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Inledning

Haus Hohe Halde, Gsteigstrasse 38, Garmisch-Partenkirchen, 
tyska Alperna, den 24 augusti 1945.

Männen i rummet kunde inte ha varit mer olika varandra.
Ändå var de djupt sammansvetsade av en gemensam hemlighet.
Sedan tre och en halv månad var kriget över.
De befann sig i det stora huset på krönet av den brant sluttande gatan 

på en av de mest fashionabla adresserna i den gamla kurorten Gar-
misch-Partenkirchen, som under olympiaden nio år tidigare hade blivit 
världsberömd. Utsikten var magnifik mot skidbackarna, de väldiga 
bergen på andra sidan dalen och hustaken i den prydliga lilla alpstaden 
nedanför.

Det var fint folk som bodde här. Ibland hördes avlägsna röster eller 
slammer från någon annan del av den stora byggnaden. Villan var över-
full. Grevar och baroner, nära och avlägsna släktingar till värdfolket från 
andra delar av Tyskland, hade tagit sin tillflykt hit med sitt tjänstefolk.

För att få vara ifred hade sällskapet stängt in sig i ett rum.
Ingen sade särskilt mycket men två saker var uppenbara. Personerna 

i rummet var påtagligt nervösa. De väntade gäster som ännu inte hade 
anlänt. 

Nu skruvade de invigda på sig, olustiga till mods.
Sällskapets ledare var lång, tunnhårig och började närma sig de fyrtio.
Mannen utstrålade både värme och kyla och ägde en naturlig aukto-

ritet. Han hade lett män i blodiga strider på slagfält över hela Europa. 
Kroppen var täckt av ärr, minnen efter kulor som hade träffat men 
inte dödat. Ibland plågades han av svår värk och reumatism. Att han 
överhuvudtaget levde var ingenting annat än ett mirakel. 

Det långa kriget må ha varit över, men mannen med den höga pannan 
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hade en sista, privat strid kvar att slutföra. För överste Franz Pfeiffer, 
krigshjälte och legendarisk soldat i Tysklands bergsjägartrupper, stod 
mycket på spel. Inte bara hans rykte som ärbar soldat, utan kanske hela 
hans framtid. 

Under sommarmånaderna hade han varit en av de mest jagade män-
nen i det ockuperade Sydtyskland. Länge hade han undgått upptäckt. 
För amerikanska militärpoliser var han ett spöke som kunde försvinna 
i tomma intet. Det hade hänt mer än en gång.

Anledningen till att ockupationsmaktens agenter ville spåra översten 
var enkel. Det var känt att Franz Pfeiffer hade gömt den tyska riksbankens 
sista tillgångar, guld och valuta, på en hemlig plats. Tredje riket fanns inte 
mer, nu tillhörde guldet de länder som hade blivit plundrade av nazisterna.

Denna dag skulle livet som jagad fredlös få ett slut. Om allting gick 
som Franz Pfeiffer hoppades, skulle han snart vara rentvådd och fri från 
de anklagelser som hade riktats mot honom. Och inte nog med det, även 
överstens vänner, djupt insyltade i samma märkliga affär som han själv, 
skulle vara fria från misstankar. 

Intill Franz Pfeiffer satt en annan bayrare, en inflytelserik SS-officer.
Av sina vänner kallades den mörkhårige och atletiskt byggde Friedrich 

Rauch för ”Fritz”. Franz Pfeiffer var en av dem som använde smeknamnet. 
De två männen var bekanta sedan tidigare och hade lärt känna varandra 
under ett besök i Berchtesgaden, den lilla staden i Bayerns sydöstra hörn 
som hade varit så viktig för nazisteliten under 1930-talet och krigsåren.

Även Friedrich Rauch var på sätt och vis militär. Han hade under 
en tid stridit i ett av Waffen-SS mest ökända förband, divisionen Leib-
standarte SS Adolf Hitler.

Långt tidigare hade han varit polisman och en av Hitlers första 
anhängare. Friedrich Rauch var född i München, staden som brukar 
kallas för nazistpartiets vagga. I ungdomen hade han kämpat sida vid 
sida med den blivande Führern i den blodiga ölkällarkuppen. Nazisterna 
skulle aldrig glömma den unge mannens insatser, även om tacksamheten 
hade fått vänta till efter Hitlers maktövertagande.

De sista åren hade SS-officeren och polismannen bott i Berlin och 
tjänstgjort vid rikskansliet som ansvarig för Führerns personliga säkerhet.
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Nu var diktatorn död och för Friedrich Rauch nalkades slutet på en 
lång och mödosam resa från huvudstaden som han hade inlett nästan 
ett halvt år tidigare i egenskap av rådgivare för en hemlig men mycket 
värdefull transport.

Var det rent av Friedrich Rauchs viskningar och osynliga hand som 
hade fört riksbanksskatten i en alldeles särskild riktning, rakt i armarna 
på hans gamle vän, Franz Pfeiffer?

Han må ha varit den yngste i sällskapet, men Hubert von Blüchers 
närvaro dominerade hela rummet. Av de invigda ägde han tveklöst 
den största utstrålningen. Den världsvane aristokraten var lång och 
gänglig och son till en diplomat som hade tjänstgjort i såväl Sverige 
som Finland.

20-årige Hubert von Blücher var född i Stockholm och gudson till 
Sven Hedin, det tidiga 1900-talets mest berömde svensk.

Denna dag, den 24 augusti 1945, var viktig även för den charmerande 
ynglingen. Han ville lämna det söndertrasade Tyskland och återuppta 
sina studier, helst i Sverige. Då gick det inte att ha ouppklarade affärer 
med de nya makthavarna, amerikanerna. Det skulle bli svårt nog att 
lämna Tyskland ändå.

