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Avslutande PM i rättegången mot Josef Kalteis
hemligstämplad statsangelägenhet

Den dömdes ansökan om benådning skall avslås. Do-
men skall ofördröjligen verkställas i Stadelheimfängel-
set. Ett offentligt tillkännagivande är icke önskvärt.

Anmärkning: Talrika brott av detta slag har doku-
menterats sedan början av 30-talet. Sådana gärningar 
kunde endast gro i Weimarrepublikens ruttna jordmån. 
Demokratin, denna cancersvulst, denna härd för aso-
ciala element. Att dessa gärningar inte avtog ens efter 
maktövertagandet och nu fortsätter att oroa och för-
virra vårt trogna folk, finner vi oss dock inte i. Den tys-
ka folkgemenskapen är frisk, och frisk skall den också 
förbli. Folkskadedjur som denne man skall därför av-
lägsnas. Att detta asociala element i åratal kunde hem-
söka stadens västra delar och besudla München, rörel-
sens vagga, staden som ligger vår käre Führer så varmt 
om hjärtat, är oacceptabelt.

Då gärningsmannen visat sig vara en folktysk, en 
arier, därtill medlem i Nationalsocialistiska tyska ar-
betarpartiet, är omedelbar verkställighet av domen, 
liksom absolut diskretion, nödvändig. Information 
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skall undanhållas de folktyska pressorganen liksom tid-
ningen Völkischer Beobachter. Samtliga rapporter, såväl 
muntliga som skriftliga, beläggs därför med sekretess. 
Partiets och den nationalsocialistiska rörelsens anse-
ende måste värnas. Inlämnad nådeansökan ogillas. 
Internering och omskolning i koncentrationslägret 
Dachau avslås.

Heil Hitler!
München, 29 oktober 1939
sign. …

*

Han sitter där. På britsen, med huvudet i händerna. Är 
ögonen öppna, slutna? Han vet inte. Rummet badar i 
blekt ljus som faller in genom det lilla gallerförsedda 
fönstret mot gården.

Han sitter där, han har suttit där i timmar. I ständigt 
samma ställning, med ansiktet till hälften dolt i hän-
derna, knäppta som i bön, och armbågarna mot låren, 
orörlig. Tiden går. Han känner det som om den rin-
ner genom hans fingrar, längs hans armar, nedför be-
nen till golvet. Konstant. Oupphörligt. Och ändå, trots 
denna långsamhet, kan han inte påminna sig någon-
ting. Inte dagen, natten, timmen, minuten … Allt fly-
ter samman i detta bleka ljus, i detta ändlösa grå, som 
om också han hade upplösts, som om hans liv redan 
förrunnit.

Ingenting, ingenting finns kvar, ett ändlöst rum av 
ingenting, bara tomhet.

Till och med rädslan har lämnat hans huvud, hans 
kropp. Rädslan, som i går ännu varit påtaglig. Som 
långsamt kröp längs hans rygg ända upp till huvudet, 
centimeter för centimeter. Som höll hans kropp, hela 
honom fången. Den lurade djupt inom honom, förla-
made hans tankar och tog varje cell i hans kropp, hela 
hans jag, i besittning. Under den gångna natten har till 
och med den gett vika för tomheten. Den kunde inte 
hålla stånd, kunde inte hävda sig mot detta intet som 
nu fyller honom, upptar honom.

Någon gång under natten öppnas luckan i celldör-
ren. Han hör ljudet, men vänder inte på huvudet. Var-
för skulle han göra det? Det betyder ingenting längre. 
Ingenting betyder något längre. Ingenting.

Klockan sex, när ljuset i cellen tänds igen, märker 
han det inte, nattens bleka, grå ljus dröjer kvar runt-
omkring honom. Han stödjer alltjämt huvudet i hän-
derna, sitter kvar på sin brits. Med detta intet, med 
tomheten som är värre än rädslan.

Och där sitter han fortfarande när de båda männen 
kommer in i cellen framemot tio i sju.

De talar med honom när de kommer in, men han 
hör inte vad de säger. Ord tränger inte längre igenom 
denna tomhet, detta intet som omger honom. Som 
omsluter honom, kontrollerar honom.
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Han reagerar först när han känner beröringen, han-
den på sin axel. Vet att det nu är dags att resa sig. Lång-
samt, mekaniskt ställer han sig upp. Männen lägger 
hans händer på ryggen och han känner det metalliska 
fängslet runt handlederna.

Han behöver gå fyra steg för att lämna rummet. Fyra 
steg. Han räknar dem.

Utanför celldörren väntar redan fängelseprästen på 
honom.

Om denne går framför eller bakom dem, kan han 
inte säga. Lika litet kan han påminna sig prästens ord. 
Han såg hur denne öppnade munnen för att tala. Även 
ljuden som fann sin väg till hans öra minns han. Men 
de var utan sammanhang, utan mening. De trängde 
inte fram till honom. Kunde inte övervinna muren av 
intet.

