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I FÖRTRYCKETS SPÅR

Text & foto Carl-Henrik Larsson 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg blev un-
der sin postering i Tunisien 1943 så allvarligt
skadad efter att ha kört in i ett minfält att han
förlorade högra handen, vänstra ögat samt två
fingrar på den vänstra handen. Om statskup-
pen hade lyckats ville Stauffenberg införa en
so ci aldemokratisk riktning på politiken i Tysk -
land. I denna fråga var han inte överens med
Beck och de övriga i gruppen, som ville inrätta
en konservativ regering. Frimärket gavs ut av
Västtyskland 1964 och tryckmetoden är offset.

Det misslyckade 
attentatet mot Hitler
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Som jag har berättat i
två tidigare artiklar så
åkte jag i mars till Ber -

lin tillsammans med en kol-
lega, en lärarkandidat och
en gymnasieklass på John
Bau er gym nasiet i Karls -
hamn. Avsikten var att do-
kumentera nazismens och
kommunismens förtryck i
Tyskland under 1900-talet. 

Efter att eleverna med
ömmande fötter ansåg sig
klara med sin dokumenta-
tion, fortsatte jag och lärar-
kandidaten den historiska
odyssén i Berlin på egen
hand. 

En historisk plats 
mitt i Berlin 
På en tvärgata endast någ -
ra hundra meter från den
väldiga parken Tiergarten
i hjärtat av Berlin, låg vårt
mål – det enorma så kallade
Bend ler blocket – en länga
storslagna byggnader som
under andra världskriget
bland annat inhyste den tys -
ka arméns överkommando. 

Gatan som det väldiga
bygg nadskomplexet ligger
vid, bytte under 1950-talet
namn från Bendlerstraße
till Stauffen berg straße, om-
döpt efter huvudpersonen i
denna historia, översten
Claus Schenk von Stauf fen -
berg (1907–44). Under sin
placering i Tunisien förlo-
rade han sin högra arm,
vänster öga och två fingrar
på vänster hand, efter att
ha kört in i ett minfält. 

Vi gick in genom porten
till den innergård som för
65 år sedan utgjorde hän-
delsernas cen trum vid upp-
lösningen av det misslycka-
de 20-juliattentatet mot Hit-
ler. Det var nämligen på
den na gård, inne i Bend -
lerblocket, som Stauffen -
berg och ett antal andra
militärer som varit delakti-
ga i attentatet, avrättades
efter att militären stormat
de omkringliggande bygg-
naderna. 

De höga husen som om-
gav gården stängde effek-
tivt ute allt trafikbuller,
och i tystnad begrundade
vi vad som hade utspelats
på just denna plats mitt i
Berlin. 

Operation Valkyria
Den militära samman svärj -
ning en samlades huvudsak -
ligen kring tre män, den
pensionerade generalöver -
sten Ludwig Beck, politi-
kern Carl Friedrich Goer -
de  ler samt diplomaten Ul -
rich von Hassel. 

Beck som hade många
kontakter i arméns över-
kommando, lyckades knyta
viktiga personer till grup-
pen. Två av dessa var den
omvittnat charmige och sti-
lige översten Stauffen berg
samt generalen Friedrich
Ol bricht, som sedan länge
hade hatat Hitler. 

”Valkyria” var kodordet
för den operation som den
tyska armén utarbetade i

Endast ett stenkast från den lummiga parken Tiergarten i centrala
Berlin utspelades en het julikväll 1944 upplösningen på ett attentats -
försök mot Hitler. Hade det lyckats hade det förkortat andra världs -

kriget, och räddat livet på hundratusentals människor. Hitlers hämnd
mot de ansvariga blev fruktansvärd. Låt oss än en gång med hjälp av

frimärken och foton följa i förtryckets spår.

Detta foto visar den delen av Bendlerblocket (beläget på nuvarande Stauffenbergstraße) där överkommandot
för den tyska armén samt reservarmén var inhyst under andra världskriget. I den andra delen av byggnads-
komplexet hade den militära underrättelsetjänsten Abwehr sitt säte. Trots att stora delar av Berlin blev totalt
sönderbombade så klarade sig byggnaderna i Bendlerblocket – trots sin militära funktion – utan några större
skador. Idag inrymmer byggnaderna förutom museet över motståndsrörelsen, även försvarsministeriet.

☛
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början av andra världskriget,
och huvuddragen i planen var
att reserv armén, med sitt över -
kommando i Bendlerblocket och
förlägg ningar utanför Berlin,
skulle sättas in och ockupera
viktiga byggnader och militära
anlägg ningar, om den väldiga
skaran slavarbetare som fanns
i Tysk land gjorde uppror. 

