Hindås replipunkt för Tucholsky
och krigsförbrytaren Max Ilgner
Förmiddag i gråmulen februari. Jag tar en promenad i Hindås på spaning efter den miljö som
mötte tyskarna Kurt Tucholsky och Max Ilgner. Tucholsky författare och motståndare till
nazismen, Ilgner direktör i jättekoncernen IG Farben , partimedlem och dömd i Nürnberg för
krigsförbrytelser. Hindås blev dessa motsatta personligheters gemensamma replipunkt.
Promenaden tar mig till stranden med kanotklubbens klassiska båthus och med den pampiga
Hindåsgården och hoppbacken i bakgrunden, monument över ortens storhetstid som friluftsparadis för
göteborgarna. Hit kunde de enkelt ta sig med tåget och ta in på något av hotellen eller pensionaten,
enligt uppgift fanns ett dussintal sådana under glansdagarna.
Gamla flotta villor skvallrar om att många välbeställda ur den göteborgska societeten också höll till
här.
Jag besöker stationen, en träbyggnad i jugendstil. Den ser likadan ut nu som den dagen författaren
Kurt Tucholsky steg av tåget från Göteborg hösten 1929. Nazisterna hade tvingat honom i landsflykt
och det var i en villa i Hindås han skulle tillbringa sina sista år.
Vem var Kurt Tucholsky? Författare, jude och vänstersocialist är den enkla sammanfattningen. En
bokstavligen livsfarlig kombination i det Tyskland som nazismen våldtog. Tucholsky tillhörde de
skarpaste kritikerna, inte bara av Hitler utan överhuvudtaget den nationella, punchdoftande
chauvinismen, preusseriet och antisemitismen som förde Tyskland mot katastrofen.
Tucholsky såg tidigt vad som väntade: nazidiktaturen, judeförintelsen och nästa världskrig. 1929 gav
han ut verket ”Deutschland, Deutschland über alles” vilken utlöste en storm av protester och han
tvingades sätta sig i säkerhet utomlands. Efter en sommar i Gripsholm kom han slutligen till Hindås
där han desillusionerad, deprimerad och med skrivkramp tillbringade sina sista år. Hans böcker
brändes på bål, han fråntogs sitt tyska medborgarskap, men fann sig heller aldrig tillrätta i Sverige. Det
motsvarade inte den bild han haft av ett demokratiskt, antifascistiskt land, utan uppträdde mera som en
tysk provins, ansåg Tucholsky.
Det ligger väl något i det men jag tänker att de förmögna direktörsfamiljerna i Hindås och deras
samhällsklass inte var särskilt representativa för svenskarna i allmänhet. Tvärtom var antinazismen
utbredd hos allmänheten, och särskilt levde motståndet bland ledande författare och andra
kulturpersonligheter. Om detta lämnar Rune Bokholm ett övertygande vittnesmål i sin bok
Tisdagsklubben.
Kurt Tucholsky levde ett anonymt, tillbakadraget liv i Hindås, plågad av utvecklingen i sitt gamla
hemland och utan att finna sig tillrätta i sitt nya. Han brydde sig inte om att skaffa svenskt pass, han
lade ner pennan. Hur levde han? Jag träffade någon gång på 1980-talet en gammal kvinna som hade
tjänstgjort som hans hushållerska under ett par år på 1930-talet. Jag minns inte hur orden föll, men jag
tror inte att hennes berättelse gjorde något större intryck på mig. Jag har inte sparat den. Den ligger
begravd i Borås stadsarkiv, omöjlig att hitta utan en mycket stor arbetsinsats. Kanske kan man med en
framtida digitalisering med snabb sökfunktion återfinna den?
Den 19 december 1935 hittades Kurt Tucholsky medvetslös i sin villa i Hindås, förgiftad av
sömntabletter. Allt talar för självmord. Två dagar senare avled han på Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg.
Sedan kriget. Tredje rikets undergång.
Under rättegången i Nürnberg fördes en särskild process mot den tyska kemikoncernen IG Farben
vilken intimt samarbetat med naziregimen i krigsansträngningarna, sysslat med spioneri och utnyttjat
slavarbetare från koncentrationslägren. I fabrikerna dog dagligen hundratals fångar av svält,

umbäranden och misshandel. I koncentrationslägren avrättades de icke arbetsföra med den av IG
Farben framställda giftgasen Cyklon-B. En av IG Farbendirektörerna var Max Ilgner som tillhörde de
åtalade i Nürnberg och dömdes till två års fängelse. Under strafftiden genomgick han enligt egen
utsago en religiös omvändelse. Ilgner kom under en tid att bosätta sig i Hindås, lärde känna
boråsprästen Birger Forell och tillsammans med denne och i regi av den tyska evangeliska kyrkan var
han med att ur ruinhögarna bygga upp Borås blivande vänort i Tyskland, Espelkamp.
Men Ilgners filantropiska period blev kort. Snart återfinner vi honom som politisk lobbyist och 1955
som ordförande i ett tyskt kemiföretag. Han avled 1966.
Ilgners namn är ännu kontroversiellt både i Tyskland och i Sverige. I Espelkamp var det för några år
sedan strid om en gata som bar hans namn och i Borås väckte det uppseende när jag i Borås Tidning
redogjorde för hans vänskap med Birger Forell. Den historien hade aldrig skrivits tidigare,
förmodligen av missriktad hänsyn till Forells minne. Nazitiden och de lokala kopplingarna i Borås
hade överhuvudtaget sopats under mattan, spåren visade sig föga överraskande leda rätt in i stadens
societet.
Hindås spelade för övrigt en viktig roll för de lokala kommunisterna under de första åren av det andra
världskriget. Då deras tidningar belades med transportförbud löste man distributionen så att
göteborgarna cyklade med färska tidningsbuntar från tryckeriet i Göteborg till Hindås, där kamraterna
från Borås tog vid.
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Hindås station byggdes i jugendstil och ser ut som den dagen Kurt Tucholsky steg av tåget från
Göteborg hösten 1929. Foto: Torkel Ivarsson

Kurt Tucholsky var bland nazisternas tidigaste och mest tydliga kritiker.

Max Ilgner dömdes till två års fängelse under rättegången mot IG Farben i Nürnberg.