Om igen räknar han stegen. Vart och ett för sig, ett, 
två, tre, fyra … och sedan varseblir han ljudet. Det där 
andra ljudet som hörs vid sidan av stegen och som nu 
tränger allt djupare in i hans medvetande.

Först tyst och sedan allt högre tills det fyller hela 
hans huvud. Det är klangen av fängelseklockan som 
tillkännager hans sista färd. Dödsklockan. Dess klang 
uppfyller honom nu, uppfyller hela hans kropp.

Uppfyller honom nu lika fullständigt som intet gjor-
de tidigare. Han vet att den kommer att tystna först 
när han inte längre är vid liv. Den kommer att vara 

det sista han hör, den tillkännager ju hans död, alla 
kan höra den.

De leder honom ned till fängelsegården. Där står de 
och väntar på honom. Allmänna åklagaren, rättsläka-
ren samt bödeln och hans biträden.

Medhjälparna i svarta kostymer tar emot honom. 
De tar tag i honom från båda sidor, håller honom i ar-
marna. Lägger honom på mage på tippbrädan. Han 
känner fortfarande händernas fasta grepp, sedan skju-
ter de in brädan under fallbilan.

Bödeln drar i spärrspaken. Bilan faller ned, skiljer 
huvudet från kroppen.

*

Liket, nu i den bayerska statens ägo, överlämnas till 
rättsmedicinska institutet i München. Den avrättades 
anhöriga har avsagt sig liket och befrias därmed från 
uppkomna kostnader. 247 riksmark överförs från den 
bayerska statskassan som avlöning till bödeln Johann 
Reichard.

Avrättningens tidslängd från inträde på fängelsegår-
den till exekution genom fallbilan: 17 sekunder.
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Lördag

Kathie sitter på tåget till München. Hon har satt sig 
vid fönstret. Ser ut. Regndroppar smattrar mot rutor-
na. De rinner snett över fönstren av fartvinden. Stöter 
ihop med andra droppar, förenas, bildar gator. Hejdas 
av ramen och rinner därifrån nedför fönstret i små 
bäckar. Bakom de blöta rutorna går det knappt att ur-
skilja landskapet. Ängarnas grönska, de skördade fäl-
ten, skogarna, allt flyter samman i regnvätan.

Hon sitter där försjunken i tankar. Hon är långt bort 
från byn, redan i München. Där skulle de besöka fru 
Lederer. Hon och Maria. Fru Lederer, Marias moster. 
Det hade hon lovat, hon hade varit tvungen att lova 
modern det, när hon åkte i morse. Men stanna där, nej, 
stanna tänkte hon inte göra. Bara ställa in sina saker 
och sedan fortsätta. Vad skulle hon göra där, fru Lede-
rer skulle ju bara ge henne samma förhållningsorder 
som fadern. Skulle tala om för henne vad som var rätt 
och fel, skulle bestämma allt, styra över hennes liv. I 
München vill hon vara fri. Fri. Och löftet? Löftet mås-
te hon inte hålla, modern skulle ändå inte märka nå-
got, och dessutom hade Kathie hållit fingrarna i kors 
bakom ryggen när hon avgett löftet. Och modern såg 
det inte. Hon fick skylla sig själv.

För bara några år sedan, då Kathie ännu var ett litet 
barn, hände det att hon åkte med sin mor till Mün-
chen. Inte ofta. Bara ibland fick hon följa med. Och då 
måste hon vara snäll. Sitta snällt vid fönstret i tåget 
och hålla modern snällt i handen när de gick genom 
den stora staden. Sitta snällt på stolen och vänta tills 
modern var klar med sina bestyr. Och där satt hon, 
lilla Kathie, på alldeles för höga stolar med dinglande 
små ben, och väntade på att modern äntligen skulle bli 
klar och att hon skulle få en »stadsbulle«. En socker-
snäcka eller några sockerstänger eftersom hon varit 
så snäll.

Tyg köpte hon, modern, och alla de andra sakerna. 
Som hon sedan sålde vidare till byborna ute på landet. 
Gårdfarihandlare var hon. I de stora väskorna och i 
ryggsäcken låg alla de vackra sakerna nedstuvade. Sa-
ker från staden som inte fanns på landet eller var svåra 
att få tag i. Knappar, tyg, sysilke, garn. Ett och annat 
kokkärl hade modern också med sig. Kammar och ro-
setter. Visserligen kunde man köpa de där sakerna hos 
handlaren också, men somliga tyckte att det var för 
långt till och med till handlaren, och »Wolnzachskan«, 
som modern kallades, tog också upp beställningar på 
saker från staden.

Kathie älskade att leta efter dessa härligheter i väs-
korna, de färggranna knapparna, rosetterna, kammar-
na. Modern tyckte inte om det, »de där sakerna är till 
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för att säljas«. Men lilla Kathie öppnade ofta askarna 
med knappar i smyg. Betraktade skatterna som mo-
dern hade med sig från sina inköp i München.

