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Ett ideal bedömer man 
kanske bäst på de offer 
det kräver

Tillskrivet C.F.v. Weizsäcker

Elisabeth och Werner 
Heisenberg

Av Stephan Schwarz Dramatik kring ett 
Heisenberg-brev 
från krigstidens 
Berlin
 
Sammanfattning

Ett nyligen publicerat Heisenberg-brev har tolkats som en rap-
port om en plötslig brytning i en mångårig förtrolig vänskap 
med Carl Friedrich von Weizsäcker, en relation som dock upp-
rätthölls i någon form så länge Heisenberg levde. Med hänvis-
ning till andra källor angående de två protagonisterna och den 
aktuella situationen argumenteras här att relationen från början 
saknade jämvikt och ömsesidighet i viktiga hänseenden, och att 
episoden i oktober 1943, snarare än en dramatisk vändpunkt var 
ett atypiskt uttryck for frustration.

1. Heisenbergs version
I ett brev till sin hustru Elisabeth, kallad ”Li” [14 oktober 1943; 
Hirsch-Heisenberg 2011, s.224], som hade flyttat till familjens 
hus i Bayerska alperna, rapporterar Werner Heisenberg (WH) 
om ”ett långt samtal” föregående kväll med vännen och tidiga-
re protegén Carl Friedrich von Weizsäcker (CFvW). Ett avsnitt 
i brevet (som återges i sin helhet som Appendix) har nyligen 
givits en dramatisk tolkning som evidens för en brytning och 
vändpunkt i en förment nära vänskapsrelation:

I dessa dagar argumenteras det löpande om krigsarbetena. 
Carl Friedrich v. Weizsäcker är här [CFvW var sedan ett år 
professor vid ”Kampuniversitetet” i Strasbourg] och i går 
kväll hade jag ett långt samtal med honom om samma frågor 
som du en gång talade med fru Westphal om [Maria W. var 
en väninna till Elisabeth H, boende i Freiburg]. Egentligen 
förstår jag mig inte alls på honom; detta sätt att se allting 
principiellt och att överallt framtvinga ett ”slutgiltigt avgö-
rande” är mig så fullständigt främmande. Weisz. [sic] kan 
uttala satser som t.ex.: han skulle känna sig helt tillfreds i 
en fullständigt förstörd stad, för då skulle man veta att det 
[?] inte skulle upprepas och att människorna, utifrån upp-
levelsen av skuld och straff skulle mogna till ett nytt sätt att 
tänka  - och med det syftar han på den nya tro som han själv 
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bekänner sig till. Så säger han vidare att denna tro självfallet 
bär en oförsonlig fiendskap till den gamla väldens tro, dvs. 
anglosaxernas tro, och att ju också Kristus hade sagt att han 
inte kom med fred utan med svärd -, och här är man tillbaka 
där man började, dvs. att den som inte delar ens tro måste ut-
rotas. För mig är denna ändlösa cirkelgång med tron på det 
heligaste gods som måste försvaras med eld och svärd helt 
outhärdlig; tydligen är jag i detta helt otysk, och i sådana 
ordväxlingar råkar jag mot min vana i så häftig opposition 
att jag till slut bara kan försvara de tråkigaste småborgerli-
ga hållningar.

Detta utdrag har tolkats (Schäfer 2013; 2014) som uttryck för 
en ”skarp motsättning” [ein scharfer Widerspruch]; ”avgrunds-
djup åsiktskillnad” [abgrundtiefe Verschiedenheit], ”ohämmat 
omskakande” [unverhohlene Erschütterung], och ”bestörtning” 
[Erschreckung], och att Heisenberg är ”djupt olycklig” [tief ver-
stört] och ”i schocktillstånd” [schockiert] när han skriver sitt 
brev dagen därpå. Brytningen vore så allvarlig, att de tidigare 
nära vännerna knappast skulle kunna glömma denna ”våld-
samma tankekonfrontation” [explosiver Gedankenaustausch], 
och att den senare överensstämmelsen i deras beskrivning av 
samarbetet under kriget var ett särskilt imponerande resultat av 
samordnat strategiskt spel [strategische Aufführung] (Schäfer, 
2014).

Man påminns (mutatis mutandis) om brytningen i relationerna 
mellan Bohr och Heisenberg i Köpenhamn i september 1941.

Vi måste beakta att vi bara har WHs uppfattning av händelsen, 
och bara i den form han valde att beskriva den i sitt brev. Ett 
omedelbart intryck är en upplevelse av förargelse och besvikel-
se, men på en intellektuell nivå snarare än emotionellt och mora-
liskt. Det är fullt möjligt att CFvW inte ens lade märke till WHs 
reaktion när han sin vana trogen luftade sina senaste funderingar 
över människans villkor i allmänhet och den politiska verklig-
heten i synnerhet, med (som det kommer att visa sig) inslag av 
Heideggerska idées reçues.

