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Regimmotstånd?
Deutsche Physikaffären
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Stephan Schwarz

Sammanfattning

I redogörelser för den vetenskaplig-tekniska forskningens villkor i Tredje riket har Deutsche Physik-affären länge framhållits som paradexempel på forskarsamhällets opposition mot
nationalsocialistisk ideologi. Det var fysikpristagarna Philipp
Lenard och Johannes Stark som redan under Weimarrepubliken förkunnade en rasistisk ”kunskapsteori” som skilde mellan
pragmatisk (experimentell, kreativ, arisk) och dogmatisk (spekulativ, destruktiv, judisk) fysik, den senare karakteriserad av en
”artfrämmande” mentalitet. I NS-staten drev framför allt Stark
en kampanj i politiskt orienterade media, där han angrep den
moderna teoretiska fysiken och dess mest framträdande personligheter, som Planck och Heisenberg. Deutsche Physik-rörelsen,
som utnyttjade intressemotsättningar i makteliten för att tillskansa sig forskningspolitisk dominans, fick bara begränsat
inflytande, och ebbade ut redan före kriget. Det var inte fråga
om ideologiskt motstånd mot regimen – båda lägren använde
NS-retorik, inte minst antisemitisk fraseologi för att bevisa sin
politiska tillförlitlighet. Det ifrågasätts om Heisenbergs roll,
framför allt i Schwarze Korps-incidenten, inte har framställts
som överdrivet dramatisk och betydelsefull. I efterkrigstiden
blev DP-affären en välkommen resurs för självpromoverande
narrativ om motstånd mot ”partifysik” eller mer allmänt regimmotstånd.

Bakgrund
Det vi i dag betraktar som mänsklig
kultur, det vi ser av konst, vetenskap
och teknik, är uteslutande Arierns
förtjänst. Just detta faktum leder
till den inte illa underbyggda slutsatsen, att Han ensam har byggt
upp den högre mänskliga livsformen i dess helhet, och därmed i
dag framstår som urtypen för det vi
förstår under ordet „Människa“.2
(Hi27, s.317; Sc07, s.54)

I efterkrigstidens skildringar av F&U-samhällets hållningar till
NS-staten framhålls ofta två episoder som exempel på ideologiskt motstånd: Haber-minnesseminariet3 och Deutsche Physikaffären. Numera råder enighet bland vetenskapshistoriker att
ingetdera av fallen handlade om ideologiskt motstånd. Medan
Haber-seminariet (januari 1935) handlade om en okomplicerad och effektiv maktdemonstration av utbildningsministeriet
(REM), och incidenten avslutades efter få dagar utan konskvenser, kom Deutsche Physik-affären att sträcka sig över närmare
sex år i ett komplicerat maktpolitiskt spel. Den ger ett karakteristiskt exempel på hur intressemotsättningar och interna konflikter
mellan organisationer och personer skrevs om till regimmotstånd. Många exempel på sådana ”tillrättalagda minnen” finns i
efterkrigstidens beskrivning av det förflutna (så kallad Vergang79
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enheitsbewältigung)4, till och med redan i Farm Hall-samtalen
(se Sc10). En beskrivning av förloppet är intressant som exempel på hur rationella överväganden underordnas opportunistiskt
rollspel där framstående, förment apolitiska vetenskapsmän ser
sig tvingade att spela makthavarna i händerna med användning
av vulgär fraseologi för att framstå som ”politiskt tillförlitliga”.
Det handlar om en märklig kontrovers där NS-ideologi utnyttjades strategiskt som vapen för att på högsta nivå främja personliga ambitioner på forskningspolitiskt inflytande. Affären har
fått ett utrymme i litteraturen5 som knappast svarar mot dess historiska betydelse, utan snarare visar att det saknas andra exempel som – med lite god vilja – kunde utmålas som regimmotstånd
från forskarsamhället. Av intresse här är hur organisationer och
maktcentra med skilda intressen spelades ut mot varandra eller
ostentativt höll sig utanför, den avgörande betydelse personkontakter och allianser hade i affärens utveckling, och hur till slut
rena nyttohänsyn ledde till att affären degraderades från att gälla
ideologisk renlärighet till en intern akademisk konflikt i fysikermiljö. Medan affären pågick var den, åtminstone i Heisenbergs
perspektiv ”existenshotande”. ”Segern” utnyttjades taktiskt efter
kriget. Att en person medverkat i kritiken av Deutsche Physikrörelsen och dess pseudo-epistemologi framställdes ipso facto
som ett ”bevis” på att han varit regimmotståndare.
Det var i det tidiga 1920-talet, i en konservativ akademisk miljö som låg nära det nybildade NSDAPs program, som
Johannes Stark (fysikpris 1919) och den något äldre Philipp
Lenard (fysikpris 1905) började orda om en rasistisk ”kunskapsteori” som skilde mellan pragmatisk (experimentell, kreativ,
arisk) och dogmatisk (spekulativ, destruktiv, judisk) fysik, den
senare karakteriserad av en ”artfrämmande” mentalitet [Geist].
Primärt hatobjekt var Einstein (på grund av sin pacifistiska och
kosmopolitiska hållning betraktad som fosterlandsförrädare),
men fokus kom snart att ligga på den icke-klassiska teoretiska
fysiken (relativitet, kvantmekanik) som ansågs utvecklad av
’judar och deras lakejer’. Denna Deutsche Physik-rörelse sågs
under Weimar-republiken som en akademisk excentricitet utan
betydelse.6

Starks maktbas i 3:e Riket, och angreppet i
Völkischer Beobachter

Philipp Lenard
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Med Machtübernahme (30 januari 1933) ändrades förutsättningarna radikalt för Deutsche Physik-rörelsen och Starks
maktpolitiska situation. Redan 1 maj 1933 utnämndes Stark av
inrikesminister Frick till president i Physikalisch-Technische
Reichsanstalt (PTR), en nationell standardiseringsinstitution
med cirka 300 anställda. Vid DPGs årsmöte i Würzburg den 18
september 1933 presenterade Stark sina imperiebyggnadsplaner
(He96, Dok.28; Wa95,s.30ff.). Han talade om en utvidgning
med en faktor tio, ett enormt byggprojekt, nationellt forskningspolitiskt inflytande, starkare orientering mot militär F&U, och

