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Spionen som inte försvann
Om litterärt återbruk
Av DAG  H E DM A N

Inledning

Stående framför spegeln hade Redl skjutit sig i munnen, projektilen hade genomborrat 
gommens översida och trängt in i hjärnan snett från höger till vänster; på vänster sida av 
skallbenet hade skottet fastnat, blödningen hade skett genom vänster näsborre. Bredvid 
soffan hade han sjunkit ihop, vid liket låg browningen.1

Den österrikiske spionchefen, stabschefen och landsförrädaren överste Alfred Redl 
(1864–1913) var död. Hans överordnade hade befallt honom att begå självmord för att 
bespara riket traumat av en rättegång, där hans långvariga spioneri för Italien och Ryss-
land detaljgranskades. Tanken från militärens sida var att Redl skulle begravas i tyst-
het och att affären bakom dödsfallet skulle hållas hemlig: inte ens kejsar Franz Joseph 
skulle få veta något. Man skulle skylla på överansträngning på grund av stress, vilket ju 
inte var helt oförenligt med sanningen.

Ändå kom hela historien ut på ett par dagar. Självmordet ägde rum den 25 maj 1913 
och dagen därpå publicerades notiser om Redls död såväl i Prag (hans hemstad) som i 
Wien (där han dog), men sedan var det från militärens sida tänkt att fallet skulle vara 
avslutat. I stället kom genom tillfälligheternas spel Alfred Redls och militärens krimi-
nella aktiviteter till allmänhetens kännedom. Skandalen blev förstasidesstoff i hela Eu-
ropa. Hur kunde den militära mörkläggningen av fallet Alfred Redl misslyckas så full-
komligt?

Får man tro pragbon Egon Erwin Kisch (1885–1948), journalist och författare, be-
rodde det på att denne var alert och i en given situation axlade detektivreporterns eller 
reporterdetektivens mantel.2 Som funktionär i ett pragskt fotbollslag förhörde han 
nämligen en backspelare, Wagner, som varit frånvarande från en match dagen före. 
Denne var låssmed och hade av militären beordrats att dyrka upp ytterdörren till en 
lägenhet i Prag och olika dörrar och andra lås inne i lägenheten. Han hade uppfattat 
att lägenhetsinnehavaren var militär och att han hade avlidit dagen före i Wien. Kisch 
förstod direkt att det måste handla om Alfred Redl, vars död offentliggjorts i pressen 
samma dag, och att den enda anledningen till militärens intresse för hans bostad efter 
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självmordet måste vara att Redl varit spion. Kisch behövde provocera fram en bekräf-
telse på sin teori från myndigheterna, och beslöt sig för att skicka upp en testballong. 
Han var dock kringskuren i sin publicistiska handlingsfrihet av den statliga censuren. 
Denna kringgick Kisch elegant genom att dagen efter intervjun med backspelaren/lås-
smeden (två dagar efter Redls självmord) i den pragska dagstidningen Bohemia publi-
cera en fingerad dementi från myndigheterna gällande rykten om bakgrunden till ge-
neralstabschefens död.3 Läsarna förstod att tolka texten – så läckte sensationen ut till 
allmänheten.

Kisch exploaterade därefter sitt scoop inte mindre än sju gånger under sin karriär, 
även för sceniskt bruk.4 Den första, Der Fall des Generalstabschefs Redl (1924), är den 
längsta.5 I lätt förkortad och stilistiskt retuscherad form återkom texten under samma 
titel i Kischs antologi Prager Pitaval (1931).

Intressant nog visar det sig att Kischs historia har haft betydelse för två framgångs-
rika svenska populärlitterära författare, Sture Appelberg (1885–1947) och Gunnar 
Serner (1886–1947; pseudonymen Frank Heller), vilkas levnadsår sammanfaller med 
Kischs, och som i likhet med denne var journalister och författare.

Ett antal frågor inställer sig beträffande detta kluster av verk. Vilket är sambandet 
mellan dessa texter? Kan man rekonstruera en genealogi för dem? Vilken är de svenska 
texternas inbördes förhållande? Vilken relation har de till den verklighet de beskriver? 
Vilken eller vilka genrer tillhör de? Dessa frågor bearbetas i denna komparativt upp-
lagda uppsats. Syftet är att söka belysa några fall av litterärt återbruk. Kanske kan upp-
satsen också bidraga till kännedomen om litterära motivs spridningsformer. I en pe-
riod då populärlitteraturen allt mindre stått i fokus för svensk litteraturforskning är 
det angeläget att åter fästa uppmärksamheten på detta i stort sett obearbetade område.