2. Tro och livsåskådning
För att förstå situationen måste man söka betydelsen av oklara 
uttryck och antydningar i brevet.  

a)  WH hänvisar till ett pseudo-psykologiskt uttalande av CFvW 
att total förstörelse skulle ha an gynnsam effekt på individers 
hållningar, då de genom upplevelse av skuld och straff in-
ser behovet av en ny tro [Glaube]. Denna tro, som CFvW 
anammar, är inte formulerad i brevet men kunde (jfr. avsnitt 
3)  ha att göra med CFvWs personliga uppfattning av Hei-
deggers abstrakta filosofi som bl.a omfattade en ”förädlad” 
Freiburg-version av Nationalsocialismen (Schäfer, 2014, s. 
511-512, 517).
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b)  CFvW förklarar att hans ”tro” hyser en naturlig och oförsonlig 
fiendskap till den gamla världens tro,  fr. a. ”anglosaxernas 
tro”. Detta egendomliga uttalande låter som ett eko från en 
Heidegger-föreläsning 1942: ”Vi vet i dag att amerikanismens 
anglosaxiska värld är fast besluten att tillintetgöra Europa, 
således vårt hemland [Heimat] och därmed västerlandets 
ursprung” [Anfang des Abendlandes] (cit. i Schäfer, 2014, s. 
512). Begreppet ”tro” är här, liksom i pkt. a), inte religiöst. 
Det hänvisar fastmer till en livssyn [Weltanschauung] med 
politiska undertoner, vilket antyds av att den, enligt WH, bl.a 
avser ”försvar av det heligaste gods med eld och svärd” – man 
associerar osökt  till begrepp som ”Volk”,  ”Lebensraum” och 
t.o.m. ”Rasse”.

 Här är det relevant att notera, att i den allerstädes närvaran-
de NS-retoriken kunde ”Glaube” vara quasi-synonymt med 
”NS-ideologi”. Detta framgår tydligt av Führerns tal den 1 
maj 1935: ”Min vilja – det måste vara allas vår bekännelse 
– är er tro! Min tro är för mig som för er allt i denna värld. 
Men det högsta i denna värld är mitt folk! I folket vilar min 
tro. Det är folket jag tjänar med min vilja och åt folket viger 
jag mitt liv!”[1] (Schmitz-Berning, 2007, s. 276) Man kan 
jämföra detta med Heidegger-citatet i not [10]. Partiideolo-
gen Alfred Rosenberg kunde, med karakteristisk oklarhet, se 
en ny religion i ”den nya tron”: ”Men i dag vaknar en ny 
tro. Blodets myt, tron att med blodet försvaras framför allt 
även det gudomliga i människan. Tron, inkarnerad genom 
den mest lysande kunskap, på att det nordiska blodet är ett 
mysterium som har ersatt och besegrat de gamla sakramen-
ten.” [2] (Der Mythus des 20 Jahrhunderts, München 1940, 
s.114)

c) CFvW. hade även hänvisat till Evangelierna, av samman-
hanget att döma för att försvara den tyska krigsinsatsen och 
expansionspolitiken, nämligen Matteus 10:34 (Jag har inte 
kommit för att sända frid utan svärd). Det är ett svårtolkat 
ställe (en parallell ges i Lukas 12:49-51) som här, använt 
ur sitt sammanhang, leder till en teologiskt osund tolkning 
och ett falskt argument. Som vanligt kan man lätt finna ett 
motsatt citat, som Johannes 18:36 (Mitt rike är inte av den 
här världen) i ett mycket klarare sammanhang. Denna typ 
av retoriska felslut har utnyttjats notoriskt för att försvara 
politiska mål.

d) Eskatologiska föreställningar om ”eld och svärd” som ut-
tryck för Guds vrede och de rättfärdigas seger har äldre bib-
liska rötter, som hos Jesaja 66:16 (Han skall låta sin vre-
de drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty med 
eld och med sitt svärd skall Herren gå till rätta med alla 
människor, och många skall bli slagna av Herren). Iro-
niskt nog blev uttrycket adopterat i NS-retoriken, med en 
ganska annorlunda betydelse, som framgår av ett citat från 
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SS-tidskriften Das Schwarze Korps (24 nov. 1938) kort ef-
ter Kristallnatten: ”…nödvändigheten att utrota den Judiska 
undervärlden på samma sätt som vi är vana vid att utrota 
brottslingar från vår rättsstat, nämligen med eld och svärd 
…” [3] (cit. i Kershaw 2000, s.213). Führern hade själv, med 
Wagnerskt patos, infört metaforen på sista sidan i del 1 av 
Mein Kampf  (med hänvisning till sin uppläsning av de 25 
teserna i NSDAP-partiprogrammet i Hofbraukeller 24 febru-
ari 1920): ”En eld hade tänts, ur vars glöd en dag ett svärd 
måtte komma, som åt den germanske Siegfried skall återvin-
na friheten, och åt det tyska folket dess liv.”[4]