Rudolf Mentzel

Arnold Sommerfeld

Max Planck

central styrning och kontroll av vetenskaplig publicering.7 Det
kollegiala mottagandet var kyligt, expansionsplanerna stötte
omedelbart på finansiella hinder, och viktiga ministerier och
myndigheter menade att de flesta områdena redan var etablerade
på olika håll. (Wa95,s.20-21).
Men Starks maktbas ökades 1934 när han blev president
för Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, som fördelade
statliga forskningsresurser). Samtidigt överfördes både PTR
och DFG till REM och Stark hamnade i ett forskningspolitiskt
spänningsfält där han snabbt blev marginaliserad – han saknade stöd i REM för sina planer, hans stöd hos partiideologen
Alfred Rosenberg, inrikesministern och de partinära universitetförbunden hade för liten tyngd och han skaffade sig fiender
bland konkurrenter om resurserna. Med liten känsla för realiteter
drog han till exempel in DFGs bidrag till Himmlers Ahnenerbeprogram (Be77,s.121). Ett eget dåligt underbyggt projekt misslyckades (Wa95,s.37). Och i sin hemkommun kom han i en svår
konflikt med lokala partibossar som han anmält för korruption
– han räddades enbart på grund av sin status som ”Altkämpfer”
(Wa95,s.35). 1936 tvingades han avstå DFG-presidentskapet till
Rudolf Mentzel8 i REM, men fick vara kvar två år till i PTR
utan egentligt inflytande. Till detta bidrog inrättandet av Görings
fyraårsplan för strategiskt viktig utveckling av forskning och
industri (18 oktober 1936), och Reichsforschungsrat (RFR, 16
mars 1937 (He96,Dok.52; Ci07,s.44; Ha07,s.571f) för att samordna insatser av potentiell militärteknisk betydelse. Stark insåg
att hans ambitioner på imperiebyggnad var orealistiska. Politisering av Deutsche Physik-rörelsen kan ha utlösts av dessa frustrationer som ett medel för en ny maktbas.
Den nya fasen inleddes med en artikel (29 januari 1936,
He96,Dok.42) i partiorganet Völkischer Beobachter (som tillhörde partiideologen Alfred Rosenbergs revir). Året innan hade
Lenard publicerat sin Deutsche Physik i fyra volymer (Le36),
där den antisemitiska bakgrunden accentuerades framför allt i
verkets inledning (He96,Dok.39). Artikeln i VB hade rubriken
”Tysk fysik och judisk fysik”. Den var signerad av en studerande, men med tydligt inflytande av Stark i sin antisemitiska
retorik. Bara Einstein nämns vid namn men den vidare syftningen är uppenbar. Höjdpunkten är ett Lenard-citat: ”Faktum
är att vetenskapen är beroende av ras och blod, som allt människan skapar”. En månad senare (28 februari 1936, He96,Dok.43)
svarade Heisenberg i VB med ett didaktiskt försök att förklara
den teoretiska fysikens arbetsmetoder, och utan någon polemisk
underton. Artikeln följdes av ett ”tillrättaläggande” av Stark
(He96,Dok.44), där han påstår att teori inte kan leda till insikt
om fysikaliska fenomen utan bara är ett hjälpmedel för att sammanfatta empiriska resultat: ”I sin artikel fortsätter Heisenberg
att försvara den judiska fysiken. [...] Han ser begreppssystem
som både en källa till kunskap om fysik och som forskningens
mål.” Sedan nämns Einstein, Sommerfeld och Planck som den
judiska fysikens förkämpar.
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Heisenberg ville avpolitisera diskussionen. Han kontaktade
R. Mentzel på REM (som redan motarbetat Stark i anslagsfrågor) och utverkade ett uppdrag att författa en redogörelse
för sammanhanget mellan teori och experiment i forskningsarbetet. Som medförfattare valde Heisenberg fysikerkollegorna
Hans Geiger och Max Wien. Slutsatsen blev:”I fortsättningen måste båda verksamheterna i fysik, nämligen experiment och teori arbeta tillsammans. Genom växelverkan är de
likställda i forskningens framsteg.” Avslutningsvis heter det
att undertecknarna skulle uppskatta om det framöver skulle
vara möjligt att avstå från all polemik i dagspressen som syftar
till att nedgöra den ena forskningslinjen på bekostnad av den
andra. Dokumentet (He96,Dok.49) som sändes till REM var
undertecknat av 75 etablerade forskare, såväl deklarerade
NS-sympatisörer som ”apolitiska”. Bland dessa fanns Bothe,
Debye, Gerlach, Hahn, Hund, Zenneck, men inte Laue. Ärendet bordlades i REM sedan en handläggare rekommenderat att
REM inte borde agera: ”I ett fall av rent vetenskaplig konflikt
bör ministern hålla sig utanför. Och vore det en politisk konflikt funnes det än mindre anledning att intervenera” (He96,
Dok. 50, 2 oktober 1936). Kanske rapporten spreds till VBs
redaktion eller till Rosenberg – efter 1936 accepterade VB inga
bidrag om Deutsche Physik (Wa95,s.47).
DP-rörelsens klimax kom först i juli 1937. Men ett säreget
element i förloppet sammanhänger med Himmlers ideologiskt
inspirerade Ahnenerbe-organisation, grundad 1935, och visar
på ett närmast komiskt sätt det politiska spelet, där man kunde
samtidigt stödja en pseudovetenskaplig riktning och motarbeta
en annan. Ahnenerbes uppgift att studera den nordiska rasens
antropologi och kuturhistoria omfattade efterhand 40 avdelningar (Ka74,s.306,493), från den absurda ”kosmologiska”
världsisläran (Welteislehre, WEL) till storskaliga humanexperiment under rubriken Wehrwissenschaftliche Zweckforschung
(tillämpad försvarsforskning)9. Stark hade dragit in DFG-bidrag
till Ahnenerbe, men drev själv Deutsche Physik-rörelsen och
bidrog till Amt Rosenbergs ideologiska ”forskningsprojekt”.
När Mentzel övertog DFG efter Stark drog han in Rosenbergs
del som av strategiska skäl omdirigerades till Ahnenerbe (Ka74,
s.140). Animositeterna ökades när Lenard reagerade mot en
WEL-artikel i den av Rosenberg kontrollerade Illustrierter Beobachter med att uppmana Rosenberg att låta avvisa WEL-artiklar
i tidskriften (Na91, Anhang 10, 10 feb. 1937): ”Skall detta blad
få fortsätta ohämmat med att fördumma Folket”10. I april krävde
Lenard detsamma för Völkischer Beobachter (Na91, Anhang
14). I september aviserade VB till och med en kritisk artikel mot
WEL. På hösten tryckte Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft (ZGN, den partinära nationella studentföreningens
tidskrift) en WEL-kritisk artikel – Himmler reagerade genom
att via Reinhard Heydrich låta redaktionen veta att det vore hälsosamt att inställa varje angrepp på WEL (Na91, Anhang 24).
Ännu i juli 1938 (dagen efter det avgörande fribrevet till Hei-

senberg i Deutsche Physik-affären) avvisade Himmler ett försök
från REM att påvisa WELs pseudovetenskapliga karaktär:
Jag går in för den fria forskningen i varje form, således också
för fri forskning i WEL [...] och befinner mig här i det bästa
sällskap, då även det tyska folkets Führer och Rikskansler Adolf
Hitler sedan många år är en övertygad anhängare av denna
lära, som är så föraktad av vetenskapens hantverksgesäller.
(Na91, Anhang 28, 28 juli 1938)
Reichsführerns irritation kunde inte ignoreras. Studentföreningen fick order att inställa kritik av WEL (Na91, Anhang 31, 11
augusti 1938). Dessutom övertogs ZGN av Ahnenerbe-Stiftungs
förlag (hösten 1938), men Student- och Lärarförbunden fick
behålla redaktionen och fortsatte att trycka DP-inlägg. Samtidigt
fick WEL-ledningen nya direktiv:
Reichsführer-SS har åsikten att det är bäst för WEL om dess
grundvalar säkras och byggs ut genom seriös forskning ... i all
tysthet.... WELs hypoteser skall sine ira et studio11 underkastas
exakt vetenskaplig behandling och kontroll. (Na91, Anhang 38)
Himmler hade insett att hans stöd till WEL var på väg att bli
en belastning – det behövdes en Ehrenrettung, och här kunde
man räkna med att Heisenberg skulle återbetala sin tacksamhetsskuld (se avslutning i brevet till Heydrich på sidan 88).
I mars 1937 fick Heisenberg besked från REM att han kunde
bli utnämnd att efterträda Sommerfeld omedelbart (Ec07,s.146;
Wa95,s.42). Redan två år tidigare hade ett bedömningsutskott vid
Münchenuniversitetet satt honom i första rummet (Ca91,s.347).
Genom olika förvecklingar hade beslutet fördröjts och förloppet komplicerades av Starks angrepp i Völkischer Beobachter
i januari 1936 och hans agerande genom universitets-lärarförbundet i Bayerska kulturministeriet. REM hade med sitt anbud
i mars 1937 försökt skapa ett fait accompli, men kunde inte
genomföra tillsättningen utan partiorganens medverkan. När
Stark gick till personligt angrepp på Sommerfeld, Planck och
Heisenberg i juli 1937 hade han fortfarande stöd i student- och
lärarorganisationerna, men Rosenbergs ställning var försvagad
och REM (framför allt Mentzel) och Himmler kunde förväntas
vara antagonistiskt inställda.

