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Intervju med Richard Swartz 
SvD-journalist bosatt i Österrike 

 
Folken lever med sina myter. 
Österrike klarade sig förundransvärt lätt ur knipan 1945. 
Distanserade sig snabbt från Nazityskland. 
 
Nazivänligt inför anschluss, delvis sant. 
 
Ur NE: 
 

Sedan Karl I abdikerat 11 november 1918, 
proklamerade en provisorisk nationalförsamling i Wien 
fristaten Tysk-Österrike (Republik Deutschösterreich), 
avsedd för de tyskspråkiga riksdelarna, vilket innebar 
att man gjorde anspråk också på delar av Böhmen och 
Mähren (Sudetenland). Genom att deklarera att den 
nya staten utgjorde en del av "den tyska republiken" 
uttalade man sig också för en anslutning (Anschluss) 
till Tyskland. Dessa planer strandade dock på 
segrarmakternas motstånd. I freden i Saint-Germain 
10 september 1919 förbjöds Anschluss liksom 
användningen av statsbenämningen Tysk-Österrike. 
 
[...] 
 
Landets politiska struktur bestämdes av dualismen 
mellan det industrialiserade, "röda" Wien och den 
fortfarande övervägande agrart präglade, katolska och 
konservativa landsorten. Detta återspeglades i 
partisystemet, som dominerades av 
socialdemokraterna och det kristligtsociala partiet. 
Dessutom fanns ett tyskt nationalistparti och öppet 
demokratifientliga grupperingar kring det beväpnade 
Heimwehr. 
 
[...] 
 
I början av 1930-talet skärptes motsättningarna 
mellan socialister och kristligtsociala, samtidigt som 
en nazistisk rörelse framträdde och åter aktualiserade 
frågan om Anschluss. År 1933 upprättade 
förbundskanslern Engelbert Dollfuss en auktoritär 



regim, besegrade i februari 1934 socialdemokraterna 
efter gatustrider i Wien och gjorde den egna s.k. 
Fosterländska fronten till enda tillåtna parti. Gentemot 
kraven på Anschluss sökte han stöd hos Mussolinis 
Italien. 
 
I juli 1934 mördades Dollfuss under ett nazistiskt 
kuppförsök och efterträddes som förbundskansler av 
Kurt von Schuschnigg, som försökte hejda den tyska 
maktexpansionen, till en början med stöd av de i den 
s.k. Stresafronten förenade makterna (april 1935). 
Abessinienkrisen 1935–36 ledde emellertid till tysk–
italienskt samförstånd och undanröjde därmed 
förutsättningarna för Schuschniggs politik. Ö. stod 
därför isolerat, när Hitler i mars 1938 bestämde sig 
för att införliva landet med sitt stortyska rike. 
Schuschniggs försök att avvärja hotet genom att 
utlysa en folkomröstning misslyckades, och 12 mars 
1938 marscherade tyska trupper in i Ö., som blev en 
del av Tyskland under namnet "Ostmark". 
 
[...] 
 
Våren 1945 ryckte sovjetiska trupper in i östra Ö. och 
erövrade den 13 april Wien, samtidigt som landets 
västra delar besattes av västallierade styrko r. 

 
Centraleuropa – ett område där arméer ständigt har marscherat 
fram och tillbaka. En ”sånt händer”-attityd gentemot krig. Ett 
turbulent område av världen, där gränserna ständigt har flyttat 
på sig rent fysiskt. 
 
Efter Habsburg påtvingas Centraleuropa idén om nationalstaten, 
vilket är dumt. 
 
Vissa grupper i Österrike vill efter första världskriget förena sig 
med Tyskland. De är: 

• Protestanter 
• Vänstern 

Emot dessa står 
• Katoliker (höger/fascister), som anser att tyskarna ”är oss 

främmande” 
De österrikiska nazisterna är ofta emot.  
 
Den katolska högern slår vänster i ett inbördeskrig. 
I samband med anschluss slås sedan katolikerna ut av 
nazisterna. 
 



I Österrike finns inför anschluss en fascination angående det 
dynamiska och spännande tredje riket. 
 
Nazistpartierna var förbjudna av den katolska klerikala staten. 
Vilket gav dem en romantisk lockelse. 
 
Den österrikiska nazismen var en landsbygdsrörelse, kontra 
”det röda” Wien. 
 
Anslöt sig Österrike med fri vilja? 

• Regeringen sa nej 
• Trotsade Hitler med att verkställa en folkomröstning 
• Hitler invaderade. Invasionen var dåligt planerad men fungerade 

ändå. Österrike gav sig utan strid, tvärtom tecken på glädje. 
 
Skuld/ansvar 
Framför allt delaktigheten i Nazityskland brott, mer än entusiasmen 
angående anschluss. 
 
Traditionellt har Österrike försökt att tiga ihjäl sin historia 
 
Waldheim-affären blev en väckarklocka. 

• FN:s generalsekreterare 1972–81 
• Österrikes president 1986–92 

I presidentvalet 1986 startar internationella protester mot hans 
kandidatur. 
 