e) Den ideologiska och politiska hållning CFvW ville förfäk-
ta är bara diffust antydd. Men formuleringarna och voka-
bulären måste ha uppfattats av WH mot bakgrund av den 
kuranta retoriken i media, och CFvWs påverkbarhet av auk-
toriteter (jfr. avsnitt 4). Av WHs reaktion förstår man att han 
inte har uppfattat meningsyttringen som tomt prat, utan som 
uttryck för en genomtänkt hållning med allvarligt menade 
värderingar. Med uppenbart ogillande konstaterar han i CF-
vWs fraser efterklanger av ”denna ändlösa cirkelgång med 
tron på det heligaste gods som måste försvaras med eld och 
svärd”, och slutsatsen att ”den som inte delar min tro måste 
utrotas”. WH ser denna hållning som ”outhärdlig” och råkar, 
mot sin vana, i så stark affekt  att han inte kan argumentera 
förnuftsmässigt utan hemfaller åt vad han (kanske ironiskt) 
kallar ”småborgerliga dygder” – han känner sig ”helt otysk”. 
För att komma från en deciderat  patriotisk persion låter det-
ta som ett starkts avståndstagande från CFvWs krigsivriga 
retorik (som den uppfattas av WH).

f) Hänvisningen till tidigare samtal med Maria Westphal har 
tolkats som avsiktlig kryptering för att undvika direkt karak-
terisering av den refererade episoden (Schäfer, 2014, s. 508): 
”Den uppenbart vaga antydningen visar att båda samtalen 
rörde sig i en farlig zon och bröt mot ett tabu för politiskt 
tankeutbyte …” Men denna förmenta försiktighet motsägs av 
WHs reaktion och uttrycket ”helt otysk” som, uppfångat av 
säkerhetstjänsten (SD), kunde betraktas som defaitism, ett 
synnerligen allvarligt brott.  

3. Oklara relationer
Som bakgrund till en diskussion om en eventuell brytning mel-
lan WH och CFvW bör man också beakta vad som är känt om 
relationen  (Cassidy, 2014; 2015): Bekantskapen började senast 
våren 1927 i Köpenhamn, där CFvWs far Ernst vW arbetade på 
den tyska ambassaden och WH var knuten till Bohr-institutet 
som gästforskare. CFvW var gynmnasist på 15 år och WH (26 
år) var redan berömd genom sina grundläggande forskningar i 
kvantmekanik. En ganska ojämlik vänskap utvecklades. WH in-
bjöd snart CFvW till vandrarturer och umgicks i det Weizsäck-
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erska hemmet. Som student flyttade CFvW 1929 till Leipzig och 
avlade doktorsexamen 1933, dock inte under WH men hos den-
nes kollega Friedrich Hund. Han fortsatte med forskningsabete 
som WHs assistent och erhöll docentkompetens (Habilitation) 
våren 1936, varpå han flyttade till Berlin, först som assistent till 
Lise Meitner på Kaiser Wilhelm Institut f. Kemi och snart till 
KWI f. Fysik, som leddes av Peter Debye. Från 1939 medver-
kade CFvW i det tyska ”uranprojektet”, även sedan han 1942 
erhållit en professur vid ”Riksuniversitetet” i Strasbourg, även 
kallat ”Kampuniversitetet”.

Efter kriget orienterade CFvW sig mer mot filosofi, teologi och 
politik, bl.a föreslog han en slags ”teori för allt”, betecknad 
som Spinorism (Lyre 2003) – (ej att förväxla med Spinozism). 
Man vet inte vad WH egentligen ansåg om CFvWs fysik eller 
vetenskapsfilosofi. Utöver post-doktor-arbetet i Leipzig och 
kärnfissionsprojektet i KWIP blev det inte till mycket direkt 
forskningssamarbete. Faktiskt känner man bara ett gemensamt 
vetenskapligt arbete, en not på tre sidor skriven under interne-
ringen på  Farm Hall hösten 1945 (Heisenberg 1948). CFvW 
säger själv att WH tidigt avrådde från filosoferandet. CFvWs 
senare filosofiska verksamhet är f.ö. inte okontroversiell vid 
akademisk bedömning (Kanitscheider, 1993). 

 Men WH var inte själv immun, som framgår av ett posthumt ut-
givet manuskript Ordnung der Wirklichkeit (Heisenberg, 1942) 
som hade cirkulerat i ett fåtal maskinskrivna exemplar efter till-
komsten och innehöll tankar som knappast var politiskt korrekta.

Så den ”nära vänskapen” byggde inte i första hand på gemen-
samma forskningsintressen. Det är därför gåtfullt vad WH men-
ar i ett brev till modern (29 okt. 1934, Hirsch-Heisenberg, 2003) 
med yttrandet: ”Karl-Friedrich är i god form, han arbetar rätt 
ordendentligt och besöker mig en stund varje dag. Det finns 
egentligen bara tre verkligt betydande människor som utövar 
ett väsentligt inflytande på min forskning: Bohr, Robert Honsell 
och Karl-Friedrich”. Cassidy (1992, s. 84) nämner Honsell som 
ungdomsvän med filosofiska böjelser, senare verksam som di-
striktdomare,  nota bene inom NS-statens rättsväsen.