Angreppet i Das Schwarze Korps

Den 15 juli 1937 tryckte SS-tidskriften Das Schwarze Korps
en osignerad artikel (troligen författad av Stark): ’Vita Judar’
i vetenskapen, följd av en artikel av Stark, Vetenskapen sviker
[versagt] politiskt (He96,Dok.55,66). Med tanke på Starks ”bad
standing” hos Himmlers stab, och det nära samarbetet mellan
redaktionen och SD-chefen Heydrich är det oklart hur dessa
artiklar kunde bli accepterade.12 Den första artikeln hävdar att
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segern ¨över det judiska inflytandet i Riket” bara var partiell,
eftersom ”den etniske Juden hotar oss mindre än den mentalitet
han sprider”. Därefter införs begreppet ”vita Judar”, nämligen
personer som smittats av judiskt “sinnelag [Geist]”, ”mentalitet
[Gesinnung]”, och ”karaktär”. Det område där sådan bindning är
starkast är naturvetenskapen, speciellt fysik. Heisenberg utpekas
som marionett i Einsteins anda och som fysikens Ossietzky13,
således en förrädare och fiende till NS-staten: ”Heisenberg är
bara ett exempel bland många. De är alla representanter för
judaismen i Tysklands intellektuella liv och måste försvinna
precis som judarna själva”. Stark instämde i sin efterskrift.
Det kan synas märkvärdigt att Stark inte nämnde Pasqual
Jordan bland de av judiskt sinnelag besmittade. Jordan hade
givit viktiga bidrag till kvantmekanikens grundläggning, bland
annat genom den berömda ”Dreimännerarbeit”, ett samarbete
med Heisenberg och Max Born14. Men han hade blivit medlem i
NSDAP redan i september 1933 och i SA snart därefter. Sitt kunskapsteoretiska intresse utvecklade han i skrifter som ”Physikalisches Denken in der neuen Zeit” [Fysikaliskt tänkande för den
nya tiden](1935) där han utvecklade sina allomfattande ideer i
en stil som påminner om Heisenbergs senare essä (He42) – men
de var avsedda att vara förenliga med NS-ideologi och -politik. Icke dess mindre, och kanske mest genom sin relation till
modern teoretisk fysik, blev Jordan angripen i ZGN redan 1935
och igen 1937, denna gång av DP-filosofen Herbert Dingler
(som 1942 skulle konfrontera Heisenberg i ZGN). Här utspelades en komisk debatt, där kontrahenterna tävlade i beskyllningar
om vem som var mest besmittad av judisk mentalitet. Debattnivån illustreras av ett citat ur brev från Jordan till rektorn vid
hans universitet (Rostock) med en underförstådd hänvisning till
Dinglers uttalanden långt före 1933:

Werner Heisenberg

Det kan inte vara av intresse för uppbyggnaden av en nationalsocialistisk kulturpolitik, när en man som samtidigt är en
vetenskaplig nolla och en fanatisk propagandist för judiskheten uppträder som samarbetspartner till riksstudentledningens
fackrepresentant för naturvetenskap. (1938; Wi94,s.249)
Trots olika inställning till antinomin ”pragmatisk kontra
dogmatisk fysik” var Jordans inställning snarlik Deutsche
Physik-rörelsens, när det gällde fysikens bidrag till NS-statens
militärteknik, och till usurperingen av judiska forskares rätt till
erkännande:
Vi kan inte se något missförhållande i ett samband mellan
vetenskapen och militärmakten, när denna har bevisat sin betvingande och uppbyggande kraft i skapandet av ett nytt Europa.
(1941; Wi94,s.250)

Pasqual Jordan
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Det ligger nära till hands att en så vältalig PG [Parteigenosse]
skulle få absolution för sitt tidiga samarbete med ”icke önsk-

Max von Laue

värda element” – varken Planck eller Heisenberg var Parteigenosse – och således slippa vidare trakasserier från DP-rörelsen.
Under kriget var Jordan verksam med meteorologiska studier åt
Luftwaffe i Potsdam. Han efterträdde Laue som fysikprofessor i
Berlin 1944 (Ra04,s.115)
Den 20 juli (en månad efter angreppet i Das Schwarze Korps)
klagar Heisenbergs Leipzig-kollega Friedrich Hund till REM
(He96,Dok.57). Han hänvisar till att artiklarna förolämpar Sommerfeld och Planck, och kommer med ”mycket allvarliga oförskämdheter mot min kollega Heisenberg, särskilt när han drar
paralleller mellan denne och förrädaren Ossietzky”. Stark hade
fördömt vad han kallar missriktad forskning genom att kalla den
”judisk” och ”har riktat ytterligare förolämpningar mot Heisenberg bortom alla gränser för anständighet”15. Hund uttrycker
”förtroende för att ministern kommer att hindra PTRs president
från att ytterligare skada vår vetenskaps heder.”
Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) kom inte till undsättning. Laue och Zenneck ville hålla DPG utanför, i tron att
man kunde hålla föreningen politiskt oberoende. Laue rekommenderade att DPGs ledning inte skulle intervenera, och Zenneck
menade att ”de tölpaktigt förorättade herrarna” borde stämma
såväl Stark som redaktören för ”Das Schwarze Korps” vid domstol. Ordföranden Zenneck hade redan 4 januari 1936 rekommenderat DPG att inte utse Sommerfeld till redaktör för Zeitschrift f.
Physik (Ec07,s.152) på grund av förväntad kritik från DP-lägret
(Ec07,s.146,152). (Man frestas misstänka att det implicerade förtroendet för rättsväsendet var mer taktiskt än uppriktigt.)
Heisenbergs bedömning av den politiska situationen var att
angreppet kunde hota hans arbetssituation, eller resultera i det
som vore värre. Han beslöt att ta det riskabla steget att föra ärendet upp till Himmler. Kanske hade han fått en indikation från
Mentzel i REM att Reichsführer-SS (sedan juni 1936) kunde
förväntas ge stöd mot Stark (efter Ahnenerbe-konflikten) och att
Schwarze Korps-artiklarna (möjligen) inte hade godkänts av SSledningen. I ett brev till Himmler (21 juli 1937, överräckt privat
genom familjekontakter16) skrev han:
Jag måste be om ett grundläggande beslut. ...Om hr Starks
åsikter delas av regeringen tvingas jag ta avsked från min tjänst.
Men om det inte är fallet [...] så ber jag Er, Reichsführer-SS, att
bevilja mig skydd mot liknande angrepp i Er officiella tidskrift.17
Den 9 december 1937 uttalade sig Rosenberg om forskningens frihet och distanserade sig därmed från DP-rörelsen
(Ec07,s.154, med ref. t. Be77,s.257,n.21):

Alfred Rosenberg

NSDAP kan inte inta en världsåskådningsmässigt dogmatisk hållning till dessa frågor. Således kan ingen partimedlem
[Parteigenosse] bli tvingad att behöva acceptera ett ställningstagande till problem i den experimentella och teoretiska vetenskapen som en partidisciplinär angelägenhet.
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På nyåret 1938 beordrade Himmler en personutredning, att
genomföras av tre fysiker med anknytning till Sicherheitsdienst18
(SD, underordnad Heydrich). Den ledande, Johannes Juilfs, var
doktorand hos Laue (Ca91,s.390). Han kom senare att arbeta
hos Heisenberg i Kaiser-Wilhelm-Institutet för Fysik (KWIP)
och blev en värdefull kontakt till SS. I Heisenbergs version heter
det – i ett fingerat samtal med Weizsäcker (He69,s.236):
Du vet att jag för ett år sedan vid flera tillfällen blev förhörd
av Gestapo, och jag påminner mig själv ogärna om källaren i
Prinz-Albrechtstrasse, där det med feta bokstäver var målat på
väggen “Andas djupt och lugnt”.19
Elisabeth Heisenberg beskriver utredningen mer dramatiskt
(He80,s.71):
Han har inte berätta mycket, men jag minns att han kom tillbaka utmattad och plågad från dessa förhör.... Det blev klart
för honom att det hade kunnat bli värre, när han i förhörsrummer såg en skylt på väggen med uppmaningen ”Andas lugnt
och djupt”. Då kom hans fantasi igång och han såg framför sig
andras plågade ansikten när de blev förhörda på annat sätt och
för vilka det inte fanns någon väg tillbaka till livet.
Med tanke på den gynnsamma utgången och de tre unga
männens naturliga respekt för den store fysikern kan man undra
om inte ”förhören” egentligen var mindre dramatiska20. Kanske
ägde de rum i en annan lokal än den beryktade förhörskällaren i SS-högkvarteret, och man visade bara upp källarlokalen –
eller är scenen en ”pedagogisk fiktion”21. Heisenberg var ju inte
anklagad för något brott – snarare gällde det för SS att dra sig ur
Deutsche Physik-affären och Starks manipulerande.
Rapporten från denna utredning är försvunnen, men historiker antar att den borde likna den rapport som sändes ett år
senare från SD (Otto Ohlendorfs avdelning22) till Rudolf Mentzel (He96,Dok.73). Där heter det – och man kan förmoda att det
handlade om ledande frågor där de ”riktiga” eller ”hälsosamma”
svaren var implicerade:
Heisenberg kommer från en miljö påverkad av Judisk ansats
och metod. Därför bär Hs första stora insatser denna främmande stämpel. Men i senare år blir det intuitiva rasbetingade
synsättet alltmer förhärskande i Hs arbetsmetod ..... Som person
är H anständig både till sin karaktär och sin inställning. Han
är beredd att när som helst försvara Tyskland helhjärtat. Han
menar att man antingen är född som god tysk, eller inte [....].
Med tiden har H. blivit mer och mer övertygad om Nationalsocialismens framgångar och ser den (sic!, syftar på nationalsocialismen) nu positivt. ... I dag avvisar H principiellt det Judiska
främmande inflytandet inom det tyska livsrummet.
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Våren 1938 tryckte Nature (vol 141, 30 april 1938) en artikel
av Stark: ”The Pragmatic and the Dogmatic Spirit in Physics”,
där han presenterar sin ”vetenskapsfilosofi”. Han har bekämpat
den dogmatiska attityden ända sedan 1922 och oberoende av om
missdådaren [the culprit] är en jude eller inte. Artikeln förblev
praktiskt taget utan respons från läsekretsen (Lo07, som återger
hela artikeln).
Under våren 1938 får Heisenberg tillstånd från REM (och
utrikesdepartementet) att resa till England för en föreläsnings-turné (Ca91,s.392). Schwarze Korps-affären tycks inte
ha haft något negativt inflytande. Men besked från Himmler
dröjer. Den forskningspolitiskt inflytelserike aerodynamikern
Ludwig Prandtl kommer till undsättning. Han råkar ha haft
Himmler till bords efter ett möte (1 mars 1938) i Görings luftfartsforsknings-akademi (där sedermera Hahn och Heisenberg
blir ledamöter) och föreslår en politiskt korrekt kompromiss
i Schwarze Korps-affären, som utvecklas i ett brev (12 juli
1938, He96,Dok.62):

