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Kilde til forståelse
af Hitler

Stalins Hitler
dossier. Udgivet
og redigeret af
Henrik Eberle og
Matthias Uhl.
Med forord af
professor Bent
Jensen. Asche-
houg, 2005.

Denne bog udkom oprindeligt kun i ét ek-
semplar. Alligevel er den interessant i to
henseender. Dels vil bogens hovedperson,
Hitler, formodentlig til verdens ende opta-
ge ikke alene historikere, men rigtig man-
ge almindelige læsere. Dels bærer den
stærkt præg af den anden af det 20. år-
hundredes store kriminelle førerskikkel-
ser, Josef Stalin.

For bogen er alene skrevet til Stalin. Det
var hans interesse for sin tyske kollega,
der satte den proces i værk, som endte
med den foreliggende bog.

Stalin havde svært ved at tro på, at  den
nazistiske fører havde begået selvmord, og
ønskede én gang for alle at skabe klarhed
over, hvad der var blevet af Hitler, som
man i de sidste uger af krigen intet havde
set til uden for førerbunkeren i Berlin.
Derfor forlangte Stalin håndgribelig do-
kumentation for, at Hitler nu også virkelig
var død.

De undersøgelser, forskellige sovjetiske
hemmelige tjenester derfor igangsatte,
endte med dette dossier om Hitler og hans
inderkreds, som blev overdraget til Stalin
personligt i 1949. En af Stalins efterfølge-
re, Nikita Khrusjtov, lod i 1959 fremstille
en kopi af originalen (som stadig befinder
sig i Stalins bibliotek, i dag kaldet Præsi-
dentens bibliotek) og det er denne kopi,
der blev fundet i 2003 og senere udgivet.

Bogen bygger hovedsalig på indgående
forhør af Otto Günsche, Hitlers adjudant
og Heinz Linge, sammes kammertjener.
Begge overlevede såvel Det tredje Rige
som flere års sovjetrussisk
fangenskab.(Heinz Linge, som kom til For-
bundsrepublikken efter fangenskabet, ud-
gav sine krigserindringer: Bis zum Unter-
gang. Als Chef des Persönlichen Dienstes
bei Hitler, 1980.)

Foreliggende dossier er en enestående
kilde til forståelsen af Hitler - og i lige så
høj grad en kilde, der indirekte afspejler
Stalin og det stalinistiske system. Helt
overvejende handler bogen om Hitler i un-
derverdenen, om det kældermenneskeliv,
den tyske fører levede. Såvel i Wolfs-
schanze i Østpreussen som i bunkeren un-
der rigskancelliet i Berlin, med hovedvæg-
ten på de sidste måneder fra januar til
slutningen af april 1945.

Ud over et fremragende forord af Bent
Jensen er der et rimeligt fyldigt biografisk
leksikon over de personer, der nævnes i
dette sovjetiske dokument. Hvad der af
gode grunde forbliver skjult, er omfanget
og (livs)kvaliteten af de årelange natlige
»kammeratlige« samtaler i fængslerne Lu-
bjanka og Butyrka, som de herrer Linge
og Günsche havde med NKVD, GPU,
KGB, Smersj eller hvad de forskellige tje-
nester kaldte sig, og hvis resultat i vidt
omfang netop er denne bog.

Carsten Reyhé er bibliote-
kar på Slesvig Bibliotek.

Anmeldelse. Skuespiller-
parret Sabine Unger er 
vulkan og vatpik i »Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?« på
Landestheater.

FLENSBORG. Det er næsten en kva-
lifikation også at danne par uden for
scenen, når skuespillere skal tage
kampen op med »Who is afraid of
Virginia Woolf«. Elizabeth Taylor og
Richard Burton var gift i og uden for
filmen. I Landestheaters ny opsæt-
ning af dette isnende mundhuggeri
er Stefan Eichberg og Sabine Unger
ikke blot George og Martha, men og-
så par i det virkelige liv.

Trods dette - eller måske netop
derfor - får de to en fremragende fo-
restilling ud af et stykke, som alle er-
farne skuespillere gerne vil spille,
men som også er ekstra krævende. Ét
er at få den kvindelige vulkan i ud-
brud, så ilden står ud over publikum
og ægtemanden. Noget andet er at
være den langt mindre spektakulære
ægtemand, hos hvem det meste fore-
gik indvendigt.

