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Hur kan vi förstå känslor i det förflutna som ur dagens 
perspektiv orsakats av – eller lett till – obegripliga 
våldshandlingar? Kan vi rekonstruera händelser och 
stunder som vi i dag vet eller kan anta att lockade 
fram raseri, eller närliggande känslor av ilska, vrede, 
eller ursinne? Kan historikern trovärdigt återuppväcka 
raseriet som svalnat, eller spåra dess historiska funk-
tion? I denna essä kopplar jag raseriets historia till den 
internationella kampen mot fascism och nazism som 
fick sin början för snart hundra år sedan. Antifascismen 
och de antifascistiska rörelserna kunde sägas bygga 
på ett konstant behov av raseri: antifascismens värsta 
fiende var lugnet, likgiltigheten eller avtrubbningen. 
Raseriets glöd, kopplat till kampen mot social och po-
litisk orättvisa, väcker hos en del människor en instink-
tiv upprördhet, vilja till kamp och behov att stå emot. 
Raseriet har en klar social funktion och det kollektiva 
raseriet kan ge makt åt de maktlösa att göra motstånd 
mot överlägsna krafter. 

Trots att dagens proteströrelser är betydligt fredligare 
än för hundra år sedan så påminner sociologen James 
Jasper oss om att människors raseri de facto inte har för-
svunnit någonstans. Rörelserna har däremot anpassat 
sig till dagens protestkultur, där allt våld anses oaccep-
tabelt. De flesta protestmarscher vill ge ett lugnt intryck 
trots att de som demonstrerar är lika rasande som under 
tidigare årtionden. Vissa rörelser som till exempel kvin-
norörelsen har speciellt fått kämpa mot traditionella 
förväntningar om lugna och fridfulla demonstrationer, 
men så även andra ‘underställda’ grupper i samhällets 
makthierarki. Jasper menar att just dessa underställda 
rörelser ofta varit illa tvungna att visa upp även aggres-
siva känslor för att bli hörda. Känslor av raseri spelar 
fortsättningsvis en oerhört stor roll om proteströrelser 
ska lyckas mobilisera följare och åhörare. Raseri kan 
ha ett spontant, lokalt ursprung, men om raseriets his-
toria enbart betraktas som något impulsivt, förbiser 
man troligen den avgörande roll som proteströrelser 
och motståndsorganisationer spelat genom historien.

Från självförsvar till radikalisering

Redan i mellankrigstidens Tyskland mobiliserades 
antifascistiskt engagemang genom att man spred illu
strationer på nazisters våldsdåd. Samtidigt anklagade 
kommunisterna de socialdemokratiska ledarna för att 

försöka undertrycka arbetarnas rättfärdiga och genu-
ina raseri över terrorn och våldet som de utsattes för. 
Social demokraterna ansåg att det viktigaste i kampen 
mot fascismen var att “behålla lugnet” och begränsa en-
gagemanget till att rösta i val. Förnuftet, lugnet och den 
bevarade ordningen var lösningen även då våld idkades 
mot de egna. De som försökte avleda och undertrycka 
raseriet, som hindrade att antifascismen fick utlopp i 
direkta konfrontationer med nazisterna, blev därmed 
anklagade för att förråda rörelsen. Raseriet hade en klar 
social funktion som användes först och främst i kampen 
mellan fascister och antifascister, men det kunde även 
utnyttjas i den interna kampen antifascister emellan. 
Undertryckt raseri var kontraproduktivt och ansågs hin-
dra uppkomsten av bredare motståndsrörelser.

Man kunde påstå att alla pro teströrelser och de flesta 
sociala rörelser bygger på en nödvändig underliggan-
de vrede över diskriminering, förtryck och orättvisa 
maktstrukturer i samhället. Trots att till exempel Martin 
Luther Kings medborgarrättsrörelse i USA delvis inspire-
rades av Mahatma Gandhis tanke om ickevåld, så fanns 
det från första början en djup baston inom den afro
amerikanska rörelsen som varslade om en kommande 
radikalisering. Som Byron Burrough uppmärksammar i 
boken Days of Rage lade många kanske först inte märke 
till de underliggande vibrationerna, men snart omfor-
mades tankarna om självförsvar till upprop om kamp 
som övergick till motstånd, revolution och slutligen 
gerillakrig som genomfördes av underjordiska radikala 
grupperingar. 