Ludwig Prandtl

I fallet Einstein måste man skilja mellan personen och fysikern. Fysikern är av första rangen ... men hans tidiga framgångar har stigit honom så mycket åt huvudet att han har blivit
outhärdlig som person. [...] Teoretiska fysiker kommer alltid att
behöva samarbeta med experimentella. [...] Heisenberg har
uppenbart blivit förolämpad23 av Stark än mer allvarligt [än
Planck] och det är ytterst angeläget att han återupprättas effektivt [...] så att det framgår att partiets centrala auktoriteter och
organ inte delar Starks uppfattningar24.
Himmler reagerade omedelbart: Den 21 juli 1938 skrev han
till Heisenberg (He96,Dok.64):
Jag har låtit undersöka Ert fall särskilt strängt och noggrant
eftersom Ni har rekommendationer från min familj. Jag är glad
att kunna informera Er i dag att jag inte godkänner den kränkande artikeln i Das Schwarze Korps, och att jag har förbjudit
varje angrepp i framtiden. [...] PS: Jag finner det emellertid
lämpligt att Ni i fortsättningen gör en klar skillnad för Era åhörare mellan accepterandet av vetenskapliga resultat och [upphovsmännens] personliga och politiska hållningar.
Samtidigt går ett brev till Heydrich (He96,Dok.63):
... Jag har mottagit den mycket sakliga och positiva rapporten om Prof. Heisenberg, Leipzig.... Jag ber er att genom [G.A.]
Six bilägga hela saken med studentorganisationen och dess ledning, eftersom jag anser att Heisenberg är anständig och att vi
inte kan tillåta oss att förlora eller ta livet av [tot machen] denne
man som är förhållandevis ung och kan sörja för återväxt... [Six
bör också etablera kontakt mellan Heisenberg och Ahnenerbe]
eftersom vi kan behöva honom när det blir en akademi och vi
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Faksimil av brev från Himmler till Heydrich (He96, Dok.63).

kanske kan få denne man, som är en god forskare, att samarbeta
med vårt folk i kosmisk-is-läran [Welteislehre, WEL].
Därmed var Schwarze Korps-affären avslutad, men inte DPrörelsens aktivitet, bland annat rörande Münchenprofessuren,
som blev till en maktkamp där REM-ministern Rust, Reichsführer-SS Himmler och partichefen Hess deltog personligen. Den
slutade med att en DP-kandidat, Wilhelm Müller, blev insatt i
december 1939 (Ca91,s.397-99; Wa95,s.51). Man ansåg att
saken inte var värd en kontrovers med partiledningen, som hade
engagerat sig för DP-saken och såg professuren som en prestigefråga.

Deutsche Physik-rörelsens nedgång och fall

Rudolf Hess
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Det var under hösten 1938, efter Himmlers ”Ehrenrettung”,
som Heisenberg författade uppsatsen “Die Verhältnisse in
der deutschen Physik” (He38, publ. postumt) där han klagade

Hermann Göring

över politiskt motiverade fördröjningar i utbildningen, föreslog
begränsning av student- och lärarorganisationernas inflytande
vid tjänstetillsättningar och rekommenderade införandet av Führerprincipen på universiteten, nämligen den i NS-förvaltningen
införda hierarkiska modellen där institutionsledare hade absolut makt. Kanske var det ett sätt att avreagera irritationen och
besvikelsen över förloppet av hela DP-affären. Icke dess mindre
är det anmärkningsvärt att ökningen av de politiskt tillsatta rektorernas makt ses som en lösning på problemen.
Två år senare, under 1940, författade Heisenberg uppsatsen ”Die Bewertung der ’modernen theoretischen Physik’”
(He43), avsedd för studentorganisationens tidskrift Zeitschrift
für die gesamte Naturwissenschaften [ZGN], och ett resultat av
Himmlers direktiv till Heydrich sommaren 1938 (He96, Dok.
63, återgivet som faksimil här). Den trycktes först i häftet oktober–december 1943 (fyra år efter att utgivningen av tidskriften
överförts till Ahnenerbe; redaktionen påstår att manus inkommit först 20 maj 1943). Den innehåller elementära kunskapsteoretiska betraktelser. Verkligheten finns därute oberoende av
observatörer eller teorikonstruktioner. Amerika skulle ha upptäckts utan Columbus; de upptäckter som gjordes av Maxwell,
Hertz och Einstein skulle ha gjorts av andra (till exempel var
Lorentz och Poincaré mycket nära en relativitetsteori). ”När det
gäller frågan om en teori är giltig är det således bäst att lämna
upptäcktshistorien utanför.”25. Kvantmekaniken har visat sig ge
god överensstämmelse med experimentella data. Kritikerna har
skyldighet att komma med experimentellt säkerställda invändningar, inte filosofiska avhandlingar eller kampskrifter. ”På
denna avgörande punkt måste det nu verkligen sägas: Till fronten med experimentet”. Eftersom man inte lyckats angripa den
teoretiska fysiken med vetenskapliga argument har man gjort
misstaget att kalla den ”judisk” och därmed misskrediterat de
tyska forskare som gjort avgörande insatser. ”Denna slags kamp
strider mot tyskt väsen”.
Med denna fraseologi som ironiskt nog imiterar DP-retoriken, tillmötesgås den Prandtl-Himmlerska kompromissen med
DP-lägret, samtidigt som den tar avstånd från DP-principerna.
Universitetslärarförbundet (NSDDB) anordnade 15 november 1940 en sammankomst i München för att diskutera DPrörelsen med dess motståndare. Mötet, som markerar slutet
på DPs inflytande, har kommit att kallas ”Religionssamtalen
i München” (He96,Dok.93; Be77,s.176f.; Wa89,s.69, kanske
lite skämtsamt på engelska ”the Munich Synode”). Det avslutades med en deklaration som betydde en slags kapitulation för
DP-lägret26. Bland initiativtagarna var Wolfgang Finkelnburg,
docent och NSDDB-ledare i Darmstadt, men motståndare till
DP27, och Carl Friedrich von Weizsäcker. Men trots fredsavtal
fortsatte DP-lägret att publicera, framför allt i ZGN. Detta är
bakgrunden till att Prandtl vände sig till Göring för att slutgiltigt knäcka DP-rörelsens inflytande. DP-protagonisterna karakteriserades som charlataner – Prandtl refererade till ett satiriskt
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motto som tillskrevs DP-rörelsen: Was ich nicht verstehen kann,
sehe ich als jüdisch an.28 ”Kampen för att få slut på problemet
är hopplös, om vi inte kan vinna Führern för vår sak, och det är
därför jag ber om Er personliga intervention” (He96, Dok.8485, 28 april 1941). Respons uteblev – man hade andra prioriteter, till exempel förberedelser för operation Barbarossa (fälttåget
mot Sovjetunionen).
I en forskningspolitisk analys med omfattande bilagor vänder
sig DPG (Carl Ramsauer, 20 januari 1942) till REM-minister
Rust29. Författarna anser att tysk fysik (det vill säga fysik-forskning i Tyskland, inte DP) har förlorat sin överlägsenhet gentemot USA, vilket beror på brister i finansiering och planering av
akademisk forskning, svårigheten att knyta industriforskare till
akademiska projekt, och ideologiska angrepp på teoretisk fysik.
Carl Ramsauer