Färggranna knappar, knappar av vit pärlemor, av 
kulört bakelit. I alla färger, röda, blå, gröna. Hon hade 
till och med silverknappar. Silverknappar som gnist-
rade i solen. Vissa såg ut som mynt, andra som små 
speglar. I timmar kunde hon sitta och titta på alltsam-
mans. Knapparna, sysilket. Modern hade inte bara köpt 
sytråd, nej, också dyrt sysilke. I alla färger, så att det 
skulle passa till tygerna. Brodergarn, i kulörta sträng-
ar, och mönster till böndernas döttrar som broderade 
hemgiften. Så att brudkistorna var fyllda och var och 
en kunde se hur mycket flickorna förde med sig i äk-
tenskapet.

Kathie lade noggrant på minnet hur modern hade 
packat väskorna. Stoppade snabbt undan askarna när 
hon hörde henne komma. Lade tillbaka allt på rätt ställe. 
Modern fick inte märka att hon varit där och rotat igen. 
Hon fick sådan hjärtklappning att det var svårt att an-
das. Hon var rädd att modern skulle höra hjärtat slå, så 
hårt bankade det i bröstet på henne.

En gång hade modern med sig en pärlkrage från 
München. Det var en kundbeställning. De var moder-
na, dessa kragar. De syddes fast direkt på klänningarna. 
Vita, grå och rosaröda glaspärlor. Kathie höll kragen i 
händerna. Kände hur svala glaspärlorna var, hur tung 

kragen vilade i hennes händer. Hon kunde inte stå 
emot. Med kragen runt halsen betraktade hon sig själv 
i spegeln. Hon såg ut som en liten madam, konverse-
rade med spegelbilden, som en »fin dam« med en an-
nan. Försjunken i samtalet med sig själv märkte hon 
inte sin mor. Hon märkte inte hur denna kom in i 
rummet. Därför blev hon alldeles förskräckt när hon 
hörde hennes röst.

»Du tittar dig så länge i spegeln att djävulen snart 
tittar tillbaka på dig.«

»Hur kan djävulen titta tillbaka på mig ur spegeln?« 
frågade Kathie.

»Titta tillräckligt länge så får du se. Det har hänt 
många före dig. Ge mig kragen nu, den är inte till dig, 
den har jag tagit med särskilt från München. Den till-
hör en kund och hon kommer inte att köpa den av mig 
om den är smutsig.«

Ovilligt lämnade hon ifrån sig kragen. Lovade sig 
själv att hon också skulle bära en sådan krage en gång 
och inte bara en sådan. Hon skulle se ut som skåde-
spelerskorna i filmerna, som de på fotografierna i bio-
grafteatrarnas montrar.

Men sedan den dagen söker Kathie efter djävulen 
i spegeln. Kikar in i alla hörn, om hon kan få syn på 
honom eller om han rentav tittar över axeln på henne, 
Belsebub. Hon har aldrig sett honom.

Djävulen, djävulen, djävulen, i takt med tågets slam-
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rande hjul upprepas detta ord om och om igen i hennes 
huvud. Djävulen, djävulen.

Maria, som hon åker till München med, sitter mitt-
emot henne. Med slutna ögon, trött av tågets mono-
tona »dudunkdudunk« har hon somnat in.

Kathie är inte arg på henne för det, hon är glad. Nu 
kan hon ge sig hän åt sina tankar utan att bli störd av 
Maria.

Drömma om anställningen hon tänker söka i Mün-
chen, om det nya livet. Hon tänker gå till Firma Hof-
mann, det hade hon ju skrivit till dem redan i januari. 
Familjen Hofmann känner Kathie. Modern har ju all-
tid köpt sina tyger hos dem på Heyse-Straße. Och tagit 
med sig Kathie dit, till tygerna, knapparna och de färg-
granna trådrullarna. Man bara måste sträcka sig efter 
dem. När Kathie tänker på det kan hon fortfarande se 
trådrullen ligga i sin hand. Röd hade den varit och hon 
hade slutit den hårt i sin hand. Hon ville aldrig lämna 
den ifrån sig. Ingen hade märkt hur hennes fingrar slöt 
sig runt trådrullen. Skatten djupt gömd i barnnäven. 
Ute på gatan visade hon rullen för modern.

»Du har stulit den«, sade hon till Kathie. »Stulit 
den har du gjort. Jag kan inte ta med dig fler gånger 
om du gör såhär.«

Kathie måste lämna tillbaka klenoden. Modern knuf-
fade henne framför sig tillbaka in i butiken. Än i dag 
kan Kathie minnas skammen, men fru Hofmann skäll-

de inte på henne, hon bara skrattade och sade: »Jag 
tycker också bäst om de röda. Ta det inte så allvarligt, 
fru Hertl, Kathie är ju bara ett barn.«

Hon hade skrivit till familjen Hofmann och undrat 
om de inte kunde hjälpa henne med en anställning i 
München. Hon ville arbeta som tjänsteflicka. Till att 
börja med som tjänsteflicka. Hos en advokat eller en 
konstnär eller hos någon av de rika Münchenfamiljer-
na. Hon var säker på att familjen Hofmann skulle hjäl-
pa henne, de måste ju känna sådant folk. Alla damer 
handlade ju jämt hos dem. Det hade hon ju sett med 
egna ögon när hon var i München med modern för att 
köpa tyg. Damerna med hattar och pälsar. Skor med 
klackar hade de haft allesammans, och silkesstrumpor. 
Sådana ville hon också ha. Fina skor skulle hon köpa 
till sig själv och strumpor av silke. Så fort hon fick sina 
första pengar skulle hon göra det. Hon vill se ut som 
en av de där damerna från staden.