Cassidy (2014; 2015) pekar på ett egendomligt drag i WHs per-
sonlighet som rimmar illa med hans annars perfekta kontroll 
över sina intressen och sin framtoning. I brev till sin mor, som 
var hans förtrogna i personliga frågor, skriver han, i något ut-
rerade vändningar, om förhållandet till CFvW (här citerat från 
Hirsch-Heisenberg 2003 och Cassidy 2014): ”För mig känns 
det så att bara den där natten i Pappenheim och samvaron med 
Weizsäckers över huvud taget har givit min tillvaro någon me-
ning” (27.10.1932) [5]; ”Denna värld [dvs Weizsäcker-famil-
jen] är mig genom Karl-Friedrich mycket nära… Det har redan 
haft en djup mening för mitt liv att jag kom att vara tillsammans 
med Karl-Friedrich och ett misstag var det knappast… Således 
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att begära av mig att jag skall försöka radera ut denna del av 
mitt liv som misstag eller sjukdom vore som att du begärde att 
jag skulle sälja noter och piano för att kunna äta bättre…Det 
är därför viktigt för mig att jag får möjlighet att se KF åtmins-
tone en gång om dagen” (27.10.1932) [6]. I brev till modern 
(9 okt. 1932) hade WH nämnt ett brev från CFvWs mor som 
uttryckt ogillande över att WH hade visat känslomässigt intresse 
för CFvWs yngre syster Adelheid (f. 1916). Det tycks framgå 
av denna korrespondens att såväl CFvWs föräldrar som WHs 
mor trodde (med rätt eller orätt) att det fanns ett homoerotiskt 
element i relationen mellan WH och CFvW (notera uttrycket 
’misstag eller sjukdom’). Weizsäckerföräldrarna förklarade WH 
praktiskt taget som persona non grata (brev 9 o. 27 oktober 
1932, Hirsch-Heisenberg, 2003). Detta hindrade inte WH från 
att försvara Ernst v. Weizsäcker i Wilhelmstrasse-rättegången i 
Nürnberg 1947, där han utvecklar Abmilderer-hypotesen (Hei-
senberg, 1947; Schwarz, 2013; 2014). Det är tänkvärt (och inte 
utan en viss logik) att EvW hade moraliska principer när han an-
såg sig ha plikt att försvara familjens ’ära’, medan han inte hade 
skrupler när han som ämbetsman i Tredje Riket de facto med-
verkade i genomförandet av Endlösung (Conze, 2010, s. 391ff.)

Kontakten med CFvW fortsatte emellertid: ”Endast denna vän-
skap med Carl Friedrich, som med sitt karakteristiska allvar ger 
sig i kast med världen omkring oss, öppnar för mig en liten till-
gång till detta för mig annars främmande område” (8.10.1934, 
Hirsch-Heisenberg, 2003) [7]. Och när CFvW hade tillkän-
nagivit sin förlovning: ”Carl Friedrich har förlovat sig, även 
om ännu inte officiellt. Du skall inte tala med honom om detta. 
Sedan nästan tio år har jag inte haft någon annan människa 
för mig själv än honom, och han går nu sin väg, för alltid. Jag 
mår inte bra, inte heller hälsomässigt. … Jag behöver mycket 
tur om det ännu skall kunna bli något av mitt liv” (28.2.1936; 
Hirsch-Heisenberg, 2003) [8]. Den sista kommentaren uttrycker 
en sinnesstämning som även återspeglar den politiska situatio-
nen – en månad tidigare hade partiorganet Völkischer Beobach-
ter dragit i gång det som kom att kallas Deutsche Physik-affären 
som fick traumatiska följder för WH (Cassidy, 1992, s. 349ff.; 
Schwarz, 2012). Samlat finns här emellertid en egendomligt me-
lodramatisk ton – man kommer att tänka på Antonio och Bassa-
nio i öppningsscenen av Köpmannen i Venedig.

Under loppet av 1936 blev det uppenbart att Ernst v. Weizsäcker 
slutgiltigt vägrade att godkänna ett äktenskap mellan WH och 
Adelheid, som därpå gifte sig med en adlig Wehrmacht-officer. 
WH skrev till modern: Relationen till Weizsäckerfamiljen kom-
mer troligen att brytas fullständigt och därför blir allt annor-
lunda. Du måste överse med att jag inte har varit angelägen att 
tala med dig om dessa ting…. Framöver kommer jag att ägna 
mig helt åt de uppgifter för vilka jag tycks ha kommit till denna 
värld; och minnesbilder av det som är verkligen viktigt kommer 
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att följa mig som ljuv musik [9] (12 november 1936, Hirsch-Hei-
senberg, 2003). WH gifte sig med Elisabeth (’Li’) Schumacher 
den 29 april 1937 efter tre månaders bekantskap (Cassidy, 1992, 
s. 367; 372).