Den berättigade kampen mot juden Einstein och mot de groteska följderna av hans spekulativa fysik har utsträckts till att
gälla hela den moderna teoretiska fysiken som därmed har råkat
i missaktning som ett alster av den judiska tankevärlden [Geist].
Därmed förlamas våra teoretikers skaparglädje, och återväxten
avskräcks från att ägna sig åt teoretisk forskning. Men det är
omöjligt att bedriva fysik utan teori. (Ec07,s.143; He96,Dok.90).
Således, menar författarna, skjuter DP-rörelsen över målet
och motverkar arbetet för de tyska krigsansträngningarna. Tre
åtgärder är väsentliga: ökade resurser för fysikrelaterad F&U,
DP-lägrets polemik måste förhindras (redogörelse för MünchenReligionssamtalen bifogas (He96,Dok.93)), akademiska tillsättningar skall baseras på fackliga meriter, och de studerandes
villkor skall förbättras. Försändelsen (senare omtalad som ”die
Eingabe”) förblev utan åtgärd från REM. Däremot fann den
resonans bland ledande representanter för Wehrmacht, framför
allt fältmarskalk Erhard Milch i Luftfarsministeriet och flygvapnet (Ho02).
En sista insats gjordes med ett seminarium i Seefeld, Tyrol 1–3
november 1942, (Be77,s.176-179; Wa89,s.70, He96, dok.110)
organiserat av Finkelnburg och med deltagande av bland andra
Heisenberg, Weizsäcker, Ramsauer (DPGs ordförande) och
Johannes Juilfs30. Överenkommelserna från Religionssamtalen
bekräftades, och DP-rörelsen hade förlorat sitt politiska stöd och
så att säga överlevt sig själv.
Ändå kunde Laue så sent som maj 1943 efter en resa i Sverige
skriva:
Mitt föredrag om supraledning hos Er har fått ett litet efterspel, eftersom jag där hänvisade till relativitetsteorin. Men det
är inte farligt. Att vi allmänt sett har det bra hör ni väl i dessa
dagar från Planck, som ju föreläser hos Er nu.31
Tydligen hade någon nitisk seminariedeltagare rapporterat
Laues felsteg (kanske hade till och med det förbjudna E-ordet
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yttrats) och Laue hade fått reprimander från REM – Deutsche
Physik-rörelsens undergång hade inte slagit igenom i administrationen. Anmärkningen om Planck var ett kryptiskt meddelande om tingens verkliga ordning. Laue hade utan tvivel talat
förtroligt med sin vän och utgått från att denne hade delgivit sin
värd samma bedömning som han under samma Sverigebesök
anförtrodde Lise Meitner: ”Förfärliga ting kommer att drabba
oss – vi har gjort oss skyldiga till fasansfulla illdåd.”32 I efterkrigstidens Vergangenheitsbewältigung (se not 4) inverterades
perspektivet och Laue (liksom Hahn och den tyska forskareliten
i stort) var mer benägna att relativisera både ondskan och ansvaret (Ha07;He07).
Under 1942 skrev Heisenberg en stor essä, en slags Weltanschauung med filosofiska betraktelser av naturvetenskap,
samhällsvetenskap, politik, humaniora, musik, religion.... Stilen
för tankarna till Burckhardts Weltgeschichtliche Betrachtungen
(Bu78), som man vet att författaren studerade (se He80), och det
finns rena Burckhardt-citat (utan hänvisning). Texten innehåller avsnitt som 1942 måste ha ansetts politiskt non-konforma
och till och med provokativa33. Följande utdrag kan tjäna som
exempel, också avseende uttrycksformen – den sista meningen
parafraserar Burckhardt (He42,s.172):
När vi tänker över den närmaste tiden, så ligger den största
faran i hotet att man inte kan skilja de onda makterna från de
goda. Just i en epok, där anknytningen till den gamla religionen
löses upp är faran större än någonsin att demonerna övertar
gudomens rätt. Och demonerna ingår alltid förbund med den
lysande fantom som i alla tider har fört människorna vilse, den
politiska makten. För att här kunna skärpa blicken måste vi
framför allt inse att den politiska makten alltid har grundats på
förbrytelser.
Texten har publicerats postumt, men skall ha sänts till vänner
som genomslagskopior av skrivmaskinsutskrift redan 1942.34
Författaren hade ju av Himmler ålagts att ”skilja mellan
mannen och verket”, med den avsedda innebörden att judiska
forskare inte skulle tillerkännas prioritet till sina upptäckter
(som ju, borde man anse, mycket väl skulle ha kunnat göras av
”andra” – de låg så att säga i tiden). Det intellektuellt ohederliga
i denna politik måste ha känts besvärande, men också bristen på
konsekvens: egentligen borde resonemanget gälla all forskning,
så att forskarsamhällets viktigaste belöning skulle elimineras.
Dessvärre – för en vän av Burckhardt – förde denne liknande
resonemang. Således funderar Burckhardt över en motsättning
mellan vetenskap och konst. Vetenskapen kan uppnå erkännande, men inte storhet:
Man har en känsla av att de skulle kunna ersättas och att
andra senare skulle ha kommit fram till samma resultat, medan
varje enskild konstnär, diktare, filosof helt enkelt är oersättlig
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eftersom den stora helheten [das Weltganze] ingår en förening
med hans personlighet som bara existerade denna enda gång
men ändå har allmängiltighet (Bu78,s.214).
–––
Konsterna är insikt, makt och skapande. Fantasien, deras
viktigaste grundläggande drivkraft, har i alla tider räknats som
något nära gudomligt (Bu78,s.218).
–––
Man anar att just denne mästare är absolut oumbärlig, att
världen vore ofullständig och inte längre kunde tänkas utan
honom (Bu78,s.219).
I sin essä går Heisenberg långt för att argumentera att vetenskap [på hans nivå] egentligen är konst – man kan (med en
ordlek) tala om ett “konstgrepp” för att undgå attributions-och
storhetsdilemmat, här något dunkelt formulerad35:
Den formbildande kraften i en utvecklad struktur utgör det
väsentliga innehållet i vetenskaplig insikt, och häri framträder tydligast det nära sambandet mellan vetenskap och konst
(He42,s.149).36
Världshistorien skapas av andra och starkare krafter [än
den enskilda människan], och tidsandan [der Geist der Zeiten]
skapas inte av individen… Men även när en länge förberedd
nyordning sker som genom ett trollslag är den enskilda människan bara ett verktyg och inte den egentliga kraften i verkställandet. Därför är den enskilda statsmannen nästan alltid utbytbar,
medan den store konstnären även i denna mening nog är oersättlig.[...] I många fall behöver statsmannen knappast vara en
människa. ([Der Staatsmann aber braucht oft kaum ein Mensch
zu sein] He42,s.153-154)
Alltså: Burckhardt och Himmler hade rätt i någon mening,
men ändå inte. Riktig vetenskap är konst, och konsten har särställning som unik och oersättlig.

