Allt som sårade henne gjorde också
Hans sårad.
Det smärtsamma med historien om Hans Reiss liv är att den tar slut just när
man känner i sitt hjärta att den just börjat.
Präster säger gärna att herrens vägar äro outgrundliga och när jag nu står
blottad och ärlig framför er skall jag berätta varför. Det handlar om
rädsla. Även präster är människor och när man ställs inför det fasansfulla,
det som får en att själv tvivla, gömmer man sig bakom sådana uttryck.
Jag vet inte varför Gud lät Hans väg leda till Stalingrad. Denna unga man,
missförstådd av många, älskad av få, och med en fantastisk kärlek till
livet. Jag vet inte, men för Hans Reiss och alla andra unga män vars liv så
abrupt slutade vid Volgas strand böjer jag mit huvud i bön.



Hans Reiss 1939

Karaktär
Hans är en ganska tystlåten och eftertänksam typ som ofta ser bortom livets glättiga fasader. En
hård uppväxt har gjort honom medveten om vikten att ta till vara livets glädjeämnen. Störst av dessa
är lyrik och prosa. I de odödliga diktarna och författarnas strofer lever glädje, kärlek, tapperhet,
stolthet, trohet ,mod och alla andra högre ideal som Hans så passionerat lever för. En sann Don
Quijote i hjärtat.
Fysiskt är Hans en lång och bredaxlad yngling med lingult hår och bruna ögon. Han har en naturlig
fallenhet för alla sorters fysiska aktiviteter och är svår att slå i de flesta tävlingar. Trots detta är han
ingen egentlig tävlingsmänniska då han helt saknar vinnarinstinkt. Hans roar sig gärna men trivs
bäst när han kan låna ut sin styrka till de som behöver den bättre.

 VännerVännerVännerVännerVänner
Hans bästa vänner  i livet är Hans och Jürgen Bäumer. Då två österrikiskfödda ynglingarna har ända
sedan de flyttade till Eberbach varit hans ständiga följeslagare. Tvillingbrödernas energi och uppfin-
ningsrikedom kompletterar på ett ypperligt sätt Hans egna eftertänksamma drömmerier och till-
sammans skapar de en toppentrio. Trots att bröderna allt som oftast pikar Hans för hans sätt att
idealisera verkligheten tillskriver han dem många av de finaste egenskaper mänskligheten förmår
frambringa. Framför allt sann vänskap.
Ursula Bäumer, brödernas äldre syster, är i Hans ögon än mycket mer än så. Ursula är en inkarna-
tion av allt som är gott och riktigt och Reiss kärlek till henne sträcker sig långt bortom livets gränser.
Lite av en gloriaförsedd Dulcinea.

Nu
Då Hans inte har den ekonomiska bakgrund som krävs för att studera på universitetet i Nürnberg
jobbar han numera som alltiallo hos handlare Krämer. Han sparar noggrant för att i framtiden
kunna bilda sig i den utsträckning han önskar. När juni nu har anlänt, och Krämer haft godheten
nog att ge honom en veckas semester, går livet i dur. Bröderna Bäumer anlände igår efter första
terminen på universitetet och det blev ett kärt återseende. Idag har de planerat att kicka lite boll,
precis som på den gamla goda tiden�



FÖRORD
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Max Wohl föddes i Nürnberg 1916, mitt i första världskrigets kaos.
Han växte upp i en medelklassfamilj där fadern var småskolelärare. Under
depressionen tvingades Max överge sin nyss påbörjade juridiska
universitetskarriär för att hjälpa sin familj med ekonomin. Under tiden
från 1932 och fram till kriget arbetade han således i Müllers universitets-
bokhandel i Nürnberg och det var också där han kom att förälska sig i
litteraturen och själv skrev sina första stapplande verk. 1939 gick Max
frivilligt in i Vehrmacht för att göra sin del i kriget. Som en del i general
Paulus armé hamnade Max Wohl slutligen i Stalingrad där han, likt så
många andra unga män, dog en tragisk och allt för tidig död.
Max Wohls diktning är en tydlig illustration över den mellankrigstid
han förkroppsligade och hans verk sträcker sig från det sorgset melankoli-
ska till det euforiskt livsglada. Hans styrka ligger dock otvivelaktigt i
den romantiska naturskildring där han tydligt låtit sig inspireras av se-
kelskiftets stora tyska skalder. Samlingsverket �Tårpilen� är inget en-
hetligt verk utan det är en samlingsvolym sammanställd efter kriget av
hans mentor Professor Liebert. Verket består dels av en samling natur-
lyriska dikter som Max själv försökte få publicerade innan kriget under
namnet �Djupets öga�, dels av en mörkare och allvarligare samling dik-
ter som Max skrev under sin tid vid fronten. Sammantaget ger verket
bilden av en ung och oslipad diktare vars talang sakta mognade över
tiden och det är med sorg i hjärtat man konstaterar att kriget inte bara
berövade en ung, levnadsglad man livet, utan också Tyskland och kan-
ske världen en mycket lovande skald.