Det fanns bara två männi -
skor i Tyskland som kunde ut-
färda valkyriaordern, nämli-
gen Hitler själv och befälhava-
ren för reservarmén, general -
överste Friedrich Fromm. 

Om en statskupp skulle kun -
na genomföras efter att Hitler

mördats, var de sammansvur-
na tvungna att snabbt ta kon-
troll över regeringsbyggnader-
na, radio- och telegrafstationer
samt tillfångata alla höga na-
zister som befann sig i Berlin. 

Tillträde till Hitlers möten 
Vad de sammansvurna behöv-
de var en man som kunde bear -
be ta Fromm till att stödja ope -
rationen. Denne man blev ge-
neral Olbricht som sommaren
1944 utsågs till Fromms ställ-
företrädare, och som en skänk
från ovan blev Stauffenberg
Fromms stabschef. Nu hade de
sammansvurna vad de behöv-
de, två militärer i toppen av re-
servarmén. Och Stauffenbergs
nya position medförde att han
hade tillträde till Hitlers mili -
tära överläggningar. 

Eftersom Tyskland 1944 var
på väg att förlora kriget, och
Hitler ständigt behövde nya sol -
dater att kasta in som kanon-
mat, hade diktatorn plötsligt
börjat intressera sig för reserv -
armén, och hur dessa strids -
krafter kunde användas på
bäs ta sätt. 

Därför kallades che fen för
re servarmén, som var general -
överste Fromm, in till de mi-
litära överläggningar som Hit -
ler höll flera gånger i veckan i
varglyan, ett militärt bunker-
komplex beläget i Rasten burg i
norra Polen. Om inte Fromm
själv kunde närvara så var det
Stauffenberg i egenskap av
stabschef, som skulle flyga till

Rastenburg och föredra reserv -
arméns status för Hitler. 

Stauffenberg flyger 
till varglyan
Ett problem som inte gick att
lösa var Fromms inställning
till operationen. Han var insatt
i vad som skulle ske, men han
vacklade fram och tillbaka. 

Planen var att Stauffenberg
och hans adjutant överlöjtnant
Werner von Haeften, skulle fly -
ga till Rastenburg och mörda
Hitler med en sprängladdning
gömd i en portfölj. Sprängladd -
ningen var av engelsk modell,
och inte helt lätt att aptera för
den enarmade Stauffenberg.
Sprängladdningen bestod av
en glasbehållare med syra som
hade till uppgift att fräta sön-
der den ståltråd som var fäst i
slagstiftet. När behållaren var
krossad hade Stauffenberg 10
minuter på sig innan laddning -
en briserade. 

Efter att Hitler hade mör -
dats skul le deras kontakt i
varg lyan, general Fritz Fell -
gie bel, som var signalchef, med -
dela Berlin att Hitler var mör-
dad, och sedan skära av alla
för bindelser mellan varglyan
och Berlin. Medan Stauffen -
berg och adjutanten flög tillba-
ka till Berlin, en flygtid på tre
timmar, skulle Beck dra i gång
operation Valkyria. 

På morgonen den 20 juli
1944 flög Stauffenberg och von
Haeften till Rastenburg, och
klockan tio på förmiddagen lan-
dade de i närheten av Hit lers
varglya. 

Uppmanad att fatta sig kort
Varglyan bestod av en mängd
bunkerkomplex beläget i ett gi -

Detta italienska frimärke utgivet
1941 visar de båda diktatorerna
Adolf Hitler och Benito Mussolini.
Det misslyckade attentatsförsöket
mot Hitler den 20 juli 1944 var
egentligen bara ett i raden av försök
att mörda diktatorn. Ett fyrtiotal
mord försök utfördes och Hitler hade
alltid turen och de små marginaler-
na på sin sida. Stauffenbergs atten-
tatsplaner stördes bland annat av att
mötet i varglyan blev påskyndat,
Hit l er skulle nämligen få besök av
Mussolini samma dag. Tryckmetod
är fotogravyr.

☛

General Friedrich Ol bricht var en
nyckelperson i sammansvärjningen,
och han hade hatat Hitler sedan
länge. Tillsammans med Stauffen -
berg utfärdade han Valkyriaordern.
Han arkebuserades samtidigt med
Stauffenberg.
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gantiskt skogsparti. Områ det
som var indelat i tre säker-
hetszoner, vart och ett avskär-
mat med minfält, taggtråd och
vakttorn, vaktades av elitstyr-
kor ur SS. Att som besökare ta
sig till den innersta zonen, Hit -
lerzonen, kunde vara en myck-
et tidskrävande procedur, där
bilarna noggrant genomsöktes
vid varje zonkontroll. Men ef-
tersom Stauffenberg var direkt
kallad till Hitler så fick han
och adjutanten fri passage. 