Motståndsmyten

Deutsche Physik-affären har givits extremt stor synlighet i efterkrigstidens narrativ om forskningens villkor i NS-staten. Det är
en långdragen historia om intressemotsättningar mellan tunga
aktörer och deras maktapparat (NSDAP, REM, SS etc) i fråga
om inflytande över teknisk-vetenskaplig F&U, och om utnyttjande av dessa motsättningar för personliga intressen genom
politisering av intern-fackliga hållningar. Men det råder bland
vetenskapshistoriker i stort sett enighet om att DP-affären inte
hade någon större historisk betydelse för utvecklingen av F&Uinsatsen, som i praktiken styrdes av det man kallar det militärindustriella komplexet. I verkligheten var DP-rörelsen av ringa
omfattning och dess samlade inflytande begränsat. Den ledande
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förespråkaren, Johannes Stark, förlorade tidigt den maktställning som han fick efter Machtübernahme genom kontakter till
makteliten, och på politiska meriter. Av händelseförloppet framgår tydligt att det aldrig var fråga om regimmotstånd. Tvärtom
var det genom sinne för politiska realiteter, och interventioner
bland de starka aktörerna i statsapparaten som DP-framstötar
neutraliserades. Man noterar hela vägen i båda lägren den som
politiskt nödvändig ansedda användningen av antisemitisk jargong.
I efterkrigstidens atmosfär av denazifiering och hantering av
det förflutna [Vergangenheitsbewältigung, se not 4] blev DPrörelsen en välkommen syndabock i ansträngningarna att visa
att man varit politiskt oförvitlig (He07,s.91; Wa95,s.60) Argumentationen bedrevs systematiskt i tidskriften ”Physikalische
Blätter” genom dess redaktör Ernst Brüche, som med starkt stöd
i fysikersamhället gick in för att etablera kollektiv ansvarsfrihet avseende samarbete med NS-regimen. Att ha argumenterat mot DP-ideologin likställdes med ”kamp mot partifysiken”
(Ec07,s.159ff.). Redan i Farm Hall finner man tankeutbytet (14
september 1945, Be01,s.235):
Heisenberg: Ja, Finkelnburg var naturligtvis lätt nazifärgad…
Gerlach: … och Ramsauer ville ha honom av rent politiska skäl
[whom Ramsauer wanted for purely political reasons]
Heisenberg: Fast Finkelnburg är inte en Esau-typ.
Gerlach: Nej, han uppförde sig riktigt bra i den där diskussionen om religion…
Heisenberg: … ja, mycket anständigt.
Gerlach: Och han var alltid på den rätta sidan, också under förberedelserna för den där diskussionen.
Heisenberg: Enligt min kännedom om honom, så hade jag
aldrig intrycket att han var våldsamt nazistisk. Jag tror inte att
han skulle ha deltagit själv i något judeplågeri. Jag tror att han
en gång i tiden var medlem i SS. Jag förmodar att det är sant.37
Brüche talade om den ”utomordentligt energiska kampen
mot Tredje Rikets vetenskapspolitik”, och om det lämpliga i att
”informera fysikersamhället i utlandet öppet om DPGs kamp mot
partifysiken”. När Ramsauer efter kriget reproducerade material
ur sin skrivelse [Eingabe] till REM-ministern (20 januari 1942)
uteslöts all antisemitisk retorik, och det fanns inga hänvisningar
till författarens goda samarbete med Görings luftfartsministerium eller andra NS-maktcentra (He07,s.107; Ec07,s.143,163).
Inte heller framgick det att DP-rörelsen vid tiden för denna
intervention redan hade förlorat sin praktiska betydelse. Icke
dess mindre författade Finkelnburg 1946 ett PM där han gav sin
version av sin egen och Ramsauers insats mot DP-rörelsen med
titeln ”Kampen mot partifysiken” (He96,Dok.110), som är en
karakteristisk partsinlaga tillrättalagd att tjäna som underlag för
denazifieringsförfarande och senare akademisk karriär.
Som följd av den utbredda viljan att förtränga NS-perioden
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(inte minst därför att så många var belastade), utvecklades ”slutstrecksmentaliteten”, innebärande krav på generell amnesti för
alla utom ett fåtal ”huvudansvariga” [main offenders], vilket
också blev fallet kring 1951 i det kalla krigets skugga (se till
exempel Wikipedia: ”Entnazifizierung”, och not 4). I de första
efterkrigsåren utbildades en ny litterär genre, vitvaskningsintyg
(av folkhumorn kallad Persilscheine, efter tvättmedlet Persil).
Framstående forskare som godkänts av ockupationsmyndigheterna skrev gärna ut intyg om ”anständigt beteende” under NSperioden, där kritisabla förhållanden systematiskt förträngdes.
Så skrev Sommerfeld åt Ramsauer, med fokus på den ganska
irrelevanta anti-DP-insatsen (He07,s.107), och Gerlach om
Mentzel, som beskrevs som en alltid saklig bedömare som
aldrig lät sig ledas av politiska motiv (He96,Dok.121). Heisenberg skrev om Juilfs att han som merit kunde räkna sin energiska
insats för den ”förnuftiga sidan” i kampen mot Deutsche Physik
(Wa89,s.198). Jordan vände sig till Born, med förklaringen
att han inte varit aktiv i partiet, att han heroiskt hade stannat
i Tyskland för att försvara fysiken inklusive de judiska bidragen mot angrepp från Lenards och Starks radikala nazism, och
att han modigt hade vägrat medverka i raket- och kärnvapenutveckling. Born avvisade, medan Heisenberg förklarade att han
aldrig ansett Jordan vara en ”riktig nazi”38 (Wi94,s.253 och not
78). Walther Bothe skrev en Persilschein åt en tidigare assistent
Rudolf Fleischmann39:
Vid bedömning av hans politiska förhållningssätt under
denna tid måste man beakta att Heidelberg var den nationalsocialistiska vetenskapsuppfattningens högborg. Med trångsynt fanatism tyranniserade Lenard och hans kreatur hela det
vetenskapliga livet vid och utanför universitetet. Denna slutna
krets [Lenard-Clique] hade så stort inflytande att jag själv
redan 1934 på grund av intriger såg mig tvingad att avsäga
mig ledningsuppdraget för fysikinstitutionen, eftersom jag inte
var villig till kompromisser. Förutom mig var Fleischmann den
ende vid institutet som inte tillhörde Lenard-gänget. Under
dessa förhållanden såg han – som han den gången uttryckte sig
– ett medlemskap i SA som oundvikligt. Inte ens detta steg skyddade honom mot förolämpningar. Att han vid ett senare tillfälle
visade modet att i ett kolloquiumföredrag citera den Einsteinska
teorin kunde ha blivit fatalt [hätte ihm fast den Hals gebrochen].
I varje fall ådrog han sig genom sin strängt vetenskapliga hållning en väsentlig fördröjning av sin docentur (enligt min erinring ett år), medan den senare föreslagne Lenard-eleven Wesch,
en vetenskaplig nolla, omedelbart erhöll sin docentur och snart
därpå blev professor.
Ibland kan logiken i renhetsförklaringarna närmast betecknas
som non sequitur, som när dekanen för naturvetenskaplig fakultet i Göttingen skriver till rektorn om C.F. von Weizsäcker (24
maj 1946; Ra04,s.413):
Enligt fakultetens åsikt föreligger inga som helst politiska
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betänkligheter mot Professor v. Weizsäcker. Prof. v. Weizsäcker
tillhörde under lång tid, och gör det nu åter, Professor Heisenbergs närmaste medarbetare. Man minns att denne före kriget
blev utsatt för svåra politiska angrepp från Das Schwarze Korps
och SS.
På direkt fråga om Stark från denazifieringsdomstolen förklarade Heisenberg att det hätska angreppet om ”vita judar” inte
berodde på personliga rancuner utan bara gällde blockering av
München-professuren. Einstein citeras för att ha karakteriserat
Stark som paranoid och inte egentligen antisemit (Wa89,s.200;
Wa95,s.61). Stark dömdes först (ganska orimligt, relativt sett)
till fyra års straffarbete, efter överklagande reducerat till tusen
mark i böter. Appellationsdomstolen förklarade att DP-affären
var en intern professionell kontrovers som domstolen inte kunde
befatta sig med (Wa95,s.61), i grunden samma bedömning som
blev resultatet av Religionssamtalen i München och Seefeldseminariet. Så blev det ett lyckligt slut på historien.
Deutsche Physik-affären började närmast som en parodi på akademiska fejder, men genom att utnyttja ideologiska dogmer och
motsättningar mellan myndigheter och mellan aktörer lyckades Stark skapa störningar som räckte långt utöver hans inflytande. Detta var betydelselöst redan ett par år efter det första
DP-angreppet i Völkischer Beobachter, och lämnade inga spår i
forskningspolitiken.
Man kan undra om Heisenbergs mycket omtalade anmodan
till Reichsführer-SS om upprättelse (efter det ärekränkande tillmälet ”Weisser Jude”) hade någon betydelse för DP-affärens
förlopp. Med Stark utan inflytande i academia och politik skulle
den lilla församlingen av Deutsche Physik-troende ändå blivit
isolerad, lämnad utan resurser, förlorat stödet från partihögkvarteret och student-och lärarförbunden, och reducerats till en
intern akademisk incident. Interventioner från realpolitiker som
Prandtl och Ramsauer gällde egentligen inte Deutsche Physik,
utan behovet av en ändamålsenlig finansiering och organisation
av F&U, inte minst för rustningsindustrin. Man frestas att tala
om en pseudo-affär som var historiskt betydelselös, men som
kom väl till pass i efterkrigstiden, utmålad som ett paradexempel
på regimmotstånd.
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Noter
1.