Till bakgrunden för den påstådda brytningen mellan WH och 
CFvW hör även att båda, liksom exempelvis Otto Hahn, Ernst 
v. Weizsäcker, och Heidegger, hörde till det skikt av konserva-
tiv, antidemokratisk elit som i det tidiga 1930-talet välkomnade 
NS-rörelsen, med förväntningar att den hade potential  att åter-
upprätta Tysklands ställning i Europa (Struve, 1973). Detta blir 
tydligt (om man förkastar ren opportunism som förklaring), från 
samtida uttalanden (t.ex. Hachtmann, 2007, passim; Schwarz, 
2013).  Ett typiskt exempel är Heideggers tal till studenterna i 
Freiburg den 3 november 1933: ”Det är inte teorier och idéer 
som skall styra ert liv. Det är Führern själv och endast Han som 
är det närvarandes och framtidens tyska verklighet och dess 
lag.” [10] (Farias, 1989, s. 176). Av de tre nämnda fysikerna 
var endast Heisenberg (under en period) i fara att förlora sin 
status som ”politiskt tillförlitlig” (Deutsche Physik”-affären, se 
Cassidy, 1992, s. 349ff.; Schwarz, 2012; jfr. not [12] o. [17]), 
och genom kriget var de engagerade i det kvalificerat hemliga 
tyska kärnfission-programmet, vad de än hade för inställning till 
NS-regimen. 

4. ”Egentligen förstår jag mig inte alls på honom”
I början av bekantskapen med WH förklarade den unge CFvW 
som sitt huvudintresse att ”finna en filosofisk tolkning av na-
turen” (jfr. avsnitt 2e; Schäfer, 2014, s. 510 o. not 24), medan 
WH mer pragmatiskt föreslog att ett fysikstudium vore en god 
början. Men CFvW var inte längre en tonåring 1935, när han be-
skrev ett möte med Heidegger med okritisk och hängiven beund-
ran, och menade att denne var 20e århundradet viktigaste filosof, 
den som bäst förstod epokens olösta problem. Men härmed kom 
han under filosofens inflytande, med dennes tes om NS-rörel-
sens inre sanning och storhet [die innere Wahrheit und Grösse 
der Bewegung], och om inte bara Sovjetunionen men även de 
dekadenta västerländska demokratierna (fr.a. de ’anglosaxiska’) 
som Tysklands och tyskhetens verkliga fiender (Schäfer, 2014, s. 
513). Och CFvWs föga blygsamma dagdrömmar verkar särskilt 
omogna när han 1939 föreställde sig själv – utifrån sin ”unika” 
kunskap om kärnvapenkonstruktion - övertalande Hitler om att 
föra en ’förnuftig’ utrikespolitik (se Hoffmann, 1993, s.338 där 
CFvW i en intervju (1993?) minns sin förväntan: ”då måste den 
översta ledningen, inklusive Hitler, sammanträffa med mig…” 
[11]). 

Man kan också se att CFvW ansågs ”politiskt tillförlitlig”: han 
var inte medlem av NSDAP men av den partinära organisatio-
nen NSDDB (Universitetslärar-förbundet (Walker, 1989, s. 68))  
– det är i sammanhanget inte irrelevant här att CFvWs far, som 
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han beundrade som pater familias, vid tiden för diskussionen var 
medlem i NSDAP, general i SS (honnörstitel), och nyligen hade 
lämnat ämbetet som utrikesminister Ribbentrops statssekretera-
re för att bli ambassadör i Vatikanen. Som nämnts, var CFvW 
medlem av Uranprojektet, han kunde resa utomlands (bl.a. två 
resor till Köpenhamn 1941 när WH fortfarande hade politiska 
hinder efter Deutsche-Physik-affären [12]), han blev rekryterad 
till ”Kampuniversitetet” i Strasbourg 1942 [13], och han blev 
föreslagen av myndigheterna att bli ledare av Niels-Bohr-insti-
tutet efter beslagtagandet genom ockupationsmakten i december 
1943, dvs två månader efter den aktuella ordväxlingen  - ehuru 
han avböjde enl. brev från CFvW till WH 16 jan. 1944 (Walker, 
1989, s. 115).

Vid tillfångatagandet genom General Groves’ ALSOS-mission i 
maj 1945 beslöt CFvW genast att samarbeta, och överlämnade 
dokument och utrustning. I Farm Hall hade han helt skiftat loja-
liteter till de Allierade och talade t.o.m. om att flytta till England, 
samtidigt som han försökte spela en ledande roll i Farm Hall 
gruppen tillsammans med WH. Det var CFvW som utvecklade 
den förklaring som Max v Laue spydigt kallade ”läsarten” [die 
Lesart], nämligen att Uranprojektet aldrig hade syftat till uveck-
ling av kärnvapen, på grund av moraliska betänkligheter – hade 
man velat så hade man också gjort det! (Bernstein 2001, s. 351).

Men det fanns motsättningar. I en intressant episod på Farm 
Hall,  21 juli 1945 [14] (Bernstein, 2001, s. 101) får vi höra:

Bagge: ”Uppfattade du hur Heisenberg sopade golvet med Weiz-
säcker?”; Korsching: ”Och hur! Jag gned mina händer i förtjus-
ning. Det är naturligvis mycket vanärande att han [CFvW] inte 
ens kan genomföra ett fåtal enkla beräkningar”; Bagge: ”Hei-
senberg kan naturligvis rädda honom [make it up] om han senare 
publicerar saken tillsammans med Weizsäcker”; Korsching: ”Så 
vitt som jag känner Heisenberg så kommer han inte att göra det.” 
– Tydligen hade CFvW skaffat sig ovänner, kanske på Farm Hall 
eller redan tidigare, genom arrogant uppträdande mot kollegor i 
Uran-projektet. Notera att detta samtal skulle vara än mer intres-
sant om vi (med god rätt) tror att de båda herrarna utgick från 
att rummet var avlyssnat – vilket det också var. (Det är många 
samtal i Farm-Hall-rapporterna som verkar vara riktade snarare 
till ”väggarnas öron” än till samtalspartnerna.)