Läget att flytta var det rätta och tillfället skulle kanske aldrig komma 
igen. 20-årige Hubert von Blücher var en sann opportunist som förstod 
att slå till när en chans dök upp. Trots sin ålder var han kanske den i 
sällskapet som hade det bästa sinnet för affärer och kohandel.

Den här gången var det dock bergsjägaröversten Franz Pfeiffer som 
hade skött köpslåendet med ockupationsmakten.

Dealen var i princip klar.
Officeren de väntade på var amerikan, eller egentligen tysk-amerikan, 

och hade under krigets sista år arbetat mycket nära en mäktig general 
i den amerikanska armén. Nu var officeren och hans eskort på väg till 
Haus Hohe Halde för att hämta en ohygglig massa skrynkliga dollar-
sedlar som de invigda skulle överlämna om de inte ville hamna bakom 
lås och bom.

Sedlarna hade varit en del av den tyska riksbankens tillgångar, valuta 
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som i krigets slutskede hade förts till de tyska Alperna för att gömmas 
undan, tillsammans med guld och möjligtvis juveler som nazisterna inte 
ville riskera att förlora till de allierade.

Pengarna var det sista som fanns kvar av skatten. Men hur hade de 
hamnat i Haus Hohe Halde på en av stadens finaste adresser? Varför 
hade de anförtrotts till de invigda, denna lilla och brokiga skara män 
som utgjorde riksbanksskattens sista väktare? 

Och vad hade Sven Hedins gudson med saken göra?
Det är en lång historia som börjar i december 1924 i ett vintrigt men 

ovanligt varmt Stockholm.
Låt oss möta tjuvarna, mördarna, de korrumperade officerarna, en 

nattklubbsdrottning som kallades för ”Hjärter Dam” och människorna 
som försökte ställa allt till rätta efteråt.

Det här är berättelsen om naziguldet.

Sedan urminnes tider har guld använts som ett betalningsmedel. Ämnet 
är den perfekta bytesvaran, gångbar över hela världen. Guld har utgjort 
grunden i valutasystem, där sedlar och mynt ofta har varit knutna till 
ett värde i guld eller någon annan metall.

Detta kallas för myntfot och kan vara svårt att förstå i en tid när vi 
använder kreditkort eller ”swishar” osynliga pengar mellan varandra 
med våra mobiltelefoner. Vad är det egentligen som säger att vi är rika 
när vi inte kan se pengarna, trots att bankkontoutdraget säger att vi sitter 
på sex-, sju- eller åttasiffriga belopp? 

Då var det mer logiskt förr.
Även om guldmyntfoten på det stora hela är överspelad, kunde tidi-

gare generationer i teorin lösa in pengar mot guld hos staten. Denna 
historiska koppling till sedlar och mynt är en av anledningarna till att 
stater håller guldreserver.

Men idag används guldet till helt andra saker.
Guldreserven är fortfarande betydelsefull, men inte längre knuten till 

valutan. Istället utgör den, tillsammans med värdepapper i utländska 
valutor, en buffert som kallas för valutareserv och som används till att 
främja finansiell stabilitet.

Med guld kan stater agera på den internationella marknaden och 
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försvara värdet på sin valuta. Valutareserven kan också utnyttjas för att 
ge krediter åt banker som drabbats av likviditetsproblem. Så skedde till 
exempel under den senaste finanskrisen, då guld tillfälligt växlades till 
dollar som lånades ut till svenska banker.

Världens största guldreserv finns idag på militärbasen Fort Knox i USA. 
Nästan en tredjedel av allt guld som ägs av stater förvaras i anläggningens 
bombsäkra valv.

Stora mängder guld förvaras också under gatan Threadneedle Street 
i London. Bank of Englands underjordiska valv byggdes på 1930-talet 
och skyddas än idag av massiva dörrar som bara öppnas när flera enor-
ma nycklar används samtidigt i kombination med en nymodighet, ett 
elektroniskt lås som reagerar på hemliga lösenord och röstmatchning.

Sveriges Riksbank äger 125,7 ton guld. Det motsvarar omkring 10 000 
guldtackor. Om alla dessa tackor radades efter varandra skulle längden 
motsvara 2 500 meter. Om tackorna däremot staplades på varandra, 
skulle höjden nå 400 meter, ungefär lika högt som två och ett halvt 
Kaknästorn.

Merparten av det svenska guldet förvaras hos en rad centralbanker 
utomlands.

De 15,2 ton som faktiskt finns inom landets gränser är gömda på en 
hemlig plats som bara är känd av ett fåtal personer.

Nästan hälften av den svenska guldreserven förvaras i London, där 
världens största kommersiella marknad för handel med fysiskt guld 
finns. Tack vare den centrala placeringen hos Bank of England kan en 
stor del av Riksbankens guld omsättas med mycket kort varsel.

Att utvinna guld är ingen enkel process. Lika länge som guld har varit 
en handelsvara har människan försökt hitta formeln till processen att 
framställa ämnet på egen hand. Medeltidens alkemister var inte först, 
redan forntidens egyptier och kineser försökte finna hemligheten.

För den samvetslöse har det alltid funnits ett enklare sätt att komma 
över guld: rån.

I krig har fiendens centralbank ofta utgjort ett lockande byte. 
Under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet plundrades 
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Europa av några av världshistoriens mest hänsynslösa och rovlystna 
tjuvar.

Det enorma bytet finansierade delvis Tredje rikets krigsmaskin. Men 
nazisterna gjorde inte slut på allt. Stora mängder gömdes undan före 
krigsslutet.

En stor del återfanns av segermakterna redan 1945.
Men inte allt.