Efter att ha ätit lunch och
pratat igenom de sista detaljer -
na med signalchefen Fell gie -
bel, var det dags att gå till den
militära avdelningen där gene-
ralfältmarskalk Keitel skul le
visa in Stauffenberg till sam-
manträdesrummet. 

Keitel var mycket stressad.
Mötet hade plötsligt tidigare-
lagts en halvtimme eftersom
Hitler väntade besök av Mus -
so lini samma dag, och han råd-
de därför Stauf fenberg att hål-
la ett kort anförande. 

Sammanträdet hölls i en ba -
rack ovan jord, och inte i en av
de underjordiska bunkrarna
som Stauffenberg hade hoppats
på. Sprängverkan hade nämli-
gen blivit mycket större då. 

Keitel och Stauffenberg läm -
nade omkring 12.30 Keitels ar-
betsrum för att gå till konfe-
renslokalen. Stauffenberg skyll -
de då på att han var tvungen
att hämta sin mössa. Sam ti -
digt knäckte han behållaren
med syra, och bomben var klar
att detonera. 

Bomben sprängs!
Hitler var så inne i överlägg-
ningen att han knappt märkte
Stauffenberg, och ingen note-
rade när han sköt in sin port-
följ under det stora ekbordet
runt vilket alla var samlade. 

Efter en stund smög sig
Stauf fenberg omärkt ut och
läm nade lokalen med riktning
mot den väntande bilen. Sam -
ti digt lutade sig general Brandt
över bordet och stötte då mot
portföljen. 

För att få bättre plats flytta-
de Brandt portföljen till andra
sidan bordet, en handling som
troligen räddade livet på Hit ler.

Keitel som plötsligt lagt mär -
ke till att Stauffenberg sak na -
des, gick ut för att hämta till -
baka honom. Han blev förvå-
nad när Stauffenberg inte gick
att finna, och förbryllad gick
han tillbaka. 

Då – klockan12.45 – explo-
derade bomben med en sådan
kraft att kroppar flög genom
fönstren, och hela byggnaden
tycktes falla samman. 

Detta bevittnade Stauffen -
berg, som tillsammans med sin
adjutant lyckades bluffa sig ige -
nom avspärrningarna och ta
sig tillbaka till det väntande
flygplanet. 

Hitler inte död
Flera höga militärer dog av ex-
plosionen, dock inte Hitler som
blödande leddes ut ur den sön-
dersprängda byggnaden. Det
dröjde inte länge förrän miss-
tankarna riktades mot Stauf -
fen berg som försvunnit i ilfart.

Direkt efter explosionen lät
Fellgiebel meddela de samman -

svurna i Berlin att Hitler var
död, varefter han spärrade kom-
munikationerna från varglyan.
Men dessa upprättades olyck-
ligtvis ganska snabbt igen. 

Tre timmar senare landade
Stauffenberg i Berlin, och över -
tygad om att Hitler var död
satte han sig i kontakt med
hög kvarteret. 

Till sin stora fasa fick Stauf -
fenberg reda på att de sam-
mansvurna inte hade uträttat
ett dugg. Fellgiebels telefon-
samtal hade varit knastrigt, och
de var inte övertygade om att
Hitler verkligen var död. Stauf -
fenberg förklarade att han be-
vittnat händelsen och att ing-
en kunde ha överlevt. 

Sammansvärjningen 
misslyckas
Tillbaka i Bendlerblocket utfär -
dade Stauffenberg tillsammans
med Olbricht – utan Fromms
godkännande – valkyriaordern
sent på eftermiddagen den 20
juli. Ett försök gjordes att till-
fångata propagandaministern
Goebbels, som satt helt obeva-
kad i sitt högkvarter, men det
misslyckades i och med Goeb -
bels fint att ringa upp Hitler,
och därefter överräcka telefo-
nen till de sammansvurnas ut-
skickade man major Otto Re -
mer. Efter att Remer fick höra
att Hitler levde bytte han ge-
nast sida, och Hitler befordra-

Västtyskland gav 1964 ut detta frimärke för att
hed ra generalöverste Ludwig Beck. Beck som föd-
des 1880 gjorde tidigt en karriär inom armén, och
redan under 1930-talet började Beck fundera på
hur Hitler kunde avsättas. Ludwig Beck pensione-
rades 1938 med generalöverstes rang, och som
pensionär började han på allvar mobilisera mot-
ståndet mot Hitler. I den nya regering som skulle
efterträda naziväldet var det tänkt att Beck bl.a.
skulle bli överbefälhavare för krigsmakten. Tryck -
metod är offset.

☛
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de honom till överste och gav
honom samtidigt order att kros -
sa sammansvärjningen. 