CFvW var själv klar över sin problematiska brist på klarsyn 
och sitt beroende av auktoriteter i ungdomen, när han senare 
skrev:”När jag ser tillbaka så uppfattar jag mina dåvarande för-
hållningssätt och mina åsikter som omogna uttryck för aningar 
eller förnimmelser som översteg min intellektuella förmåga att 
bearbeta intryck. Jag behövde lära mig ett förnuftsmässigt och 
nyktert synsätt, [att bearbeta] ett stycke oavklarad insikt och 
aktning för den politiska visdom som ligger i de legala och li-
berala principerna” [15] (Weizsäcker, 1988, s. 361). Måhända 
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lite dunkelt sagt (och tänkt, enligt Tegnér), men i alla fall ett er-
kännande. När boken utkom hyllades författaren i Süddeutsche 
Zeitung  för sina ”djupt genomtänkta uppsatser” som behandla-
de ”mänsklighetens centrala kris”, och han framställdes som ”en 
som lever nära visdomens källor”, medan en nekrolog i Die Welt 
(28 april 2007) hade rubriken ”Den Universallärde”. 

5. En atypisk reaktion
Mot denna bakgrund vågar jag framställa en alternativ tolkning 
av det aktuella Heisenbergbrevet (av den 14 oktober 1943):

Jag tror att Heisenberg var väl förtrogen med CFvWs karaktär 
och talträngdhet från många icke-naturvetenskapliga samtal i ett 
vidsträckt fält av aktuella ämnen [16]. Mycket sannolikt hade 
han samtalat ofta med sin hustru om sin relation till CFvW, som 
var kollegialt vänskaplig men led av en påfallande brist på jäm-
vikt både vetenskapligt och emotionellt.

På hösten 1943, när ”krigslyckan” hade vänt och Tyskland var 
utsatt för ständiga bombattacker uttrycktes frustrationen och be-
svikelsen av många (även under intryck av den politiska propa-
gandan) i krigsivriga termer, där bibliska referenser skulle tjäna 
som argument eller ”bevis” på ett rättfärdigt försvarskrig, på ett 
sätt som lätt kunde glida över i försvar för NS-staten och dess 
ideologi.

Heisenberg må ha varit klar över NS-konnotationerna i CFvWs 
fraser om ”Glaube”, ”mit Feuer und Schwert” and ”Verteidi-
gung heiligster Güter”. Annorlunda uttryckt: Det var oförsiktigt 
av CFvW att använda ett språkbruk så nära Lingua Tertii Im-
perii, om han ville något annat. Hans politiska schabloner och 
idiosynkratiskt filosoferande med fragmentariska Heidegger-
ska-referenser – och uppstagade med bibliska ad hoc citat - sak-
nade gehör hos Heisenberg, och det kunde förklara den känsla 
av motvilja som är tydlig i brevet till Li (14 okt. 1943). Om den 
tolkning av bakgrunden som presenteras här är i det väsentliga 
korrekt, kan brevet vara ett unikt personligt dokument, där WH, 
som av egen bitter efarenhet (Deutsche-Physik-affären) insett att 
man för överlevnad var tvungen att försöka framstå som ”poli-
tiskt tillförlitlig” [17], ser det som gränsöverskridande och bort-
om det försvarbara att formulera en personlig politisk-moralisk 
ideologi i termer av NS-retorik – eller det som till förväxling 
liknar.

Om man tänker på den tidiga, nästan passionerade anknytning-
en till CFvW beskriven av Cassidy (1992; 2014) vore det inte 
förvånande om frasen ”Ich verstehe mich im Grunde überhaupt 
nicht mit ihm” representerar en utveckling av besvikelse och 
alienation som hade pågått under längre tid, kanske sedan febru-
ari 1936 (när CFvW meddelade sina äktenskapsplaner) och nu 
kom till ytan, möjligen som ett underförstått meddelande till Li 
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om att den gamla känslan slutgiltigt tillhörde det förflutna. Jag 
föreslår att ”utbrottet” i brevet helt enkelt kan tolkas som ett ut-
tryck för att WH var otålig och irriterad  över vad han egentligen 
uppfattade som meningslöst och politiskt osjälvständigt oreran-
de, i synnerhet om han hade hört samma argument förut, och 
att det inte finns skäl att använda dramatiska uttryck som dem 
återgivna i stycket som följer direkt efter det inledande citatet 
från brevet av den 24 oktober 1933. Men förargelsen kan myck-
et väl ha lagt sig redan när brevet lades i brevlådan, så att man 
kunde fortsätta med ”business as usual”, utan någon dramatisk 
brytning.  