Tåget stannar mellan två stationer. Kathie ser ut ge-
nom fönstret, regnet faller alltjämt i stora tunga drop-
par mot rutan. Långsamt sätter sig tåget åter i rörelse. 
Maria sover djupt, hon vaknar inte ens när tåget rycker 
till och åker vidare.

Precis som Kathie vill hon söka anställning i Mün-
chen. Kathie är inte glad över att ha henne hängande 
i kjolarna. Men hon ska nog bli av med henne, det är 
hon säker på. När de väl är i München. Kathie tittar ut 
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genom fönstret igen, denna gång är hon tom i huvu-
det. Hon bara sitter där och betraktar regndropparna, 
hur de rinner nedför fönstret.

Strax före München vaknar Maria ändå till slut. De 
hjälps åt att lyfta ned resväskorna från bagagehyllan. 
De har var sin resväska med sig. Inte mycket. Men det 
lilla som finns i väskan är allt Kathie har. Hon har 
gjort sig fin för resan och tagit på sig sin gröna kappa, 
den med de stora, gröna knapparna och skärpet, den 
lilla, blå hatten med de ljusa banden, som hon annars 
bara har på söndagarna i kyrkan.

Gerda

Den 18 februari, det var lördagen före fastlagen. Bal 
för tjänstefolk på krogen hos Sedlmayer. Där är det 
alltid full rulle. Varje år. Alltid smockfullt hos dem, 
uppe i balsalen. Folk kommer från hela trakten. Men 
så är det ju också höjdpunkten på karnevalssäsongen. 
Det får man inte missa. Det är såklart att jag också gick 
dit, vad trodde ni? Dansade och pratade hela natten 
gjorde jag och vänslades litet också förstås. Med Franz. 
Förut hade han en anställning i Aubing, men nu job-
bar han på fabrik i München.

Vad han gör där exakt? Det kan jag inte säga, det vet 
jag inte. Men kyssas kan han, det är ett som är säkert. 
Därför blev det ju också så sent, eller rättare sagt, så 
tidigt.

Han följde mig ända fram till porten och sedan fort-
satte han till tågstationen. Till fots.

Klockan var fem på morgonen när jag kom in i kö-
ket. Hur jag kan veta det så exakt? Jag tittade på pen-
dylen som hänger i kökshörnet hos oss. Alldeles bred-
vid kanapén.

Den spelar »Folk i gevär« varje heltimme. I samma 
stund som jag öppnar köksdörren slår klockan alltså 
fem och pendylen börjar spela »Folk i gevär«. Jag blev 
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så rädd att jag nästan skrek till. Men jag hejdade mig i 
sista stund. Jag ville inte att mor skulle vakna och mär-
ka att jag varit borta så länge. Det hade inte känts bra.

Jag gick bort till vattenkranen för att tvätta mig. Led-
ningsvattnet var iskallt. Det var uppfriskande, det kall-
la vattnet. När jag stod där och torkade mig i ansiktet 
kom mor in. Hon sade inget, men tittade, det gjorde 
hon allt litet grand.

»Vill du ha en kaffe innan du går och lägger dig? Det 
skulle nog göra dig gott!«

»Ja, mor, det skulle smaka fint.«
»Det måste ha varit full rulle borta hos Sedlmayer 

eftersom du kommer hem så sent?«
»Jo, det var en riktig fest och mycket folk, som all-

tid. Jag träffade Franz också, och han följde mig hem.«
»På så vis, Franz ja. Han arbetar väl i München nu? 

Kom och sätt dig här, flicka, strax får du kaffe, och be-
rätta hur det var därborta hos Sedlmayer!«

Så jag satte mig på kanapén och såg på när mor lagade 
kaffe. När hon var klar kom hon till mig på kanapén 
med två stora koppar kaffe. Hon satte sig ned och ställ-
de kaffet på bordet framför oss.

Sedan satt vi där och pratade. Om balen och vilka 
som hade varit där. Efter ett tag blev jag trött. Lutade 
mig mot mor gjorde jag, och när jag inte kunde sluta 
gäspa sade hon: »Nu är det dags för dig. Nu går du 

och lägger dig en stund. I dag är det söndag och du är 
ju ledig. Du kan gå i kyrkan en annan dag. Gud Fader 
gör det detsamma.«

Så jag reste mig och gick in i min kammare. Jag satte 
mig på sängen och hade precis börjat knäppa upp min 
jacka när jag hörde mor ropa.