Även här fanns direkta kopplingar till antifascismens 
historia då Black Powerrörelsens unga, radikala frontfi-
gur H. Rap Brown varnade dåvarande president Lyndon 
B. Johnson i ett rasande tal: “if you play Nazis with us, 
we ain’t gonna play Jews.” Brown, som många andra 
vänsterradikala amerikaner under 1960 och 1970 
talen, befarade att USA höll på att förvandlas till ett nytt 
Nazityskland, eller utvecklas till en amerikansk variant 
av fascismen. Denna gång var det den svarta befolk-
ningen som efter judarna utgjorde det huvudsakliga 
offret, som systematiskt diskriminerats i århundraden 
och som utsatts för vitas hat, lynchningar, och omfat-
tande polisbrutalitet. Browns referens till judarna var 
å ena sidan kopplad till afroamerikanernas ovilja att 
förbli offer, men var även sammanbunden med ett falskt 
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intryck av att judarna i Europa inte hade gjort mot-
stånd. Afrikanska radikala verksamma i Europa hade 
redan under tidigt 1930tal artikulerat motsvarande 
teser om att fascisterna först skulle ta judarna, och se-
dan övergå till attack mot de mörkhyade. Motståndets 
historia i Tyskland är rikt på exempel där Browns raseri 
och beredskap till kamp var närvarande, inte minst i 
sammandrabbningen mellan olika vänstergrupperingar 
och nazister.

Rapportering för att väcka raseri 

Rap Brown uppmanade folk att ta till vapen och göra 
sin röst hörd via upplopp och våld mot det vita Amerika. 
Hur skall vi som historiker förstå denna våldsberedskap 
som byggde på ett underliggande raseri riktat mot allt 
som definierades som fascistiskt eller nazistiskt? Den 
antifascistiska rörelsen under mellankrigstiden hade 
som ett centralt mål att rapportera och avslöja terror 
och våldsdåd som genomförts av fascister och nazister. 

Denna oerhört viktiga uppgift fungerar fortfarande som 
en ledstjärna för många människorättsorganisationer, 
antirasistiska och antifascistiska rörelser som vill beröra 
människor och aktivera dem. Så länge allmänheten är 
ovetande om de ohyggliga våldsdåd som fascistiska 
och rasistiska organisationer orsakat eller hotat med 
förstår man kanske inte betydelsen av att ta upp kam-
pen mot dem. Det var inte av en slump som den spanska 
republiken använde sig av bilder på dödade barn och 
kvinnor, distribuerade runt om i världen under spanska 
inbördeskriget, som visade hur de blivit “dödade av 
italienska bomber” eller “slaktade av Hitler”. Raseriet 
över dessa döda barn, dessa oskyldiga martyrer gav 
inte bara uttryck för solidaritet med spanska republiken, 
utan inspirerade antifascister att resa till Spanien och 
värvas i de internationella brigaderna för att ta upp en 
väpnad kamp mot fascismen. 

Historien om de dödade barnen från Getafe söder om 
Madrid möttes av motpropaganda från general Fran-
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cos sida. Trots att den Spanska republiken visat värl-
den bilderna på denna obeskrivliga terror, som även 
förevigades i fotomontagen “If You Tolerate This Your 
Children Will Be Next”, kunde narrativet ifrågasättas 
och budskapet fördunklas av fienden genom att man 
ifrågasatte bildernas autenticitet. Barnen hade kanske 
dödats av spanska republikens egna bomber, eller kan-
ske var bilderna förfalskade? Historien om de spanska 
barnen kan därmed med lätthet kopplas till dagens 

debatt om fejknyheter, där felinformation och falska 
rykten kan förvandla fakta till vinklad skräckpropa-
ganda utan verklighetsanknytning. Bilderna som skulle 
ingjuta ett tillstånd av raseri i den breda allmänheten 
kunde bemötas med ett annorlunda raseri: en alterna-
tiv världsopinion uppmanades vara rasande över den 
spanska republikens sätt att tillämpa oheliga metoder 
för att vinna sympatier och solidaritet. Rapporter och 
bilder på terror blev därmed föremål för en kamp om 
det autentiska raseriet: skulle omvärlden vara rasande 
över grymheterna, eller skulle raseriet riktas åt motsatt 
håll för att antifascisterna kanske fabricerat grymhets-
narrativ och tillämpat en omoralisk taktik i sin kamp?