Medelhavskusten, den 27 september 2017.

– Skulle naziguldet vara en myt? Hur förklarar du i så fall guldtackorna 
jag fann?

Ian Sayer småler och gestikulerar. Han lyfter händerna mot skyn och 
greppar två osynliga tackor för att återkalla ögonblicket då han faktiskt 
höll i guldet som en gång tillhörde den tyska riksbanken.

Den brittiske miljonären vet vad han talar om. Det var han som först 
myntade uttrycket naziguld.

Vi träffas i trädgården i hans hem på höjderna ovanför Medelhavet. Här 
lever den brittiske entreprenören och författaren Ian Sayer nuförtiden. En 
gång ägde han en stor och banbrytande budbilsfirma i Storbritannien. Nu 
har han sålt såväl egendomen i England som villan utanför Nice.

Trots att det snart är oktober är det fortfarande varmt i solen. En 
sval bris från bergen fläktar oss där vi sitter intill en bardisk i skuggan 
under halmtaket på en upphöjd cirkelformad träkonstruktion som för 
tankarna till Västindien.

Den 72-årige Ian Sayer talar snabbt och intensivt.
Huvudbyggnaden, som tar upp en ansenlig del av den muromgärdade 

tomten, liknar mest ett palats. Fasaden för inte tankarna till andra världs-
kriget. Ändå är huset en tidsmaskin. För det räcker med att ta ett kliv 
in genom den pelarförsedda entrén för att kastas 75 år tillbaka i tiden.

Ungefär halva golvytan i den 1 000 kvadratmeter stora villan upp-
tas av Ian Sayers arkiv, den kanske finaste privata samlingen av andra 
världskrigsdokument och autografer i hela världen. På väggarna hänger 
kopior av dyrgriparna i samlingen, inramade och bakom glas.

Ian Sayer äger Neville Chamberlains ödesmättade brev till Beaver-
brook, daterat den kväll i maj 1940 som premiärministern avgick. Här 
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finns det sista meddelandet som Adolf Hitler någonsin skickade från 
Führerbunkern: ”Jag har bestämt mig för att stanna i Berlin …”

På Ian Sayers vägg kan betraktaren också läsa Karl Dönitz sista offi-
ciella brev, daterat den 6 maj 1945, där storamiralen ger Alfred Jodl 
tillstånd att förhandla fram ett vapenstillestånd i den amerikanske befäl-
havaren Eisenhowers högkvarter. 

”Jag är besatt av riksbanksaffären”, förklarade jag i ett av de e-mail 
som vi utväxlade före resan.

Ian Sayer förstod direkt. Han vet en hel del om vad som hände med 
den tyska riksbankens tillgångar – guld, valuta och juveler – i andra 
världskrigets slutskede och efteråt. Nu är jag här som hans gäst för att 
plöja igenom en alldeles särskild del av hans väldiga arkiv.

Sommaren 2015 började jag på allvar bli intresserad av historien om 
naziguldet. I augusti hade nyheten slagit ner som en bomb. Med nittio-
nio procents sannolikhet hade amatörforskare lokaliserat en fantastisk 
guldskatt i Polen.

Nyheten togs först emot med skepticism. Få saker omgärdas av lika 
mycket mytbildning och spekulation som naziguldet. Det har inte hind-
rat världens skattjägare, de flesta glada amatörer, från att flockas kring 
några särskilt lovande platser. Men förutom några få och små undantag 
har något nytt naziguld inte hittats sedan 1945.

En omständighet gjorde dock nyheten från Polen mer trovärdig. 
Landets myndigheter bekräftade fyndet.

Upptäckten var kulmen på en lång jakt i de gruvrika Ugglebergen i 
Nedre Schlesien. Under krigets sista dagar gömdes enligt arbetshypote-
sen vagnar fulla med guld och hemliga dokument i en tunnel någonstans 
i trakten. I åratal har amatörforskare sökt efter gömman med markpe-
netrerande radar.

Enligt nyhetsrapporteringen hade tåget nu lokaliserats till en plats 
under marken mellan några järnvägsspår och en Toyotahandlare utanför 
staden Wałbrzych.

Med en rejäl dos god fantasi gick det att föreställa sig att amatör-
forskarna och skattjägarna Andreas Richters och Piotr Kopers diffusa 
radarbilder faktiskt visade att det fanns någonting under marken.
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Skattjägarna krävde ett arvode på 10 procent i hittelön medan nyheten 
hamnade i tv och på mittuppslag och förstasidor i tidningar.

Egentligen fanns det bara en enda hake med storyn. Den var alldeles 
för bra för att vara sann.

Ett team med experter från universitetet i Kraków kallades in. Då hade 
världens journalister redan kommit och åkt. I den parallella undersök-
ningen nådde experterna fram till en helt annan slutsats. 

”Det finns inget tåg”, meddelade teamets chef Janusz Madej i decem-
ber 2015. Det förmodade tåget på radarbilderna var i själva verket natur-
liga avvikelser under marken och de första mätresultaten hade sannolikt 
påverkats av en kabelledning ovanför rälsen. 

Projektet skrattades ut. Polska myndigheter uthärdade pinsamheten 
under tystnad.

Men det negativa resultatet möttes också av tvivel. Skattjägarna fort-
satte sökandet. 

På andra håll avfärdades historien om naziguldtåget som ett billigt 
PR-trick för att locka fler turister till ett relativt fattigt område där de 
traditionella gruvinkomsterna för länge sedan har sinat.

Finns det någonting som talar för att skattjägarna en vacker dag ändå 
kommer att hitta ett guldtåg under marken i sydvästra Polen?