Noter:
[1]  Mein Wille – das muss unser aller Bekenntnis sein – ist euer 
Glaube! Mein Glaube ist mir – genau so wie euch – alles auf 
dieser Welt! Das Höchste aber, was mir Gott auf dieser Welt 
gegeben hat, ist mein Volk!  In ihm ruht mein Glaube. Ihm diene 
ich mit meinem Willen, und ihm gebe ich mein Leben.

[2] Heute erwacht aber ein neuer Glaube: der Mythus des Blu-
tes, der Glaube, mit dem Blute auch das göttliche wesen des 
Menschen überhaupt zu verteidigen. Der mit hellstem Wissen 
verkörperte Glaube, das das Nordische Blut jenes Mysterium 
darstellt, welches die alten Sakramente ersezt und überwunden 
hat. I brev till modern (26 jan. 1935, Hirsch-Heisenberg, 2003, 
s. 234 ) skriver WH, utan tanke på möjlig censur: ”Att du tar 
Mythus des 20 Jahrhunderts så på allvar är mer än den förtjänar. 
Sedan länge har jag vant mig vid att just den mest lättsinniga och 
fullständiga dumhet finner den största utbredning bland allmän-
heten,” […ich habe mich längst daran gewöhnt, dass gerade der 
leichsinnigste und kompletteste Unsinn in der Allgemeinheit die 
grösste Verbreitung findet.] 

[3] Im Stadium einer solchen Entwicklung ständen wir daher 
vor der harten Notwendigkeit die jüdische Unterwelt genau so 
auszurotten, wie wir in unserem Ordnungsstaat Verbrecher eben 
auszurotten pflegen: mit Feuer und Schwert.

[4] Ein Feuer war entzündet, aus dessen Glut dereinst das 
Schwert kommen muss, das dem Germanischen Siegfried die 
Freiheit, der deutschen Nation das Leben wiedergewinnen soll. 
(A. Hitler: Mein Kampff, Bd. 1 (1925), München: Zentralverlag 
der NSDAP, 1938, s. 406).

[5] Für mich ist es so dass nur diese Nacht in Pappenheim und 
das zusammensein mit CFvW meinem Leben überhaupt einen 
Sinn gegeben hat. En hänvisning till en vandringstur 16-28 juli 
1920, då Greven av Pappenheim hade erbjudit WHs ungdoms-
grupp att slå läger på hans slott. (Rechenberg, 2010, Vol. 1, s. 
49ff.); (jfr. not [16]).
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[6] Diese Welt ist mir in Karl-Friedrich …ganz nahe… Es hat 
für mein Leben schon einen tiefen Sinn gehabt, dass ich mit 
Karl-Friedrich zusammen kam, und ein Irrtum war es eigentlich 
nicht. … Also von mir zu verlangen dass ich diesen Teil meines 
Lebens als Irrtum  oder Krankheit  zu streichen versuche, wäre 
ähnlich wie wenn Du verlangst, ich solle Noten und Klavier ver-
kaufen um besser zu essen zu haben…Es ist mir daher wichtig 
KF wenigstens einmal am Tag sehen zu können.

[7] Nur die Freundschaft mit Karl-Friedrich, der sich mit dem 
ihm eigenen Ernst mit der Umwelt auseinandersetzt, lässt mir 
einen kleinen Zugang in das mir sonst fremde Gebiet offen.

[8] Carl Friedrich hat sich verlobt, wenn auch noch nicht of-
fiziell. Du sollst nicht mit ihm darüber sprechen. Ich habe seit 
fast zehn Jahren keinen anderen Menschen für mich gehabt als 
ihn, und der geht jetzt fort, für immer. Es geht mir nicht gut, 
auch gesundheitlich nicht….Ich muss viel Glück haben, wenn 
aus meinem Leben noch etwas werden soll.

[9] Die Verbindung zur Familie Weizsäcker wird wohl ganz ab-
gebrochen werden und dadurch wird alles völlig anders als bis-
her. Du musst entschuldigen, dass ich über diese Dinge mit Dir 
nicht gerne gesprochen habe. … Einstweilen will ich mich der 
Arbeit widmen, um derentwillen ich auf diese Welt gekommen zu 
sein scheine; und die Erinnerung an die wesentlichen Dinge soll 
diese Arbeit nur wie eine feine Musik begleiten.

[10] Nicht Lehrsätze und Ideen seien die Regeln eures Seins. Der 
Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche 
Wirklichkeit und ihr Gesetz.

[11]   ..dann werden die obersten Autoritäten mit mir reden müs-
sen, einschliesslich Adolf Hitler.