Professor Hugo Böll

TÅRPILEN
av

Max Wohl

Första upplagan 1947
1



Karaktär
Max, är en eftertänksam och ganska tystlåten typ. En som tänker sig för både en och två gånger
innan han säger något. Personer som inte kände honom skulle kanske kalla honom blyg men det är
långt ifrån sanningen. Under sina korta universitetsdagar svingade Max sin bägare så gott som
någon annan. Det ligger bara inte honom för att snacka en massa meningslöst svammel.
Ända sedan Max, i sitt jobb som bokhandelsbiträde, började utforska poesins och prosans värld har
han hyst en djup kärlek till ordet. Det är dock en bitterljuv kärlek. Sporrad av allt fantastiskt han läst
har Max själv författat ivrigt de sista åren. Innerst inne vet Max att han bär på talang med då den
diktsamling han på senare tid cirkulerat till olika förlag i förhoppning att få tryckt fått ett väldigt
svagt mottagande har hans självförtroende dalat kraftigt. Han far lätt ut i en hård och skoningslös
självkritik.

Vänner
Max närmsta vän och stora kärlek i livet är Ursula, handlardottern från Eberbach. Kärleken till
Urusla är så stark att den får alla hans små livsbekymmer att te sig som petitesser. Att denna attrak-
tiva, intelligenta och charmiga unga kvinna valt honom av alla män är något som fortfarande får
Max att häpna. Ursula är också Max största beundrare. Hennes övertygelse om att Max är en stor
skald är så stark att den många gånger, under Max tvivel, räcker för dem båda. Ja, Ursula får verkli-
gen Max att känna sig välsignad av gud.

Nu
Himmelska välsignelser i all ära men nu är det den Bäumerska välsignelsen som är det väsentliga.
Ursula har för första gången tagit med Max till Eberbach och det Bäumerska residenset för att där
presentera honom för familjen och då framför allt fadern Nikodemus. Det är oerhört viktigt för
Max att gör ett gott intryck på den familj som Ursula älskar så högt och nervositeten är stor. En
nervositet som inte blir mindre när han hör Ursula beskriva sina bröder som stora skämtare...

Max Wohl 1939
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Hans Bäumer - 1943

- Kanske en samlad utbrytning i norr?
Hans Bäumer är inte längre en identisk kopia av lillebrorsan. Allt för
mycket död och förintelse har kommit i mellan dem. Varje dag har
för Hans blivit en enveten kamp för att behålla förnuftet i en galen
väg. Kanske är det ironiskt nog det faktum att både Jürgen och Reiss
båda två helt förlorat greppet som gör att han själv kan stå fast. Allt
mer tid går åt att hålla ordning på sina kamrater. Reiss blir allt mer
frånvarande. Som i en dimma glider han fram och sprider död om-
kring sig. Livet har för länge sedan förlorat sin mening för honom
och han tycks aktivt söka döden. Brorsan å andra sidan har låtit sin
förtvivlan förvandlas till hat mot systemet. Gång på gång tvingas du
rädda honom undan arkebusering för allehanda brott mot överord-
nade. Du känner inte längre igen honom.
Till din hjälp har du lyckligtvis Max Wohl, Ursulas fästman. Även
han tycks, på något övermänskligt sätt, ha behållit fattningen.
Hela tiden sysselsätter du dig med tanken på en disciplinerad utbryt-
ning. Ett vältränat lag skulle kunna göra en utbrytning och undkomma
den säkra graven Stalingrad.

Hans bäumer är en mycket plikttrogen soldat som besitter
hög kompetens. Genom sin tekniska skicklighet beträffande
vapen och sprängmedel har han ensam tillfogat fienden
betydande förluster. Hans Bäumers svaghet är Jürgen
Bäumer vars tilltagande antistatliga propaganda påverkar
honom allt mer negativt. Dagen nalkas då Hans inte längre
kan komma undan med att försvara sin bror.