»Nämen, har man sett på maken. Det måste ha gått 
vilt till hos Sedlmayer. Nu går visst kärleksparen och 
lägger sig mitt framför vårt staket, på rankorna i snön. 
Magda, kom hit. Kom får du se.«

Jag gick ut till mor i köket igen. Ville se det med 
egna ögon, annars hade jag aldrig kunnat tro det. San-
nerligen, mitt framför vårt staket låg det två personer 
i snön.

»Oj då, att de inte tycker att det är för kallt?«
Då, i samma ögonblick, for mannen upp. Han knäpp-

te sin rock och såg sig omkring. Och sedan gav han 
sig iväg i riktning mot Aubing.

Flickan, till en början låg hon kvar där. Först när han 
var borta reste hon sig mödosamt upp ur snön.

Jag säger flicka, för nu såg jag att det verkligen var 
en flicka. En liten jänta. Reste sig gjorde hon och bör-
jade springa mot vårt hus.

»Det är något som inte stämmer!« Det såg man, att 
det var något som inte stämde.

Snabbt knäppte jag jackan igen, på med tofflorna 
och kappan. Ut ur huset, jag ville se vad som stod på. 
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Då kom hon farande rätt i armarna på mig. Alldeles 
uppjagad var hon. Jag strök undan håret från hennes 
panna och tittade henne i ansiktet, och då såg jag att 
det var lilla Gerda. Meiers fosterbarn.

Jag sade: »Gerda, vad är det som har hänt? Vad har 
du gjort?«

Då började Gerda gråta.
»Han tog tag om halsen på mig. Tog tag om min 

hals, drog upp kjolen och tog av mig underbyxorna.«
Jag förstod knappt vad hon sade. Hon var skräck-

slagen, helt skräckslagen. Om och om igen sade hon 
»tog tag om halsen på mig, byxorna och tryckte ned 
mig i snön«.

Mor, som kom ut ur huset direkt efter mig, tog den 
lilla i famn. Tryckte Gerda intill sig, den stackars lilla 
kraken.

»Som en liten fågelunge«, tänkte jag för mig själv. 
Gerda såg ut som en liten tilltufsad fågelunge som kla-
rat sig undan katten ännu en gång. Så såg hon ut när 
mor ledde henne in i huset. Med hängande huvud och 
axlar, hon skakade av snyftningar.

Mor höll henne i sin famn, riktigt hårt, och sade 
bara: »Kom in i värmen. Allt ordnar sig ska du se. Du 
behöver inte skämmas. Kom in. Och berätta allt för 
mig.«

Jag greps av raseri när jag såg det. Därför tog jag 
cykeln och åkte efter karlen. Jag ville inte låta honom 

komma undan utan vidare. Inte han! Rädd var jag 
inte, kände bara ett oerhört raseri i magen. Ett fruk-
tansvärt raseri. Därför satte jag mig på cykeln och for 
iväg. Jag ville efter honom, inte låta honom komma 
undan.

Jag hade ju sett att han gav sig iväg i riktning mot 
Aubing. Jag cyklade och cyklade.

Uppe hos Zacherl, där såg jag fru Schreiber på sin 
cykel en bit bort. Jag trampade på så snabbt jag kun-
de. Ville komma i kapp henne, fråga om hon hade sett 
mannen.

»Nej, det har inte kommit någon den här vägen. Det 
skulle jag ha sett, han måste ha svängt in därborta mel-
lan kryddträdgårdarna.«

Jag sade till fru Schreiber, nej, jag ropade till henne: 
»Han har överfallit lilla Gerda!« Jag skrek rakt ut: 
»Fähunden har överfallit Gerda!« Jag var redan på väg 
med min cykel mot kryddträdgårdarna.

Jag tog vägen mellan häckarna bort till trädgårdar-
na.

Mannen, honom kunde jag inte se någonstans, men 
hålet i stängslet, det lade jag märke till. Och fotstegen 
i snön, dem såg jag först när jag klev av cykeln.

De ledde genom hålet i stängslet.
Jag bara stod där med min cykel, visste inte hur jag 

skulle göra nu. Jag kunde inte bestämma mig för om 
jag skulle gå genom stängslet och låta cykeln ligga. 
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Som tur var hade fru Schreiber cyklat efter mig. Hon 
vevade med armen i luften. Ropade att jag skulle vänta 
på henne. Hon ville inte låta mig gå ensam och därför 
hade hon vänt med cykeln.

Fru Schreiber såg också spåren i snön.
»Där har han gått in. Han kan bara ha tagit sig in 

genom stängslet. Trädgården, det är gumman Glas 
trädgård. Hon är inte här nu, hon är hos sin dotter«, 
sade hon.

Sedan gick jag in i trädgården genom hålet i stäng-
slet tillsammans med fru Schreiber. Cyklarna, de fick 
helt enkelt ligga kvar i snön.

Vi hittade honom bakom lusthuset. Han stod där 
med ryggen till. Det såg ut som om han gjorde rent 
sin rock, som om han tvättade den med snö. 

Han hörde inte att vi kom, för när fru Schreiber till-
talade honom, frågade vad han gjorde där, då spratt 
han till, vände sig om med ett ryck. Förskräckt stirrade 
han på oss, men återvann fattningen, eftersom han såg 
att vi bara var två, och två kvinnor dessutom.