Förkortningar som återkommer i texten:
DFG

DP
DPG
KWG
KWI
NS
NSDAP
NSDDB
PTR
REM
RFR
SD
ZFG
2.

3.

4.
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Deutsche Forschungs Gemeinschaft (delegation för fördelning av statliga forskningsmedel)
Deutsche Physik
Deutsche Physikalische Gesellschaft
Kaiser Wilhelm Gesellschaft
Kaiser Wilhelm Institut
Nationalsocialism ; Nationalsocialistisk
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Nationalsozialistisches Deutsches Dozentenbund (universitetslärarförbundet)
Physikalisch-Technische Reichsanstalt
(motsv. National Bureau of Standards)
Reichserziehungsministerium (Utbildningministeriet)
Reichsforschungsrat (Nationella forskningsrådet)
Sicherheitsdienst (politisk polis underordnad
SS)
Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft

Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen der
Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist aus-schliesslich schöpferisches Produkt des Ariers. Gerade diese
Tatsache aber lässt den nicht unbegründeten Rückschluss
zu, dass er allein der Begründer höheren Menschentums
überhaupt war, mithin den Urtyp dessen darstellet, was wir
unter dem Wort „Mensch“ verstehen.
KWG organiserade (tillsammans med DPG och tyska
kemistsamfundet) ett minnesseminarium på ettårsdagen
29 jan. 1935) av Fritz Habers död. Haber, som var en närmast fanatisk nationalist, hade arbetat med utveckling av
stridsgaser under första världskriget, med bl.a. Otto Hahn
som medarbetare. Han hade tilldelats 1918 års kemipris för
ammoniumsyntesen. Som följd av 1933 års raslagar lämnade han sitt KWI för fysikalisk kemi och dog i exil. Förbud
mot deltagande i seminariet utfärdades av REM, och flera
professionella och partinära organisationer. Förbudet hade
en klart intimiderande effekt – bl.a. saknades representanter för universiteten – men repressalier mot de närvarande
uteblev. Otto Hahn skrev senare ”Noch war Widerstand
möglich”(Ha68, s 146 och faksimil av inbjudan; Be77, s.68;
Ho07, s.557; Ha07, s.393).
Se t. ex. Bo10; Fi07; Ha07; He47; He07; Mü88; Re07;

5.

6.

7.

8.

Si06; St10; We02. Historikern Leopold von Rankes princip
att beskriva ”wie es eigentlich gewesen” blev transformerad
till ”wie es eigentlich gewesen hätte sein können”.
Av de 121 dokumenten i He96 har 25% anknytning till
Deutche Physik-affären, som också ägnas stora delar av
t.ex. Be77; Ho07; Wa95. En lättillgänglig beskrivning av
DP-affären resp. Ahnenerbe och glacial-kosmologi (som
berörs senare i denna uppsats) ges i (Gr00, 244-266, resp.
s.231-244).
Redan från annus mirabilis (1905) hade Einsteins arbeten
(inte bara relativitetsteorin) mött kritik i konservativa vetenskapliga kretsar, i Tyskland ofta med inslag av den utbredda
salongs-antisemitismen. Detta inslag blev mer markant
under kriget på grund av Einsteins pacifistiska hållningar.
Men ännu vid DPGs årsmöte i Bad Nauheim där Lenard
angrep Einstein (23 sept. 1920), framfördes invändningar
med (formellt) vetenskapliga argument. Lenard ger sin syn
på Nauheim-debatten i en efterskrift till en andra upplaga
av sin pamflett ”Über Relativitätsprinzip, Aether, Gravitation (Le21). Inom ett år, samtidigt med att NS-ideologin
började få fotfäste, blev det antisemitiska inslaget markant
som en del av Deutsche Physik-rörelsen och den politisktideologiska retoriken kom att dominera över det vetenskapliga innehållet (Be77, s.85-93). I maj 1924 skrev Lenard
och Stark patetiskt i Grossdeutsche Zeitung under rubriken
”Hitlergeist und Wissenschaft” (H. hade just blivit dömd för
sin roll i Münchener Bier Halle-upproret november 1923):
”Hitler och hans stridskamrater är för oss en Guds gåva från
en förgången tid då raser ännu var renare, personligheter
större och sinnen mindre svekfulla” (Be77, s.96).
Lenard och Stark hade båda valts in i KWGs senat den 23
maj 1933 efter utrensningar och reduktion av antalet från 44
till 32. Stark trädde tillbaka i vredesmod i december samma
år efter en kontrovers, medan Lenard formellt stannade till
1946. Före invalet skrev Lenard till Stark (8 maj 1933):
”KWG är en rent judisk angelägenhet som man egentligen
helt enkelt borde krossa”, medan Stark till Lenard förklarade
(27 aug. 1933) att KWG ”är ett missfoster och en samling
fåfängligheter [Eitelkeiten]”. I Starks imperiebyggarplaner
ingick infogning av KWGs institut i honom underställda
Riksanstalter för F&U och upplösning av KWGs generalförvaltning (Ha07, s. 466; 520; 530; 612)
R. Mentzel var medlem av NSDAP sedan 1922, han hade
deltagit i kuppförsöket 1923. Avhandling i ”militär kemi”.
Från 1934 vetenskaplig sakkunnig i REM. Prof i försvarsteknologi TH Berlin 1937, president i DFG efter Stark
1936, verkst. dir. [Geschäftsfürer] i RFR från 1937, 2e vice
president i KWG 1941. Redan tidigt knuten till Himmlers
SS tillhörde han under kriget som hedersuppdrag dennes
personliga stab med rang av generalmajor (”Brigadefüh97
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rer”) (Ci07, s 45). Mentzel var en av de mest inflytelserika
forskningspolitikerna (Ka74, s.438 not 41). Han utövade ett
betydande inflytande på förloppet av Deutsche Physik-affären. Genom att utdela höga SS-grader till högre ämbetsmän
skaffade sig Himmler inom alla fövaltningsgrenar förtrogna
med dubbla lojaliteter.
En kort översikt ges i (Gr00, s.231-244).
”Soll dieses Blatt noch weiter das Volk ungehindert verdummen dürfen?”
”Utan vrede eller förkärlek” (dvs objektivt), citat från Tacitus.
Cassidy (Ca91,s.380) föreslår att H. Beuthe och L. Wesch
(SS-officerare och fysiker som arbetade hos Stark resp
Lenard), samt Schwarze Korps-redaktören G.d’Alquen
(officer i SS och SD som hade varit knuten till Völkischer
Beobachter) stod bakom publiceringen.
Carl von Ossietzky (1889-1938), socialdemokrat, publicist och pacifist. Han blev fängslad 1931 för att ha avslöjat
hemlig upprustning i Weimarrepubliken. Den 28 feb. 1933
blev han satt i KZ. När han tilldelades Nobels fredspris
1936, förbjöd Hitler i ett dekret 30 jan. 37 (Reichsgesetzblatt
No 33(1937)205-6; He96, Dok. 51) alla tyska medborgare
för all framtid att motta Nobelpris – förbudet gällde inte
bara fredspriset. Enligt myndigheterna skulle tilldelningen
av priset innebära en uppmaning att motsätta sig Führerns
vilja, att bryta sin trohetsed och att ställa sig utanför den
tyska folkgemenskapen. De prisutdelande organen skulle
således markera sig som fientliga mot NS-regimen. Det kan
därför synas inkonsekvent att dekretet inte omfattade tyska
forskares rätt att vara utländska ledamöter av KVA (under
perioden 1937–1945 var antalet ca 20, bl.a. Nernst, Planck,
Bosch och Hahn (utnämnd 1943)), eller deras rätt att nominera kandidater (utom Volksgenossen). Det är möjligt att
forskningspolitiskt viktiga ämbetsmän, som R. Mentzel,
avsiktligen tillämpade dekretet efter bokstaven som försök
till Schadenbewältigung (”damage control”). Hans v. Euler
förklarade för Tysklands ambassadör i Sverige, Prinz zu
Wied, att det var skada att Nobelprisen skulle omdirigeras
från Tyskland ”till andra nationer och raser” (3 maj 1937,
Cr00, s.41). Nobelpris 1939 till R.Kuhn, A. Butenandt och
G. Domagk ledde till den enda konfrontationen, och Otto
Hahn, som skulle ha mottagit kemipriset 1944 fick vänta ett
år (No50; Cr00).
M. Born, W. Heisenberg & P. Jordan: Zur Quantenmechanik II (Zeitschrift f. Physik 35 (1926) 557-615)
Dvs de antisemitiska konnotationerna i tillmälet ”weisser
Jude”.
Himmler hänvisar själv till ”familjekontakter” (He96,
Dok.64). Det ansågs att en hänvändelse direkt eller tjäns-
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18.
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20.
21.