Även generalöverste Fromm
hade varit i kontakt med Füh -
rerhögkvarteret och fått reda
på att attentatet misslyckats.
Fromm begav sig då till Bend -
lerblocket, och efter att han fått
vetskap om att valkyriaordern
redan var utfärdad, dessutom i
hans namn, lät han meddela
de församlade att de var arres -
terade för landsförräderi. 

Istället lät de sammansvur-
na fängsla Fromm, som efter
fyra timmar i arrest flydde och
hämtade hjälp. Under tiden
kun de Stauffenberg och de and -
ra höra radion påannonsera
att Hitler utsatts för ett atten-
tat men överlevt. 

Fromm återvände till Bend -
lerblocket med nazitrogna sol-
dater, och de sammansvurna
hade ingen annan möjlighet än
att ge upp. 

Ludwig Beck bad Fromm om
tillåtelse att begå självmord
med sitt tjänstevapen, men ef-
ter två misslyckade försök att
ta sitt liv beordrade Fromm si-
na officerare att skjuta gene-
ralöversten. 

Stauffenberg, von Haeften,
Olbricht och överste von Quirn-
heim som också var delaktig i
sammansvärjningen, föstes ner
  för trapporna och ut på gården
där de snabbt arkebuserades. 

Stauffenbergs sista ord in-
nan han sköts var: ”Länge leve
vårt heliga Tyskland!”  

7 000 personer i efterdyningar-
na av attentatet, och man tror
att närmare 5 000 mördades. 

Bra komplement i 
samlingen
Om man samlar frimärken med
andra världskrigsmotiv, så ut-
gör frimärken på temat ”mot-
stånd mot nazismen” ett bra
komplement i en sådan, och det
finns faktiskt så många fri mär -
ken utgivna med sådana motiv
att de skulle kun na utgöra en
egen liten samling. 

De två frimärkena i denna
artikel som visar Stauffenberg
och Beck, och som getts ut av
Västtyskland 1964, ingår i en
serie om totalt åtta frimärken
som samtliga är på detta tema. 

Jag vill avslutningsvis tipsa
er som är intresserade att bör-
ja samla frimärken med motiv
som anknyter till motståndsrö-
relsen, om några utgåvor som
bör framhållas. Årtal inom pa-
rentes: 
Belgien (1982, -90),
Bulgarien (1972), 
Frankrike (1960, -61, -64, -69, -
84, -93), 
Grekland (1982), 
Israel (1968), 
Italien (1965) och 
Östtyskland (1971, -82, -83).   ❑

På väggen inne på gården i Bend -
lerblocket finns denna plakett upp-
satt till minne över de sammansvur-
na som blev avrättade på just denna
plats i juli 1944. Generalöverste
Lud wig Beck, vars namn står överst
på plaketten, blev dock inte avrättad
på gården utan sköts inne i byggna-
den på order av generalöverse
Fried rich Fromm, efter två misslyck-
ade självmordsförsök. En nerlagd
krans minner om att de avrättade
männen fortfarande, efter 65 år, är
ihågkomna.

Denna staty föreställande en rakryg-
gad man med hopbundna händer,
står inne på den gård där Stauffen -
berg och hans sammansvurna avrät-
tades efter 20-juliattentatet. Den
sym  boliserar det förtryck som nazi-
regimen 1933–45 utövade, men den
visar också att hur bundna än hän-
derna är, så finns det alltid männi -
skor som vågar resa sig upp, med risk
för eget liv, och bekämpa ondskan. I
huset intill finns idag ett museum
över den tyska motståndsrörelsen.

Vad hände då med Fried rich
Fromm? Gestapo hittade gans-
ka snabbt bevis på att han känt
till sammansvärjningen men
inte agerat. Fromm fängslades
och avrättades i mars 1945. 

Hitlers hämnd
Hitler var efter attentatet ra-
sande, och krävde genast att de
ansvariga skulle gå en grym
död till mötes och deras famil-
jer sättas i koncentrationslä ger.

I sitt tal till nationen, som
Hit ler höll på natten mellan
den 20 och 21 juli 1944, förkla-
rade han bland annat att: ”Den
här gången skall vi göra upp
räkningen med dem på det sätt
som passar oss nationalsocia-
lister.” 

Så blev också fallet. Hund -
ra tals anklagade ställdes inför
rätta i den fruktade folkdom-
stolen, där domaren och tillika
fullblodsnazisten Roland Freis -
ler härjade fritt och avkunna-
de dödsdom efter dödsdom. 

Eftersom Hitler beordrat att
de dömda skulle hängas som
boskap, lät man hänga dem i
pianotråd som var fastgjord i
köttkrokar. Männens utdragna
dödskamp filmades dessutom
så att Hitler sedan kunde be-
skåda det hela med egna ögon. 

Totalt häktades närmare 

☛
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