»Inget, ingenting alls.«
Han ville tränga sig förbi oss. Putta undan oss med 

axeln och tränga sig förbi. Men där misstog han sig på 
fru Schreiber. Hon tillät det inte. Hon stod där. Med 
händerna i sidorna stod hon där bredbent. »Stå still 
och tala om vad ni gör här!« röt hon åt honom.

»Inget, ingenting alls!«

Han, mannen, var nästan huvudet högre än fru 
Schreiber. Han knuffade till henne, fru Schreiber ram-
lade baklänges i snön och så stack han från tomten.

Nu sprang han, sprang som om han hade djävulen 
efter sig. Mot Schmied.

Även jag sprang därifrån. Tillbaka till min cykel så 
snabbt jag kunde, och vid Zeiler, där kom jag i kapp 
honom.

Alldeles andfådd var han, kunde nästan inte springa 
mer. Jag följde honom en bra bit på min cykel. Jag kän-
de ingen rädsla alls, bara raseri, och det växte för varje 
meter.

Försvinna skulle jag, väste han åt mig. Vad ville jag 
honom, han hade inte gjort något. »Ingenting! Ingen-
ting!«

Jag satt envist kvar på cykeln, släppte honom inte 
med blicken. Hela tiden cyklade jag bredvid honom, 
långsamt.

»Prata inte strunt! Jag såg ju vad ni gjorde. Vänd om. 
Följ med mig till polisen! De kommer ändå att ta er! 
Inga dumheter och följ med nu.«

Det förvånade mig att jag kunde vara så lugn. Inom-
bords skälvde jag, men rösten, den var helt stadig.

»Det kan jag göra utan er. Jag går själv till poli-
sen.«

»Men jag vill följa med. Jag vill se när ni går till po-
lisen. Jag såg vad ni gjorde med flickan!«
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»Jag vet själv vad jag gjorde. Låt mig vara i fred! Jag 
vet vad jag gör. Jag ska gå till polisen.«

I precis samma ögonblick som han sade det där, fläm-
tande av ansträngning, hörde jag fru Schreiber ropa. 
Hon kom cyklande ett bra stycke bakom oss.

Då vände jag mig om och släppte mannen med blick-
en en kort sekund. Och han märkte direkt att jag inte 
var uppmärksam. Vände tvärt gjorde han, som en hare, 
och stack innan jag ens hann reagera. Förbi Schmieds 
gård och över ängen bort mot kolonilotterna. Nu kun-
de han med ens springa igen. Och jag, jag skrek, så 
högt jag kunde.

»Stanna! Hjälp, han springer ifrån oss!«
Jag skrek nästan lungorna ur kroppen, så högt att 

Schmied kom springande ur huset för allt oväsen. Vad 
vrålade jag om? Hade jag gått och blivit galen? undra-
de han vresigt.

Och jag, jag ropade bara: »Han springer iväg! Stop-
pa honom, han har tryckt ned en liten flicka i snön! 
Stoppa honom, för Guds skull, stoppa honom! Han 
får inte komma undan! Han får inte komma undan!«

Och Schmied, han frågade inget mer, han sprang 
efter karlen över fälten.

Jag, jag stod där med min cykel. Stod där i bara toff-
lorna, med öppen kappa. Plötsligt var det så kallt, jag 
frös och darrade i hela kroppen.

Och plötsligt kände jag att jag var rädd, bara rädd. 

Jag vet inte varför jag darrade, om det var av rädsla el-
ler av köld.

Han hade ju kunnat dra mig av cykeln. Dra mig av 
cykeln och slå ned mig. Om karlen bara hade tittat 
ordentligt på mig en enda gång hade han sett vilken 
feg stackare jag är.
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München, 28 februari 1939
Förhör med Josef kalteis 
under ledning av överåklagare dr R.
Förhörets början: klockan 10.30
Förhörets slut: klockan 15.30

– Josef Kalteis, jag är född 26.7 1906.
– I Aubing.
– Gift.
– Sedan 31.12 1937.
– Min hustrus namn? Walburga, Walburga Pfafflinger.
– Vi har två barn. Två pojkar. Den ene är 3, den andre  

1 ½ år gammal.
– I Aubing. I Aubing på Hauptstraße 2, där bor vi. 
– Vid riksjärnvägen. Jag är växlare vid riksjärnvägen.
– Utbildad låssmed från början, men sedan 4 år arbetar 

jag som växlare vid riksjärnvägen.
– Tills för 5 år sedan arbetade jag som låssmed. Tills jag 

blev uppsagd av min gamla arbetsgivare och jag fick den 
här tjänsten vid riksjärnvägen. Min far, han hjälpte 
mig, han jobbar också vid järnvägen.

– När man är växlare jobbar man skift. Arbetstiderna varie-
rar rätt mycket, som det brukar vara när man arbetar skift.

– Varför frågar ni det? Vad menar ni med det, vad jag har 
för relation till min fru? Den är som den är. Hur skulle 
den vara menar ni? Ibland bättre, ibland sämre, det är 
ju så det är.