– Nej, det är nonsens, skrattar författaren Ian Sayer och förklarar hur 
osannolik tesen är.

Under guldfebern i Polen medverkade han som sakkunnig i en rad 
tidnings- och tv-intervjuer. Sayers ståndpunkt är tydlig. Det fanns aldrig 
särskilt stora mängder guld i trakten under kriget. Och det existerar 
heller inte någon officiell dokumentation som tyder på att en skatt 
någonsin skulle ha förts dit.

Ian Sayer är road av det absurda i den polska skattjakten. Men han 
konstaterar samtidigt att hysterin 2015 kan ha bidragit till att sälja fler 
exemplar av hans egen bok som ju ändå handlar om en helt annan 
guldskatt.

Nazi Gold, som han skrev tillsammans med Douglas Botting, kom ut 
för första gången 1984. Nya upplagor gavs ut 1998 och 2003. Från och 
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med 2014 har förlaget tryckt nya utgåvor en gång om året. 2018 kom 
verket för första gången ut på tyska.

Efterfrågan är större än någonsin.
Inte illa för en 33 år gammal bok som till skillnad från det påstådda 

fyndet i Polen handlar om en riktig skatt i de bayerska Alperna.

I Nazi Gold berättas historien om hur stora mängder guld och valuta 
från den tyska riksbanken försvann spårlöst i samband med krigsslutet. 
Affären utreddes av den amerikanska ockupationsmakten medan den 
ännu var färsk.

Inofficiellt misstänkta fanns det gott om, men några officiella ankla-
gelser framfördes aldrig.

När militärmyndigheten tröttnade fortsatte andra krafter. Den första 
inblicken fick allmänheten i en artikel i det numera nedlagda magasinet 
Wochenende år 1950. Artikeln Vad hände med riksbanksguldet? skrevs 
av Henriette von Schirach, kvinnan som en gång var gift med ledaren 
för Hitlerjugend, Baldur von Schirach.

Sex år senare följde den brittiske författaren W. Stanley Moss upp 
artikeln i boken Gold is Where You Hide it (Andre Deutsch, 1956).

Moss egen bakgrund var nästan lika spektakulär som historien om 
naziguldet. Under kriget var han kommandosoldat och genomförde en 
av andra världskrigets mest våghalsiga operationer, kidnappningen av 
den tyske generalen Heinrich Kreipe på Kreta.

Efter kriget försörjde sig W. Stanley Moss som journalist och för-
fattare. Tillsammans med en gammal agentkollega, Andrew Kennedy, 
gav sig Moss ut på ett privat korståg för att lösa gåtan med naziguldet.

Men slutsatserna stannade vid antydningar och gissningar. 

Ian Sayer och Douglas Botting plockade tre årtionden senare upp sta-
fettpinnen i sin egen bok, som egentligen har det långa namnet Nazi 
Gold: The Sensational Story of the World’s Greatest Robbery – and 
the Greatest Criminal Cover-Up (1984).

Verket är ett ytterst ambitiöst försök att lösa gåtan med riksbanksskat-
ten, den bästa bok som skrivits i ämnet.

– Och jag skulle nog säga att verket också har gett namn till hela 
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genren. Nazi Gold uppfann och etablerade termen, menar medförfat-
taren Ian Sayer, där vi sitter i skuggan på den upphöjda verandan i hans 
trädgård.

Egentligen har vi Guinness Rekordbok att tacka för att boken blev 
verklighet. Det var i den, under rubriken ”Världens största olösta rån”, 
som de två författarna först kom i kontakt med gåtan.

Även om spåret svalnat betydligt sedan 1950-talet hade Ian Sayer 
och Douglas Botting minst två fördelar jämfört med tidigare författare: 
tidigare hemligstämplat material var tillgängligt och människor som valt 
att hålla tyst vågade nu låta sig intervjuas.

Sayers och Bottings kanske viktigaste bidrag var att de lyckades reda 
ut en rad tidigare missuppfattningar om naziguldet. Men inte heller de 
fann bevis bortom varje rimligt tvivel för vilka tjuvarna var, även om 
slutsatsen pekade i en särskild riktning.

Några viktiga pusselbitar saknades fortfarande. 
Men båda böckerna, Gold is Where You Hide it samt Nazi Gold, är 

ovärderlig läsning för den som vill gräva ner sig i riksbanksguldets öde 
och bilda sig en egen uppfattning.

Men det är en snårig historia.

Själv kom jag i kontakt med den i efterdyningarna av det polska guld-
fiaskot.

Jag slukade all litteratur jag kom över. I Nazi Gold och Gold is Where 
You Hide it hittade jag det jag sökte.

Här fanns en fantastisk story om en ung man som var född i Sverige 
– en yngling som dessutom var författaren och upptäcktsresanden Sven 
Hedins gudson – och som skulle vara med om att gömma delar av den 
tyska riksbanksskatten på en högst oväntad plats. 

Ian Sayer gav mig tillgång till ett enormt arkivmaterial. Han delade 
med sig av transkriberade intervjuer, ljudupptagningar och videoin-
spelningar med några av riksbanksaffärens huvudpersoner, vittnen som 
idag är döda.

Jag grävde vidare på egen hand. I svenska arkiv fann jag material som 
aldrig tidigare har publicerats om en av bokens huvudpersoner, Hubert 
von Blücher, och dennes familj.



Vid tiden för andra världskriget levde Huberts familj i Garmisch-Par-
tenkirchen. von Blücher är en mycket stor och förnäm adelssläkt med 
många förgreningar över hela Tyskland. En del grenar får gå så långt 
tillbaka som 600 år för att hitta en gemensam anfader. Därför är de flesta 
familjer som heter von Blücher bara avlägset släkt med varandra.