De to roller har en endeløs dyna-
mik. Det er Martha, der fastlægger
spillereglerne, som George skal in-
dordne sig under. Men hvis hun bry-
der reglerne, farer George op og til-
tager sig en uindskrænket magt. Hun
- bitter over et mislykket liv, som hun
ganske blind for sin egen person gi-
ver manden skylden for. Han - en
akademiker, der aldrig har været in-
teresseret i at have det drive, som
hun håbede, han havde. En fordruk-
ken skøge og en middelmådig univer-
sitetsmand, og barnløse er de tillige
med - ja, men ingen er helt eller
skurk.

Hanekamp
Med som det unge par, der inviteres
hjem til en komsammen over midnat,
er Jens Hollwedel som biologilekto-
ren Nick og Friederike Linke som
Honey, Nicks naive bekvemmelig-
heds-hustru. Linke måtte gerne have
været lidt mere hysterisk og komisk i
denne rolle, mens Hollwedel vokser i
sit modspil til især Martha (der invi-
terer til legen »Bol med værtinden«)
og George, som vender spejlet mod
ham og går i hanekamp med ham li-
ge fra begyndelsen. De to unge 
gæster bliver kastet for rovdyrene og
er til at begynde med at par statister
i dobbelt forstand, men jo længere
forestillingen skrider frem, desto me-
re pinefuldt nærværende bliver de.
Deres interne tragedie bliver en
skygge af Marthas og Georges trage-
die.

En trykkoger
Sabine Unger kommer aldrig op at
svinge som en rejekælling i rollen
som Martha. Spørgsmålet er, om hun
overhovedet ejer den kraft. Men hun
har noget helt andet at byde, og det
tilfører rollen noget nyt: En sarkas-
me og en i lange perioder skælvende,
desillusioneret stemmeføring, der
virker som en trykkoger, der hvert
minut kan briste - og gør det. Men
denne forestilling er virkelig Georges
og Stefan Eichbergs. Han underspil-

ler ikke for meget, men får afmagten
frem, så den fremstår som skræm-
mende.

Heldigvis er der også lidt at grine
af, så vi kan holde ud at se dette
skibbrud.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Wer hat Angst vor Vir-
ginia Woolf? af Edward Albee.
Spilles på teatrene i Rendsborg,
Slesvig og Flensborg og kommer
på turne til Husum (27. marts) og
Sankt Peter-Ording (28. marts).

Hans Chr. Davidsen

Ondskabens retorik

Martha (Sabine Unger) forfører
den unge mandlige gæst lige for

øjnene af sin mand.

Den uambitiøse akademiker Stefan Eichberg tager imod den ene ydmygelse ef-
ter den anden. Det spændende er, hvad der foregår indvendigt i ham.

(Fotos: Landestheater)

FLENSBORG. Leif Davidsen besøger
på mandag Dansk Centralbibliotek i
Flensborg. Forfatteraftenen begynder
klokken 19.30 og  tager udgangs-
punkt i den seneste roman, »Den
ukendte hustru«.

Leif Davidsen fortæller om ideen
til og arbejdet med romanen, men
også om hans arbejdsmetoder og in-
spiration i det hele taget. I mange år
har der været en vekselvirkning mel-
lem journalistik og litteratur. Hvor-
dan påvirker det ene det andet, hvis
der overhovedet finder en påvirkning
sted?

»Den ukendte hustru« foregår i det
moderne Rusland med dets mange

skyggesider og store modsætninger.
Med udgangspunkt i romanen og i
rejse- og erindringsbogen »Dostojev-
skijs sidste rejse« vil Leif Davidsen
derfor også komme ind på, hvordan
Sovjetunionen og Rusland var med

til at forme ham som forfatter, og
hvordan man gennem fiktionen kan
berette om væsentlige forandringer i
et samfund.

Efter foredraget er der rig mulig-
hed for at debattere og stille spørgs-
mål om både romanerne og den tid
og de lande, der har inspireret til
dem. Entre er otte euro. (FlA)

Forfatteraften med Leif Davidsen
Leif Davidsen kommer til
Flensborg.

(Foto: Lars Salomonsen)