– I början av äktenskapet, då kom vi inte så bra överens, 
men på sistone förstår vi varandra bättre. Bättre än 
 någonsin.

– Nej, vi grälade inte i lördags. Har hon sagt det?
– Det stämmer, min fru ville gå på bio. Men när hon hade 

sett inledningen ville hon plötsligt hem. Hon tyckte inte 
om filmen, sade hon. Hon hade ändrat sig. Så är det ofta 
med henne. Hon kan vara väldigt ombytlig ibland.

– Vad jag gjorde då? Jag följde henne hem såklart. Klockan 
kan ha varit 21.30. Men jag stannade inte hos henne. 
Jag antar att hon gick och lade sig. Hon sade i alla fall att 
hon var trött. Men jag var inte trött än, ville inte gå och 
lägga mig, så jag tog på mig rocken igen och gick ut. Till 
Schmid och tog en öl. Värdshuset Schmid.

– Tittade på när de spelade kort. De som spelar kort vid 
stambordet. Drack väl tre glas mörkt öl. Sedan träffade 
jag en bekant där, han kan bekräfta det.

– Hans fullständiga namn? Det minns jag inte. Vi känner 
inte varandra så väl. Jag stöter på honom ibland, byter 
ett par ord, inget mer. Ingen aning om vad han heter i ef-
ternamn, för mig är han bara Kurt. Kurt, men vad mer? 
Det vet jag inte. Det får ni fråga krögaren Schmid om.

– Sedan gick jag vidare till Huber med Kurt. Till krogen 
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Huber. Vid 12-tiden. Ja, hon hade nog hunnit bli 12. På 
Huber, där träffade jag Adler. Han satt redan på Huber 
när jag kom in.

– Adler arbetar med mig. Vi tre fortsatte att dricka.
– Vad och hur mycket? Det vet jag inte så noga. Två tre 

ljusa öl var det nog. Kanske några snapsar också. Adler, 
han ville dra vidare till Sedlmayer. Han ville absolut 
dit. Där är det alltid något på gång, berättade han. Fina 
fruntimmer skulle det finnas där. Alldeles vilda är de, 
sade han. Så vi gick dit, ungefär vid 1.

– Adler hade rätt. Hos Sedlmayer tog det fart ordentligt. 
Där drack jag säkert 10 snapsar och några öl, tre eller 
fyra. Varför inte, när det är bra stämning? Exakt hur 
mycket? Det minns jag inte. Först på hemvägen märkte 
jag att jag var bra på örat, berusad menar jag. Men 
jag följde ändå med Adler hela vägen hem. Han kunde 
knappt stå på benen, än mindre gå. Han hängde på mig 
hela vägen hem. Jag följde honom fram till porten. Borta 
i Bienenheim bor han. Det är bara att fråga honom. 
Han kan bekräfta det.

– På vägen tillbaka började jag må illa. All friskluft. Jag 
kräktes och var tvungen att sätta mig ned i snön ett tag. 
Så yr var jag.

– När jag mådde bättre fortsatte jag mot Aubing. Jag ville 
hem. Gå och lägga mig. Sova av mig ruset.

– Strax före Aubing stötte jag på den där flickan. Hon bar 
en mjölkkanna i handen. Och sade »God morgon«.

– Jag slog följe med henne en bit. Vi pratade litet. Helt 
harmlöst.

– En rar jänta var det. Så vänlig.
– Sedan tog jag tag i henne.
– Jag tog tag med händerna om halsen på henne och tryckte 

ned henne i snön. Vad som hände sedan minns jag inte. 
Bara att jag tog tag i henne, om halsen, och tryckte ned 
henne i snön.

– Jag minns inte mer. Varför skulle jag ljuga för er? Om jag 
mindes något skulle jag tala om det för er. Snälla, tro mig. 
Jag hade druckit en hel del den kvällen. Jag skulle aldrig 
ha gripit tag i henne om jag hade varit nykter. Det vore 
jag inte i stånd till. Aldrig skulle jag göra något sådant. 
Aldrig. Jag är ju en gift man. Jag har barn.

– Om ni säger att jag drog av henne underbyxorna så stäm-
mer det säkert. Men jag kan inte minnas hur det gick till. 
Jag kvicknade till först när jag var färdig.

– Om hon säger det så stämmer det säkert, att jag, att jag … 
alltså, att jag gned mig mot henne. Herregud, herregud, 
vad jag skäms.

(Håller händerna för ansiktet.)

– Jag minns inte, jag minns inte … Inte att jag skulle ha 
hotat henne heller.

– Det är sant, jag minns inte. Jag sitter inte här och ljuger för 
er! Ni måste tro mig när jag säger det. Ni måste tro mig …
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(Börjar gråta.)

– Ja, ja, jag ska lugna mig, jag ska lugna mig.

(Tar emot den framräckta näsduken; snyter sig.)

– Jag minns bara att jag reste mig ur snön och sprang där-
ifrån.