Ur NE: 
 

[...] anklagade bl.a. den judiska världskongressen W. 
för att ha deltagit i krigsförbrytelser på Balkanhalvön 
under andra världskriget, då han tjänstgjorde som 
officer i den tyska krigsmakten. W., som redan 1947 
blivit anmäld till FN:s lista över krigsförbrytare av den 
jugoslaviska regeringen men utan att det lett till några 
följde r, nekade till anklagelserna och friades 1988 av 
en historikerkommission. Han förblev dock 
internationellt isolerad under hela mandatperioden. 

 
I och med Waldheim gick Österrike för långt i sitt förnekande 
av sin egen historia. Internationell uppmärksamhet tvingade 
landet att konfrontera sig självt. 
 
Intern antisemitisk motreaktion: ”Judarna i Amerika har satt 
igång en kampanj mot oss.” Än idag är Österrike antisemitiskt.  
 
Dock: Simon Wiesenthal gick emot. Hävdade att Waldheim inte varit 
krigsförbrytare. 



 
Tanken om Österrike som ”nazismens första offer” föds omedelbart efter 
andra världskriget. De allierade formulerar tanken? 
 
Efter W-affären börjar denna tanke ifrågasättas allt mer. Numera kan den 
inte längre användas i officiella sammanhang. 
 
Österrikes ansvar 

• En fräck självbild har blivit förstörd 
• En tanke om ”stackars oss” – smaklöst! 
• Vissa var emot den innan W-affären. De förtegs och ignorerades. 
• Även Österrike omhuldade tanken om att ”vi hade inget val”. Men 

viktigt att nyansera bilden. 
 
Inget museum i Wien om Österrike och ww2. 

• Men många bra utställningar har producerats. 
• Start strax innan W-affären, vid 50-årsminnet av inbördeskriget. En 

utställning som försökte redovisa fakta istället för de vanliga 
myterna. Kontroversiellt. Men tiden var mogen. 

 
 
Lite övrig research 
 
Ur DN 080312 
 

Österrike uppmärksammade på onsdagen 70-årsminnet 
av Nazitysklands annektering av landet, det som 
kallades för "Anschluss" eller anslutningen. 
 
[...] 
 
Den österrikiske kanslern Alfred Gusenbauer förklarade i sitt tal 
inför parlamentet i Wien på onsdagen att "ingen kompensation 
kan någonsin förminska det som nazisterna gjorde mot våra 
judiska medborgare". 
 
[...] 
 
70-ÅRSDAGEN HAR föregåtts av en debatt i Österrike om 
landet enbart var ett offer eller faktiskt även en tillskyndare av 
den nazistiska ideologin. Det var inte enbart tyska nazister som 
förföljde Österrikes judar efter annekteringen. 
 
Den 95-årige Otto von Habsburg, son till Österrikes siste 
kejsare Karl I, förklarade vid ett möte i Wien på onsdagen att 
"ingen stat i Europa har en större rätt än Österrike att kalla sig 
för ett offer". 



 
Talmannen i parlamentets underhus i Wien, Barbara Prammer, 
förklarade dock att många österrikare var delaktiga i 
förföljelsen av judar: 
 
- Att hävda att alla österrikare tvingades till övergrepp mot 
judarna är ett historiskt påfund. 

 
http://patrickshistoria.blogspot.com/2008/03/anschlu-ett-sterrikiskt-
dilemma.html 
 

MED FOLKMORD I FOKUS  
Förintelsens plats i den  
europeiska historiekulturen  
SKRIFTSERIE #6:2008  
Forum för levande historia 
 

»Österrike som nazismens första offer«  
 
En politisk händelse av ett helt annat slag tilldrog sig i  mitten  
av 1980-talet i Österrike, som sedan kriget undvikit den  
känsliga frågan om dess relation till Nazityskland och Förint-  
elsen. Istället betonades Österrikes »icke-tyska« identitet och  
landets roll som »nazismens första offer« eller till och med  
som »antifascistisk« motståndare till nazismen. I Österrike  
framställdes år 1945 således som »år noll«. Den så kallade  
Waldheimaffären ändrade emellertid radikalt villkoren för  
Österrikes möjligheter att undandra sig skuld och för den  
historiekulturella och historiepolitiska diskussionen över-  
huvud. Efter att bland annat under ett decennium ha verkat  
som FN:s generalsekreterare valdes Kurt Waldheim år 1986  
till Österrikes president. Samma år anklagades han för att i det  
förflutna ha varit medlem i en nazistisk organisation och för att  
ha dolt att han under kriget tjänstgjorde som officer i den tyska  
armén på Balkan och i denna egenskap deltog i förbrytelser  
mot mänskligheten. Till följd av anklagelserna förklarades han  
persona non grata i många länder, vilket innebar att han under  
sin presidenttid fram till år 1992 inte kunde göra statsbesök  
annat än i länder i Mellanöstern, i Vatikanstaten och i ett antal  
kommunistiska stater. Affären fick till följd att förbundskanslern 
Franz Vranitzky under 1990-talet å österrikarnas vägnar  
påtog sig ett moraliskt ansvar för Förintelsen, och att debatten  
om Österrikes inblandning i den nazistiska förintelsepolitiken  
intensifierades.  

 
Allierad deklaration 1943: 
 



The governments of the United Kingdom, the Soviet Union and 
the United States of America are agreed that Austria, the first 
free country to fall a victim to Hitlerite aggression, shall be 
liberated from German domination. 

 
 
 