[12] Denna belastning från Deutsche Physik-affären hade tonats 
ner redan före kriget och var utan större betydelse när WH 1942 
blev ledare av KWI-Physik. WHs kommentar i brev till Li (5 
juni 1942; Hirsch-Heisenberg, 2011, s. 201) verkar lite senkom-
men: ”…plötsligt behöver jag överhuvud taget inte längre bry 
mig om hela Lenard-Stark-gänget, och kan genomdriva nästan 
allt som är viktigt för mig”. WH verkar här entusiastisk efter en 
föredragning för ”rikets storheter” i KWGs Harnackhaus: ”Det 
gick över förväntan, mitt och Bothes föredrag gjorde tydligen 
ett starkt intryck; i varje fall blev vi efteråt personligen och sak-
ligt fabelaktigt behandlade.” Bara några dagar efter ordväxling-
en med CFvW reste WH på officiellt besök till Nederländerna 
(18-26 okt. 1943, se Walker, 1989, s. 112 ff.), där han gjorde 
pro-Tyska och anti-demokratiska uttalanden även i privatsamtal, 
som omvittnats av hans värdar. I mitten på december 1943 reste 
han till Krakow på personlig inbjudan av den beryktade Gene-
ralguvernören Hans Frank (Walker, 1989, s. 114).
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[13] Det hade förekommit hinder. Vid Deutsche-Physik-affä-
rens höjdpunkt (Cassidy, 1992, s. 388), hade den inflytelserika 
NSDDB-ledamoten Wilhelm Führer motarbetat WHs intressen 
i Sommerfelds professur. Några år senare, nu från en ställning 
i Utbildnings-och Forskningsministeriet (REM) hade han 1941 
ingripit mot CFvWs kandidatur till en professur i Strasbourg 
(kanske för att genera WH?). WH kommenterar i ett brev till 
hustrun: ”Jag finner det ju verkligen lärorikt för Weizsäcker att 
för en gångs skull avpröva intrigspelet på sin egen kropp, men 
hoppas ändå mycket att han kan klara sig.” [Ich finde es ja für 
Weizsäcker lehrreich, das Intriegenspiel mal am eigenen Leib 
auszuprobieren, aber wünschte doch sehr, das er sich durchset-
zen kann.] (19 juli 1941, Hirsch-Heisenberg, 2011, s. 180). Den-
na kommentar kan synas belysa förhållandet mellan WH och 
CFvW. Det kan noteras att det bland Strasbourg-professorerna  
fanns flera som hängav sig åt förfärliga ’brott mot mänsklighet-
en’, t.ex. Eugen Haagen and August Hirt (se Wikipedia). 

[14] Erich Bagge and Horst Korsching (båda födda 1912 liksom 
CFvW), hade arbetat med isotopseparation i WHs fissionspro-
jekt och var bland de tio tyska forskare som internerades i Farm 
Hall andra halvåret 1945 (Hoffmann, 1993; Bernstein, 2001).

[15] Rückblickend empfinde ich meine damaligen Verhal-
tensweisen und Äusserungen als unausgereiften Ausdruck von 
Ahnungen oder Wahrnehmungen, die meine intellektuelle Ver-
arbeitungsfähigkeit überstiegen. Ich hatte rationale nüchtern-
heit nachzulernen, ein Stück nicht vollzogener Aufklärung und 
Achtung vor der politischen Weisheit der Prinzpien von Legali-
tät und Liberalität.

[16] Jfr. not [5]. En träffande association: Daran erkenn’ ich 
meine Pappenheimer (”Jag känner mina Pappenheimare”) 
[Friedrich v. Schiller: Wallensteins Tod (1799) III.15]

[17] I brev till modern (4 nov. 1938, Hirsch-Heisenberg, 2003, 
s. 282) kommenterar WH effekten av sin appell till Reichsführer 
H. Himmler (Schwarz, 2012, s. 85, jfr. not [12]): ”Tyvärr har 
jag konstaterat att det står mycket illa till med min möjlighet att 
komma till München. Visserligen är min politiska tillförlit-
lighet inte längre ifrågasatt (min emfas), men personal-före-
dragande i ministeriet vill placera mig i Wien, troligen är han 
köpt av Stark-maffian.” ([Ich habe] leider festgestellt dass es mit 
der Möglichkeit nach München zu kommen sehr schlecht steht. 
Zwar wird nach dem Brief Himmlers meine politische Zuver-
lässlichkeit  nicht mehr bezweifelt, aber der Personalreferent im 
Ministerium will mich nach Wien setzen, wahrscheinlich durch 
die Partei Stark gekauft.)
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Tack för bidrag
Jag tackar Thorkild Grosbøll, Klaus Hentschel, Leif Karlsson, 
Ruth Sime, och Hans Olov Zetterström för värdefulla synpunk-
ter på en tidigare (engelsk) version av denna uppsats. För textens 
innehåll, framställning och analyser ansvarar jag ensam.

Abstract
A recently published 1943 Heisenberg letter has been interpre-
ted as reporting on a sudden chasm in a close relation between 
Heisenberg and Carl Friedrich v. Weizsäcker. With reference 
to other sources concerning the relations and attitudes of these 
protagonists it is argued that there was from the beginning an 
imbalance and lack of congruence in important ways, persisting 
over time, the 1943 incident rather being an atypical expression 
of frustration.

Keywords:  Heisenberg, Weizsäcker, Heidegger, relations, Na-
tional Socialist rhetorics
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