– Vart jag ville? Hem ville jag, hem. Vart annars? Vart 
skulle jag annars ha tagit vägen?

– Sedan följde de där båda kvinnorna efter mig på cykel. 
Ville inte lämna mig i fred, de där fruntimren. Hela 
 tiden följde de efter mig.

– Dessförinnan gick jag in i en trädgård. För att kissa. 
Sedan stod de där plötsligt bakom mig. Den ena, henne 
knuffade jag åt sidan, vad skulle jag annars ha gjort. 
Och den andra, hon cyklade hela tiden bredvid mig. Hon 
försökte övertala mig, oavbrutet. Att jag skulle överlämna 
mig till polisen. Jag blev inte av med henne, blev inte av 
med henne. Hon lämnade mig inte i fred en sekund. Jag 
kunde inte tänka längre. När hon gormade sådär. Jag 
ville bara springa ifrån henne. Så jag tog vägen över 
ängarna, eftersom jag inte stod ut längre. Och det var 
där som gendarmerna grep mig.

– När jag sprang över ängarna var det en tjockis som 
sprang efter. Jag minns inte om jag ropade att jag skulle 
skjuta honom. Det är inte omöjligt att jag gjorde det. 

Och vad skulle jag ha gjort? Helt vimsig i skallen var jag. 
Men jag skulle ju aldrig ha kunnat skjuta honom. Jag 
hade ju inte ens någon revolver. Det sade jag ju bara för 
att han skulle sticka och lämna mig i fred. De skulle bara 
låta mig vara i fred! I fred!

– Ni måste tro på vad jag säger, aldrig hade jag kunnat 
föreställa mig att jag skulle göra något sådant. Överfalla 
en flicka! Jag? Aldrig! Jag har ju barn! Jag är en god far! 
Men jag var så berusad den där dagen. Visste varken ut 
eller in, så berusad var jag. Tappade kontrollen över mig 
själv. Ni måste tro mig. Tror ni mig? Tror ni mig?

– Jag hade tänkt överlämna mig till polisen. När jag väl 
var nykter igen, då hade jag tänkt överlämna mig. Jag 
är ju inte någon förbrytare!

– Herregud, jag vet att jag begått ett enormt misstag och 
jag kan inte begripa varför jag gjorde så. Jag har ju fru 
och barn därhemma. Jag vet inte vad som flög i mig.

– Nej, jag har aldrig gjort något sådant. Jag har ingenting 
med de där andra fallen att göra. Ingenting alls! Jag har 
aldrig gjort något sådant i hela mitt liv eller ens tänkt 
tanken, vad tror ni egentligen?

– Jag har hört talas om fallen här i trakten. Vem har inte 
det? Men jag har inget med det att göra. Det kan ni inte 
beskylla mig för. Ni måste tro mig, jag var ju så berusad … 
Och i nyktert tillstånd skulle jag aldrig ha gjort något 
sådant. Ett klavertramp var det, ett klavertramp! Jag 
har ju fru och barn! Jag är en god far … En hederlig tysk.
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– Bara för att ni har letat i åratal efter någon i den här 
trakten … Jag vet själv att jag har begått ett fruktans-
värt misstag, och det där med flickan, det gjorde jag, det 
medger jag, men jag har ingenting, och då menar jag 
ingenting, med de andra fallen att göra. Bevisa det för 
mig, det måste ni först bevisa för mig. Ja, ni måste bevisa 
det för mig först. Lägg fram era bevis. Ingenting kommer 
ni att hitta. Ingenting alls! Jag har ingenting att dölja. 
Ingenting!

Söndagsmorgon

I halvsömnen, strax före uppvaknandet, hör hon rös-
terna. Först på avstånd, som från andra änden av en 
stor sal. Allt högre blir de. Kvinnorösten inte helt olik 
moderns, skrovlig, hes. Ljuden från köket, slamret av 
porslin, dessemellan ett litet barns gnäll. De kommer 
allt närmare, blir tydligare. Förflyttar sig från sömnen 
in i uppvaknandet. Kathie slår upp ögonen. Rummet 
är litet, gardinerna fördragna. Genom de stängda gar-
dinernas tunna tyg faller ändå tillräckligt med ljus in 
i rummet, det badar i ett mjukt gryningsljus. Hon lig-
ger stilla på rygg. Bara blicken sveper genom rummet. 
Vandrar längs taket, nedför väggarna, bort till fönstret. 
Det är ett litet rum, snarast en kammare. Sängstom-
men av trä, kommoden med tvättfat och kanna på. I 
hörnet står skåpet alldeles intill dörren. Luften i rum-
met luktar unket, en aning surt, fuktigt. Väggarna är 
gulnade. Allting är främmande, för ett ögonblick vet 
hon inte var hon är, hur hon kom hit. Långsamt, mycket 
långsamt återvänder minnet.

Kathie sätter sig upp i sängen. Hon ser kläderna 
över stolen. Den gröna kappan och den blå klänningen, 
strumporna. Allt, precis där hon hängde det i går innan 
hon kröp ned i den kalla och fuktiga sängen. Hon gnug-