I Sven Hedins arkiv, som är en del av Riksarkivet, väntade fler spän-
nande upptäcker. 

Men den största överraskningen stod min egen farmor för.

När andra världskriget bröt ut var min farmor Juliana Mäklin bara fem-
ton år gammal. Men hon hade en äldre halvsyster, Gerda Iversen.

Under kriget arbetade Gerda på den tyska legationen i Helsingfors, 
för Hubert von Blüchers far, sändebudet Wipert von Blücher. 

I ett förråd hittade Juliana en bunt gamla brev, korrespondens mellan 
Wipert von Blücher och Gerda Iversen som höll kontakten efter kriget.

Brevsamlingen hade Gerda märkt med orden: ”Spara dessa brev som 
dokument från en orolig tid.” 

Det var förstås en helt otrolig tillfällighet och lyckträff.
Gerda Iversens brev och framförallt Sven Hedins brevväxling med 

familjen von Blücher löser inte gåtan med naziguldet.
Men den fogar några nya intressanta små bitar till pusslet.



1 Mannen med guldbyxorna

Åren efter den stora konflikten 1914–1918 blåste förändringens vindar 
över världen.

Den maktkarta som existerade före det första världskriget hade ritats 
om.

Borta var de ålderdomliga kejsardömena Tyskland, Österrike-Ung-
ern och Ryssland. Nya stater hade fötts ur de gamla imperierna.

Samtidigt kämpade svaga demokratier i motvind.
Det var en tid av ekonomiska, politiska och sociala kriser.
Det var också en tid av uppvaknande. 1924 röstade Sveriges kvinnor 

– för bara den andra gången någonsin.
Men en sak var sig lik: det svenska vädret var lika oberäkneligt som 

någonsin. Den som hoppades på en vit jul gjorde det förgäves.
I alla fall i huvudstaden.
December var ovanligt snöfattig och stod i skarp kontrast till samma 

månad året dessförinnan, då snön hade legat i stora drivor längs stadens 
gator. 

Den 16 december var en tisdag och stockholmarna gick till jobbet 
som vanligt.

I det Edelstamska huset på Blasieholmen, som idag inrymmer hotell 
Lydmar, var stämningen ovanligt glad och uppsluppen. Mellan åren 
1920 och 1945 höll den tyska legationen till i den anrika byggnaden, 
bara ett stenkast från Grand Hôtel och med utsikt över vattnet mot 
Slottet och Gamla stan.

Det fanns en alldeles särskild anledning till munterheten i huset just 
den här dagen. Orsaken var att en liten gosse hade kommit till världen. 
Pojken var Wipert von Blüchers andre son.



Den stolte pappan var diplomat. Yrkesvalet hade dock ingalunda varit 
givet. Många karlar i släkten hade skaffat sig erfarenheter från utlandet 
på ett helt annat sätt – som yrkesmilitärer med vapen i hand. Sannolikt 
skulle den redan stora och stolta ätten idag ha varit ännu större, om inte 
så många söner hade stupat i strid.

Wipert var avlägsen ättling till Gebhard Leberecht von Blücher, den 
legendariske preussiske fältmarskalk som tillsammans med lord Wel-
lington hade besegrat Napoleon en gång för alla, på Waterloos blod-
dränkta slagfält mer än 100 år tidigare.

Ättlingen hade valt en helt annan karriär än den berömde anfadern. 
Ändå skulle Wipert von Blücher långt senare få uppleva mer krig och 
elände än han kanske hade tänkt sig då han gick ut skolan.

Tiden i det humanistiska gymnasiet hade följts av juridiska studier vid 
universiteten i Heidelberg, Berlin, München och Rostock.

Den intellektuelle och kunskapstörstande Wipert von Blücher bar på 
ett borgerligt bildningsideal. Detta var ett karaktärsdrag som med tiden 
skulle ge honom något av en historieprofessors boklärda aura – men 
också leda till att han ibland hamnade på kollisionskurs med Tysklands 
nya makthavare.

Efter studierna fick han anställning på utrikesministeriet, Auswärtiges 
Amt, där han stannade kvar efter kejsardömets fall.

Politiskt kan han beskrivas som konservativ och kanske sågs han som 
något av en främmande fågel i det nya Tyskland. Misstänksamheten var 
ömsesidig. Den rättslärde Wipert von Blücher var skeptisk till det kaos 
som rådde under Weimarrepubliken och skulle vara det i ännu högre 
grad till den nyordning som kom efter nazisternas maktövertagande.

För om Wipert von Blücher var en bokmal, var han också en aristokrat 
som satte kejsaren, altaret och familjen främst – en sann wilhelminsk 
preussisk gentleman. Så har han i alla fall beskrivits av den tyske fors-
karen Michael Jonas, författare till boken Wipert von Blücher und 
Finnland.

Efter första världskriget fanns det inte längre någon tysk kejsare. 
Men vilka betänkligheter Wipert von Blücher än kan ha hyst mot de 
regeringar som tog vid efter kejsardömets fall, hindrade de honom inte 
från att göra karriär.



1918, samma år som kriget tog slut, gifte Wipert sig med fästmön 
Gudrun von Tiele-Winckler.

Sex år senare, 1924, var han en stigande stjärna på den diplomatis-
ka himlen, sedan två år tillbaka stationerad vid den tyska legationen i 
Stockholm.

Egenskaper som ärelystnad och fingertoppskänsla för diplomatiska 
och politiska finesser i kombination med en rad inflytelserika vänner, 
hade garanterat att Wipert von Blücher snabbt avancerat uppåt.

I Sverige följde legationsrådet nyfiket skandinaviska ärenden och 
kunde samtidigt hålla ett vakande öga på utvecklingen i de baltiska 
staterna och i det unga Sovjetunionen.