Dick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - överste
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-Fan ta de skenheliga jävla Hitlerlakejerna.
Under den mardröm som militärerna kallar belägringen av Stalin-
grad föll fjällen från Jürgens ögon. Allt blod, alla död, alla offer - allt
förgäves. De 600 000 männen inringade i Stalingrad är bara brickor i
händerna på ett gäng sinnessjuka megalomaniker. En bricka som dess-
utom blivit offrad. Alla inringade i den sönderbombade staden kom-
mer att dö eller bli tillfångatagen av de numerärt överlägsna fien-
derna. Alla som hävdar något annat är antingen skenheliga, förljugna,
galna eller hopplöst naiva. Bara tanken på att soldaterna inte redan
gjort uppror och skjutit sina uppenbart inkompetenta befäl stör dig,
och det faktum att de svältande skelett till soldater, som bor i iskalla,
utbombade ruiner och äter de få vilda hundar de fortfarande har en
chans att skjuta, fortfarande tar order gör dig helt vansinnig. Alla
skall ju dö i vilket fall så vad fan spelar det för roll.
Ett par gånger har du låtit brorsan �rädda� dig ur situationer du för-
satt dig i med dina befäl. Inte så mycket för din egen skull - det är skit
samma för dig - utan mest för att du inte vill att han skall må dåligt.
Hans tillhör fortfarande dem som inte bara lyder order, utan även
tror att det går att överleva detta helvete. Han räknas som en av de
hopplöst naiva efter dina egna definitioner. Det enda som hindrar
dig från att balla ut fullständigt är att Reiss redan gjort det. Din vän
skrämmer dig. Det är som om själen lämnat honom och förvandlat
honom till en livlös maskin. Döden verkar vara hans huvudsakliga
intresse. Sin egen och andras. Vid nått tillfälle har du hört honom gå
och muttra �Inte långt kvar nu, inte långt kvar...�
Du är själv inte rädd för döden. Det är det enda riktigt ärliga på det
här stället...

Jürgen Bäumer inledde 1940 sin karriär som infanterist
genom att på ypperligaste sätt genomföra militär grund-
träning. Jürgen utmålades som ett karriärsämne. Under
första delen av Operation Barabossa noterade han också
utmärkta resultat och mottog flera utmärkelser, bla. för
tapperhet. Belägringen av Stalingrad har tyvärr påverkat
Jürgen, som så många andra,  på ett mycket negativt sätt.
Han har stegvis tappat i disciplin och stridsvilja och
har under senare tiden, vid ett flertal tillfällen, till-
dömts olika disciplinstraff. Jürgen Bäumer gör bäst i att
skärpa sig i framtiden!

Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.Dick Meier - överste.

Jürgen Bäumer - 1943
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Hans Reiss - 1943

- Var tog färgerna vägen?
I en värld där alla godhet utplånats med splittergranater, där allt för-
nuft plöjs ner i marken under stridsvagnarnas larvband, där all mänsk-
lighet förvandlats till kritiska svagheter vandrar Hans Reiss fram i en
drömvärd som förlorat all färg. Automatiskt sköter han sina vakt-
pass, automatiskt höjer han sitt vapen, automatiskt utplånar han det
liv som han sätts att utplåna. Han har sedan länge slutat fråga varför.
Plikten och modet är de enda av de klassiska dygderna som ännu inte
bleknat ner till svartvitt. Äran är sedan länge bara ett suddigt minne.
Livet har sedan länge förlorat sin mening, både andras och ditt eget.
Lyckligtvis är slutet om hörnet, inte länge nu, inte länge nu....
Hans Reiss har sedan länge övergivit Goete och de ideal han stod
för. Hans Reiss lever i Götterdämmerung och ingenting tycks kunna
bringa drömmen tillbaka.

Hans Reiss är en prydnad för sin kår. Det är män som Reiss som
utgör ryggraden på fäderneslandets stolta armé. Om och om igen
har han visat sin tapperhet under eld och hans hjältemodiga in-
satser har sporrat andra till stordåd. Vid otaliga tillfällen
har hans rådiga ingripanden räddad mången män från säker under-
gång. Två gånger har han belönats med järnkorset och det är bara
en tidsfråga innan han erövrar ett tredje. Darra månne ryssen.

Dick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - översteDick Meier - överste
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Max Wohl är en kompetent soldat vars intelligens och
plikttrogenhet mer än nog kompenserar för hans fysiska
brister. Allt sedan grundutbildningen har Max utfört sina
tjänster med största möjliga nit och flera befäl vittnar
om hans karaktärsfasthet. Under kampanjens allt hårdare
strider har Max kvalitéer allt tydligare framgått och
förutsatt att hans något bräckliga fysik håller kan riket
nog förvänta sig flera strålande insatser.

Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.Niels Krüscher - överste.

Max Wohl 1943

-Tar det aldrig slut?
Max Wohl tappar allt snabbare den styrka han så länge förtvivlat
upprätthållit. Striderna som i Stalingrad blivit allt hårdare har tärt på
honom och en förödande trötthet, som inte ens sömn tycks kunna
avhjälpa, har sänkt sig över honom. Kanske är det förlusten av tron
som är avgörande. Trots ivriga försök från Max sida kan han sedan
ankomsten till Stalingrad inte längre förmå sig att tro på vare sig
seger eller kriget över huvud taget. Allt för mycket död och lidande
har passerat inför hans ögon för att den illusionen skall bestå. Helt
uppgiven tillåter Max sig dock inte att bli. Hans Reiss och Jürgen
Bäumer är alltför avskräckande exempel på var det kan leda. Dess-
utom finns ju Ursula alltid där... för hennes skull är det värt att kämpa
vidare.
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