Metoden att rapportera om våld mot barn och speciellt 
kvinnor kan spåras tillbaka till början av 1920talet 
då ett av de första internationella antifascistiska in-
itiativen grundades i Berlin. Idén med initiativet var 
att samla och publicera fakta om den internationella 
fascismen och rapportera om de våldsorgier som so-
cialister, både män och kvinnor, utsattes för i Italien. 
Rapporterna berättar till exempel om hur antifascistis-
ka kvinnor kläddes nakna och deras kroppar målades 
i den italienska flaggans färger och de bands fast på 
allmänna platser till allas åtlöje. Det är kanske inte så 
långsökt att många som läste om dylika rapporter valde 
att organisera sig till arbetargarden eller antifascistiska 
kamporganisationer. Det politiska våldet, minnet av de 
egna martyrerna, och den intensiva hågkomsten av det 
oskyldiga blodet som spillts av fascisterna i Italien och 
annorstädes, bidrog till att raseriet och våldet även i 
fortsättningen låg nära till hands.

Snubbelstenar för att minnas 

När Hitlers paramilitära trupper möttes i staden 
Braunschweig i oktober 1931 var våldet oundvikligt. 
Det storslagna mötet samlade upp emot 100 000 
uniformerade nazister och sympatisörer och 
utgjorde en oroväckande uppvisning av na-
zisternas stigande makt. När natten föll den 
18 oktober gick lokala kommunister till mot-

angrepp och ett upplopp utspelades mellan nazisterna 
och kommunisterna på stadens gator och resulterade i 
flera dödsfall och hundratals sårade. 

Blodsutgjutelsen och raseriet mot fienden fortsatte 
inför det tyska riksdagsvalet i juli 1932 då hundratals 
personer miste livet i kampen mellan nazister, antifas-
cister och polisen. Den så kallade blodiga söndagen i 
Altona i juli 1932 slutade med 18 döda och över 250 
skadade efter två dagars strid. Fyra kommunister an-
klagades senare för att ha dödat två nazister i Altona 
och dömdes till döden i domstolsbehandlingen i Tredje 
riket. De dömda avrättades grymt med yxa den 1 augus-
ti 1933. August Lütgens var en av kommunisterna som 
dömdes och minnet av hans avrättning kan ses som en 
fortsättning på hur raseriet mot fascismen lever vidare 
i känslornas politik. 

Den antifascistiska rörelsen tryckte direkt upp Lütgens 
avskedsbrev där han empatiskt skriver till sin familj: 

“Kära barn! När ni tar emot detta brev finns er pappa inte 
mer […] men när ni växer upp, och studerar världshisto-
rien, då kommer ni att förstå vad er pappa var, varför er 
pappa handlade så som han gjorde och inte på annat 
vis, lev gott och bli kämpar.” Strax innan avrättningen 
lär han ha utropat: “Jag dör för den proletära revolu-
tionen! Röd front!” Lütges kamrat önskade att han en 
sista gång fick sträcka på sig före avrättningen. Då han 
lösgjordes från handbojorna fällde han den närmaste 
nazisten med en rak höger. Denna dag tillkom fyra anti
fascistiska martyrer.  

Först 60 är senare, år 1993, upphävdes officiellt de av-
rättades dom då en närmare granskning av fallet visa-
de att domen var baserad på tvetydiga vittnesmål och 
manipulerat bevismaterial. Än i dag kan man besöka en 
park uppkallad efter August Lütges minne i Hamburg. 
Han och de övriga tre offren från Altona är även ihåg-
komna med så kallade Stolpersteine, snubbelstenar, 
placerade i närheten av avrättningsplatsen. 

Genom att åter och åter igen lyfta fram fascismens 
våldsdåd och terror är historikern även delaktig i en 
process som återskapar raseri från det förflutna. Man 
kunde till och med argumentera för att raseriet utgör 
en nödvändig del av antifascismens historia och minne. 
Konstnären Günter Demnigs har i sitt projekt Stolperste-
ine placerat tiotusentals minnesstenar runt om i Europa 
och enbart i Hamburg finns i dag över 5000 mässings-
färgade gatstenar framför offrens sista boningsorter. 
Även i Munksnäs i Helsingfors finns tre snubbelstenar 
som påminner om Finlands utlämnade judar. Snubbel-
stenarna, som en symbol för antifascismens historia, 
bidrar till att hålla kvar gnistan till raseriet. Raseriet 
över gamla och nya våldsdåd blir därmed kanske para-
doxalt en antifascistisk nödvändighet som upprätthåller 
en fortsatt beredskap och ett fortsatt engagemang mot 

fascismens hot.
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Satirtidskriften förbjöds i februari 1933 när Hitler tog makten.