Han älskade livet i den svenska huvudstaden.
”Vi flyttade in i en lägenhet i Engelbrektsgatan, som vi senare bytte ut 

till en servicelägenhet i legationsbyggnaden. Stockholm var en underbar 
stad”, skrev han i sina memoarer.

Här fick Wipert von Blücher också många nya vänner i de tyskvän-
liga överklasskretsar vars middagar och bjudningar han regelbundet 
frekventerade.

Vänskapsbanden återspeglades tydligt i de namn som gavs till hans 
andre son, den pojke som föddes just den här dagen, den 16 december 
1924 i den tyska församlingen. 

Gossens namn var Gebhardt Hubert Sven Beatus von Blücher.
Gebhardt efter den berömde förfadern, segraren vid Waterloo.
Beatus efter gudmodern Beate, en tyskfödd kvinna som hade gift sig 

med en svensk ingenjör och adelsman och flyttat till Stockholm.
Sven fick pojken heta efter en av faderns allra bästa vänner, en man 

som kanske var tidens mest berömde svensk. Författaren och ledamoten 
i Svenska Akademien, Sven Hedin, hade genomfört en rad upptäckts-
färder genom Centralasien och var känd bortom landets gränser.

1902 blev han den siste i Sverige att adlas och hade belönats med en 
lång rad andra fina utmärkelser, såväl svenska som utländska.

Sven Hedin var en tyskvän av stora mått. Under första världskriget 
hade han helhjärtat stött den tyska saken. Det var en linje som han 
aldrig skulle vika ifrån och som långt senare skulle fläcka ner hans 
namn.
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Gossens tilltalsnamn var Hubert och han skulle också, likt sin beröm-
de gudfar, leva ett spännande och äventyrligt liv.

Om någon vid den här tidpunkten hade förutspått att den lille pojken 
20 år senare skulle ingå i en liten krets av invigda som gömde delar 
av den tyska riksbankens återstående valutatillgångar i kakburkar och 
hushållsbehållare, skulle nog de flesta ha avfärdat påståendet som ett 
inte särskilt lyckat skämt.

det stora kriget
Den 20 december, bara fyra dagar efter att Hubert von Blücher kom 
till världen i Stockholm, inträffade en viktig händelse längre söderut, i 
Tyskland.

Den politiske ledare som hade suttit fängslad för ett misslyckat kupp-
försök i München promenerade ut från Landsbergfängelset. Egentligen 
hade mannen dömts till ett straff på fem år, men han frigavs efter mindre 
än ett år. Med sig ut hade han ett manuskript, ett verk som osade av 
revanschlusta och hat.

Boken, som mannen hade valt att kalla för Mein Kampf, var både ett 
politiskt manifest och en självbiografi.

Adolf Hitler var åter en fri medborgare i det nya Tyskland.
Fast egentligen var han österrikare. Efter en fattig och dyster tid som 

ung konstnär i Wien, där han livnärt sig på att sälja egenmålade vykort 
till turister, hade han funnit ett nytt liv i Tyskland och med själ och hjärta 
deltagit i det första världskriget.

Hitler var en av de miljoner unga män som hade utkämpat det fruk-
tansvärda krig där Europas stater slet varandra i stycken.

Sensommaren 1914 hade helvetet brakat loss. Den freds- och fram-
stegsperiod som fransmännen än idag nostalgiskt kallar för ”La belle 
époque” var över för alltid. 

Spänningarna mellan Europas stormakter hade byggts upp under 
en lång tid. Händelsen som utlöste det första världskriget inträffade 
i staden Sarajevo där den serbiske nationalisten Gavrilo Princip sköt 
ihjäl ärkehertigen och kronprinsen Franz Ferdinand, arvtagare till 
kronan i det enorma men föråldrade riket Österrike-Ungern, och 
dennes hustru.
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Skotten satte i gång en ödesdiger kedja av händelser. Europas största 
stater, förbundna genom allianser och militära biståndsavtal, ställde sig 
på den ena eller andra sidan då krutdurken på Balkan exploderade.

Under krigets första månader var tongångarna höga och entusiastiska. 
Soldater och frivilliga, påhejade av en nationalistisk allmänhet, tågade 
självuppoffrande och beslutsamt ut på slagfälten i det som först beskrevs 
som ett renande stålbad.

Men den som hade väntat sig ett ärofyllt och snabbt äventyr blev 
besviken. Istället utvecklades konflikten till ett utdraget skyttegravskrig 
och själva sinnebilden för det meningslösa dödandet.

Vid Somme och Verdun och på andra slagfält över Europa stupade 
miljoner soldater. Nya uppfinningar som kulsprutan, taggtråden och 
giftgasen gjorde krigsskådeplatserna till aldrig tidigare skådade slakthus.

1918 gick världskriget mot sitt slut.
De stater som fortfarande var kvar i konflikten stod nu och svajade, 

likt utmattade boxare som gått alldeles för många ronder, på trötta 
ben och med sönderslagna ansikten. Vem skulle krokna först? Krigs-
tröttheten var enorm och umbärandena var inte begränsade enbart till 
frontlinjerna. Även civilbefolkningen led. Värst var hungern.

Året dessförinnan hade kejsardömet Ryssland kastat in handduken. 
Efter idel nederlag och interna oroligheter hade den enväldige tsaren 
avsatts. Istället hade bolsjevikiska revolutionärer tagit makten i det 
vidsträckta riket och slutit fred med Tyskland.

Så för den ouppmärksamme betraktaren såg läget tämligen lovande 
ut för Tyskland i början av 1918. Det fanns till och med förhoppningar 
om att landet skulle lyckas avgå med slutsegern.