22.
23.
24.

25.

tevägen vore utsiktslös. Heisenberg berättade en rörande
historia för historikern Alan Beyerchen i en intervju 13 juli
1970 (Be77, s.160, se även Ca91, s.385, och He80, s.69).
Heisenbergs morfar och Himmlers far hade varit medlemmar i samma vandringsförening, och Heisenbergs mor gick
på visit hos Himmlers, för att överräcka brevet f.v.b. Frau
Heisenberg säger: „Vi mödrar förstår oss ju inte på politik,
varken er sons eller min. Men vi vet att vi måste bry oss om
våra pojkar. Det är därför jag har kommit“. Och Frau Himmler säger avslutningsvis: „Om min lille Heinrich kände till
dessa ärekränkningar skulle han säkert se till att de upphörde […] Eller tror Ni, fru Heisenberg, att min lille Heinrich kanske ändå inte är på den rätta vägen?“ [Wenn mein
Heinrichle das wüsste, er würde sicherlich dafür sorgen
dass diese Verläumdungen aufhören […] Oder meinen sie
Sie, Frau Heisenberg, dass mein Heinrichle vielleicht doch
nicht auf dem rechten Weg ist? (He80, s.69)]
Brevet har, liksom flera viktiga dokument i denna sak,
inte återfunnits. Beyerchen (Be77, s.160) ger detta ofta
citerade utdrag och refererar till Heisenberg-arkivet. Rose
(Ro98,s.263n.3) anser att Elisabeth H. har avlägsnat dokument från arkivet.
I Heisenbergs beskrivning (He69, s.234; He80, s.71) står
det (felaktigt) Gestapo.
SS-högkvarteret i Berlin.
Cassidy refererar till senare samtal med Juilfs (Ca91, s 391).
Det finns många äventyrliga historier (mytbildning) av och
om Heisenberg som i litteraturen har accepterats och upprepas utan vederbörlig källkritik, bl.a i He69 och He80. Ett
liknande exempel finns i G. Domagks beskrivning 1946
(Li50) om händelserna kring hans avsägelse av Nobelpriset
1939 (fysiologi och medicin). I efterkrigstidens Vergangenheitsbewältigung var det en fördel att kunna framstå som
motståndare till och offer för NS-Staten (se not 4).
Ohlendorf blev senare ledare för Einsatzgruppe D på Östfronten och ansvarig för mord på 90 000 människor.
Se not 14.
Prandtl hade själv blivit utsatt för politiska intriger från den
lokala studentorganisationen i Göttingen, vilket ledde till att
han i februari 1934 frånträdde sin befattning som ledare för
institutionen för tillämpad mekanik (Ra04 s. 476ff).
En princip med reservation. Den var väl inte avsedd att
tillämpas på t.ex. Plancks konstant, Stark-effekten, Heisenbergs osäkerhetsrelation eller ”Hahns upptäckt”. Mer
tveksamt var det nog med Stern-Gerlachs experiment –
ett besvärande samarbete. Beträffande etiska normer och
vikten av erkännande i forskarsamhället se t.ex. Me73, kap.
13 [The normativ structure of science] och kap. 14 [Priorities in scientific discovery].
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26. Icke dess mindre fick DP-motståndaren Georg Joos kalla
fötter. Han ansökte om tjänstledighet i december 1940 och
lämnade sedan sin professur i Göttingen för en forskartjänst
hos Zeiss. Hans farhågor var obefogade – han fick nästan
samtidigt en kallelse till NS-Reichsuniversitetet i Strasbourg, där han skulle ha blivit kollega med Weizsäcker och
Finkelnburg (Ra04, s.62).
27. Våren 41 blev han vicepresident under Ramsauer i DPG.
28. Försök till rimmad översättning: ”Allt jag inte kan förstå,
det har judar hittat på.”
29. He96, Dok.90-93; Ho07,s. 594-659, som ger hela materialet i originalversion [utarbetat i slutet av 1941 av DPGs
ordf. Ramsauer och vice ordf. Finkelnburg]
30. Juilfs var SD-officeren som lett förhören av Heisenberg
våren 38 och nu var knuten till KWIP. 1942 ledde Heisenberg institutets fissionsprojekt, var professor vid Berlinuniversitetet, ledamot av Görings luftfartsakademi, och
medlem i den exklusiva ”Mittwochgesellschaft” (Sc84).
31. Laue till Percy Quensel, Berlin 26.5.1943 (KVAs arkiv).
Laues formulering ”ein kleines Nachspiel” måste läsas som
en eufemism för ”obehaglig konfrontation med myndigheter”.
32. ”Uns müssen schreckliche Dinge geschehen, wir haben
entsetzliche Dinge getan” (L. Meitner till D. Coster 15 okt.
1945 (cit. i Si96, s 306). Planck hade efter Machtübernahme
som KWG-president initierat en politik av samarbete och
undfallenhet. I efterkrigstiden försvarade han förbehållslöst
denna politiks arkitekt, KWGs administrative direktör Ernst
Telschow (Ha07)
33. För en kort analys av Heisenbergs essä, se Ro98,s.285-286.
34. Man kunde tro att ifrågavarande avsnitt, som 1942 skulle
ha verkat oerhört provocerande, har lagts till efter kriget,
men detta förnekas av utgivaren H. Rechenberg, direktör
för Heisenbergarkivet i München (privat meddelande).
35. De överlevnadsstrategier som krävdes för att fungera i en
position av någon betydelse i NS-staten beskrivs i en kommande uppsats av författaren. Argumenten till försvar för
sådana anpassningsstrategier kan genomgående beskrivas
inom ramen för Aronson-Festingers teori för Cognitive Dissonance Reduction (CDR, se Ar98; Ta07).
36. En relevant analys av sambandet mellan konst och vetenskap ges i (Mi01). Picassos visioner jämförs med Einsteins,
vilket skulle kunna förefalla ironiskt i det här aktuella resonemanget. Men Picassos konst betraktades naturligvis som
degenererad [Entartet] i Tredje Riket.
37. Ordet ”religion” syftar på ”Münchener Religionsgespräche”. Abraham Esau [obekvämt namn i NS-staten] efterträdde Stark som president i PTR 1939, och blev utnämnd
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av Göring som huvudansvarig [Reichsbevollmächtigt] för
kärnforskning, en roll som övertogs av Gerlach hösten 1943
efter intervention av Speer.
38. För en diskussion av begreppet “nationalsocialist” se t.ex.
He04 och Ha07, s 318 ff.
39. Daterat 9.9.1946 (Sc06, s.275); Bothe, fysikpris 1954,
hade efterträtt Lenard som chef för fysikinstitutionen vid
universitetet i Heidelberg 1932. På grund av trakasserier
från kvarvarande Lenard-anhängare flyttade han 1934 till
fysikavdelningen vid KWI för medicinsk forskning, också
i Heidelberg. Lenard kunde tydligen inte hindra valet av
efterträdare 1932. Betr. L. Wesch, se not 12. Wesch hade
också deltagit på DP-försvarssidan vid religionssamtalen i
München i november 1940 (Ra04, s.82, not 188). M. Schüring (Sc06, s275) påpekar att denna beskrivning är överdramatiserad för ändamålet, och delvis missvisande, på ett sätt
karakteristiskt för Persilschein-kulturen. DP-rörelsens nedgång sammanhänger med att det inte fanns någon entydig
NS-vetenskapsuppfattning och att en ”pragmatisk” syn på
forskningens metoder och mål dominerade forskningspolitiken. Att gå in i en NS-organisation, som SA, var en vanlig
strategi för att låta förstå att man var ”politiskt pålitlig”. För
att göra karriär i offentlig tjänst, inklusive den akademiska
sektorn, var man tvungen, vare sig det var uppriktigt eller
spelat, att framstå som lojal mot NS-staten. De intellektuella och moraliska problem som detta anpassningtvång
medförde diskuteras i en kommande uppsats av författaren.
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