Nu slapp Tyskland utkämpa ett tvåfrontskrig. Med Ryssland ute ur 
bilden kunde landet koncentrera sina militära krafter till västfronten 
mot Storbritannien och Frankrike.

Illusionen av att situationen inte var så illa späddes ytterligare på av 
framgångarna under våroffensiven 1918, då Tyskland prövade en ny 
taktik för att bryta dödläget i skyttegravskriget.

Landet lät sina elitsoldater, stöttrupperna, gå i främsta ledet och 
slå mot de allra svagaste fiendepositionerna. Istället för att göra som 
tidigare, då man hade inlett angreppen med timmar av artilleribom-
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bardemang och därigenom varskott fienden, byggde den nya taktiken 
på överraskning och snabbhet. Vid genombrott följde svagare enheter 
efter och utnyttjade de luckor som uppstått till att falla fienden i flanken 
och ryggen.

Taktiken var en succé. Till en början. Under våren 1918 nådde Tysk-
land sina största landvinningar på västfronten sedan krigets allra första 
månader.

Men som alla offensiver under första världskriget mattades även den-
na av. Förlusterna av stormtrupper var höga och inledande framgångar 
kunde inte följas upp.

De allierade, förstärkta av amerikanska soldater som nu hade börjat 
anlända på allvar till Europa, slog om till attack mot allt mer utmattade 
tyska förband. 

Samtidigt växte Tysklands problem på hemmaplan. Strejker hade 
brutit ut redan året före. Landet led svårt under Ententens sjöblockad. 
Livsviktiga varor nådde inte tyska hamnar. När centralmakternas Bal-
kanfront kollapsade 1918 försvårades matsituationen ytterligare.

Folk gick hungriga. I december 1918, kort efter krigsslutet, hävdade 
tyska hälsovårdsmyndigheter att omkring 763 000 människor dött till 
följd av svält medan en senare studie sänkte siffran till 424 000.

Inom armén växte risken för myteri för varje ny dag.
Den tyska militärledningen som hade satsat allt på ett kort med vårof-

fensiven, insåg att kriget var förlorat och rekommenderade regeringen 
att söka ett slut på det. Demokratiska krafter förklarade Tyskland vara 
republik. Wilhelm ii abdikerade och flydde till Nederländerna.

Kejsardömets dagar i Tyskland var över.
I den elfte timmen, den elfte dagen, den elfte månaden år 1918, trädde 

vapenstilleståndet i kraft.
Världen – åtminstone stora delar av den – firade.
Det må ha varit en gråmulen och kall dag i England, men i Bucking-

ham Palace skrev drottning Mary i sina anteckningar om ”den viktigaste 
dagen i världshistorien”.

I en annan dagbok som hade tillhört en brittisk soldat stod att läsa: 
”Det här måste väl ändå bli det sista krig som någonsin utkämpas mellan 
civiliserade länder.”
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Men krigsslutet uppskattades inte överallt.
Adolf Hitler vårdades på ett militärsjukhus i Pasewalk utanför Stettin 

för skador som han ådragit sig under kriget. I armén hade han tjänstgjort 
som ordonnans och inte nått längre än till korprals grad.

Hitler var en brinnande patriot. Nu var han ursinnig. Han hatade 
kapitulationen och lade skulden på de demokratiska krafter som skrivit 
på fredsavtalet.

Han skyllde på socialdemokrater och kommunister. Men mest av allt 
anklagade Hitler judarna för nederlaget.

Hitler var inte ensam i sitt raseri.

”dolkstötslegenden”
Versaillesfredens villkor innebar en hård bestraffning.

Tyskland konsulterades inte om fredsvillkoren. Istället fick landets 
delegation läsa ett utkast. Tyskland hade starka invändningar, men lan-
det accepterade ändå fördraget efter mindre ändringar i villkoren.

Tyskland fick ensamt bära skulden för kriget. Och fördraget skapade 
en möjlighet att vingklippa landet. Tyskland skulle aldrig tillåtas bli en 
militär makt att räkna med igen, resonerade segrarna.

Framförallt Frankrike strävade efter att försvaga grannen i öster så 
mycket som det bara var möjligt.

Tyskland förlorade sina kolonier i Nya världen, ålades att betala en 
enorm summa i krigsskadestånd och blev av med gränsområden till 
Frankrike och den återuppståndna staten Polen.

Det rika Saarområdet hamnade under internationell kontroll och 
tyska trupper förbjöds att beträda Rhenlandet.

Dessutom begränsade Versaillesfreden Tysklands militära styrka till 
ett minimum.

I Tyskland uppfattade många, likt korpral Adolf Hitler, villkoren som 
en skymf. Tysklandsvänner utomlands, som till exempel upptäcktsre-
sande Sven Hedin i Stockholm, kände likadant. Versaillesfördraget var 
både orättfärdigt och förnedrande, sade man.

Freden gav Hitler en ny livsuppgift. Han bestämde sig för att bli poli-
tiker. Bara som politiker skulle han kunna hjälpa Tyskland att hämnas 
nederlaget och ta revansch.
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Hitler var inte den ende som skyllde nederlaget på de demokratiska 
krafterna. Under åren efter kriget växte en konspirationsteori fram. 
Den utnyttjades hänsynslöst av högerextrema grupper som till exempel 
nazisterna.

Enligt ”Dolkstötslegenden” hade Tysklands armé egentligen aldrig 
besegrats i fält. Istället hade landet förråtts genom en lömsk revolution 
på hemmaplan, utförd av förrädare.

Sannolikt myntades uttrycket av den tyske generalen Erich Luden-
dorff. Men varför tog generalen i så fall till denna efterhandskonstruk-
tion? Han om någon visste hur det hade förhållit sig. Få tyskar hade 
lika bra inblick i det militära läget hösten 1918 som en av den tyska 
krigsmaktens högsta befälhavare.

Erich Ludendorff hade själv, efter katastrofen på västfronten den 8 
augusti 1918 under det som kom att kallas ”den tyska arméns svarta 
dag”, konstaterat att kriget inte längre gick att vinna och rekommenderat 
fredsförhandlingar.

Hitler, missnöjespolitiker och revanschister var inte sena med att dra 
nytta av ”Dolkstötslegenden”.

Efter första världskriget balanserade Tyskland ständigt på den eko-
nomiska ruinens brant och det dröjde inte länge förrän landet störtade 
ner i avgrunden.

I mellankrigstidens Weimarrepublik hotade revolutionen ofta bara 
runt hörnet. Regelrätta gatuslagsmål mellan högern och vänstern hörde 
till gatubilden, särskilt i huvudstaden Berlin.

Det enda vanliga tyskar tycktes kunna enas om var att de regeringar 
som avlöste varandra efter kriget var värdelösa. I bästa fall.

Efter krigsslutet följde två årtionden av politiskt, socialt och ekono-
miskt kaos som skulle sluta med nazisternas totala maktövertagande.

hyperinflationens skenande galenskap
1923, ett år innan Hubert von Blücher föddes i Stockholm, brottades 
Tyskland med en av historiens värsta hyperinflationer.

Weimarrepubliken stod på randen till kollaps och skrek efter en 
räddare.

För att vara tysk ägde den blivande frälsaren en udda namnkombi-
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nation. Det var ytterst nära att Hjalmar Horace Greeley Schacht hade 
fötts i Amerika.

Hans far Wilhelm kom från de norra delarna av dåtidens Tyskland, 
från gränstrakterna mot Danmark. 1866 bestämde sig Wilhelm Schacht 
för att bryta upp och söka lyckan på andra sidan Atlanten. Han blev 
amerikansk medborgare den 11 december 1872.

Wilhelm Schachts store idol i det nya landet var Horace Greeley, 
grundare av New York Tribune. Tidningen var en hård motståndare 
till slaveriet i söderns slavstater men hyllade samtidigt den amerikanska 
expansionen västerut över prärien mot Kalifornien och Stilla havet.

1865 skrev Horace Greeley en berömd ledare där han uppmanade 
gemene man att bryta upp. De ödsliga markerna i väster, den jättelika 
prärien och det bördiga, mineralrika Kalifornien behövde fler invånare.

”Go west, young man, and grow up with the country”, ”res västerut, 
unge man, och väx upp med landet”, mässade Horace Greely som kan 
ha lånat frasen från en annan skribent.

Det var ord som gjorde stort intryck på Wilhelm Schacht som fick 
jobb på ett bryggeri i Brooklyn i New York.

Immigranten drömde ofta om flickvännen som blivit kvar där hemma 
i Europa, baronessan Constanze Justine Sophie von Eggers. Paret gifte 
sig i januari 1872 i en kyrka på Manhattan.

Någon varaktig vistelse i USA blev det dock inte. Familjen stannade 
i fem år. Wilhelm Schacht gick från det ena jobbet till det andra och var 
aldrig riktigt nöjd med tillvaron i det nya landet.

Under den här tiden föddes familjens första barn, Eddy. Hösten 1876 
beslutade sig föräldrarna för att återvända till Tyskland. Då väntade de 
tillökning.

Den 22 januari 1877 kom parets andra barn. Även det blev en pojke.
Inom släkten var man inte riktigt överens om vad gossen skulle heta. 

Fadern ville ge sonen namnet Horace Greeley Schacht efter sin idol, 
den amerikanske tidningsmannen. Mormodern som härstammade från 
dansk adel gick i taket. Hon insisterade på att pojken behövde ett gam-
malt hederligt skandinaviskt namn. 

Det stannade vid en kompromiss. Men kanske drog mormodern ändå 
det längsta strået. Gossen skulle alltid kallas för Hjalmar.
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Den unge mannen klarade skolgången bra och doktorerade i ekonomi.
Han var lång, mager och rakryggad. Håret kammade han åt sidorna i 

en strikt mittbena. En välansad mustasch, likt den som tidens militärer 
brukade ha, prydde ansiktet.

Hjalmar Schacht älskade att stå i centrum. Vitsar kunde han dra på 
fyra olika språk.

I januari 1938 beskrev George Ogilvie-Forbes, chargé d’affaires vid 
den brittiska ambassaden i Berlin, tysken: ”Han kombinerar de mest 
varierande egenskaper. Fåfänga, arrogans, övermod, godmodighet, 
kvickhet, rapphet, skadeglädje, tekniskt kunnande …”

Den unge Hjalmar Schacht var anhängare till klassiska ekonomiska 
idéer som hade förts fram av tänkare som Adam Smith, David Ricardo 
och John Stuart Mill. Statens inblandning skulle vara begränsad och 
marknadskrafterna reglera sig själva i en mer eller mindre fri ekonomi. 
Precis som sina läromästare trodde Hjalmar Schacht på guldets bety-
delse för världsekonomin och ländernas valutor.

Han skrev: ”För att en valuta ska vara stabil internationellt, måste den 
baseras på en vara som, oberoende av statligt och ekonomiskt inflytande, 
är efterfrågad och accepteras överallt och när som helst. Av sådana varor 
är guld den som har visat sig klara sig bäst.”

Den unge Hjalmar Schacht betraktades som ett ungt geni, ett under-
barn som landets bankdirektörer snabbt tog under sina vingar.