Egon Erwin Kischs texter
Kisch redogör egentligen för fyra historier: Redls brott (intermittent i texten), riks-
polisens och militärens uppdagande av brotten (s. 16–41), på slutet överlappande med 
rikspolisens och militärens brott (s. 33–51) och Egon Erwin Kischs uppdagande av så-
väl Redls som myndigheternas brott (s. 41–51).6 Historierna varvas om vartannat, och 
är inbäddade i en prolog (s. 7–16) och en epilog (s. 51–90), båda vidlyftiga och strängt 
taget redundanta. Den förra beskriver hur Redl byggde upp det militära kontraspio-
naget. Den senare handlar om hans sabotage mot fosterlandet, om obduktionen och 
begravningen, om hans kvarlåtenskap, om Kischs informant överste August Urbański 
von Ostrymiecz (1866–1950) och det politiska efterspelet till affären Redl.7

Historien om myndigheternas uppdagande av brotten inleds med två brev som 
ankommit till huvudpostanstaltens poste restanteavdelning i Wien i mars 1913 med 
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adressat ”Opernball 13”. Poststämpeln från Eydtkuhnen vid den rysk-preussiska grän-
sen väcker misstankarna hos den hemliga censuren ”Schwarzes Kabinett”, och vid öpp-
nandet av försändelserna visar de sig innehålla sammanlagt 14 000 österrikiska kronor 
i kontanter, en enorm summa i dåtidens penningvärde. Posttjänstemännen fattar miss-
tankar: sådana summor sända till en pseudonym via poste restante måste härröra från 
kriminell verksamhet. När breven efter två månaders tålmodig väntan av kriminalpo-
lisen avhämtas av Alfred Redl, larmas även generalstaben. Här utvecklar sig berättel-
sen så småningom till att handla om de polisiära och militära myndigheternas brott i 
och med manipulationen av rättvisan, befallningen till översten att efter ett kort för-
hör begå självmord, och försöken till mörkläggning av fallet.

Historien om Kischs uppdagande av brotten inleds med en intervju han gjorde 
några år senare med August Urbański von Ostrymiecz, där denne berättar om en lås-
smed och militärens inbrott i Redls lägenhet i Prag, som ägde rum därför att spionen 
i förhöret hade angivit att allt bevismaterial mot honom fanns där. Nu växlar Kisch 
tidsaspekt och går tillbaka till den 26 maj 1913 och återger sina egna minnen av sam-
talet med den fotbollsspelande låssmeden Wagner och den efterföljande sensationen 
när Kisch avslöjade det som inte skulle ha avslöjats: den kejserliga och kungliga öster-
rikisk-ungerska krigsmaktsledningens oförmåga att hålla rent i de egna leden och dess 
lagvidriga förhindrande av rättvisans gång, samt vidden av Alfred Redls förräderi. Se-
dan går han tillbaka till Urbański von Ostrymieczs redogörelse för fynden i spionens 
lägenhet, varefter han fortsätter den i prologen inledda beskrivningen av Redls antece-
dentia, med avsikten att visa på spionens illgärningar och graden av godtrogenhet mot 
honom från den österrikiska militärorganisationen. Därpå följer långa beskrivningar 
av hur man i början av 1900-talet gick tillväga för att värva spioner.

Sture Appelberg 1934 och 1935
Sture Appelbergs novell ”Spionens misstag” publicerades 1934 och 1935.8 Det är en för-
hållandevis enkel uppgift att kartlägga den appelbergska textens förhållande till Der 
Fall des Generalstabschefs Redl. Appelberg 1934/1935 s. 119–129 återger Kisch 1924 s. 
15–23, övergår sedan på s. 129 f. till Kisch s. 27 f., och på s. 131–135 till Kisch s. 34–38, 
vilket i praktiken innebär att ”Spionens misstag” koncentreras på det polisiära och mi-
litära uppdagandet av spionens brott och hans självmord. Appelberg har uteslutit vik-
tiga delar av förlagan, till exempel berättelsen om Kischs detektiviska insatser, men å 
andra sidan har han gjort sparsamma tillägg: i avslutningen på s. 135 f., för att ta ett 
exempel, har Appelberg lånat detaljen med Alfred Redls gravnummer från Kisch s. 67, 
men supplerat resten ur egen fantasi.
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För att se hur nära den svenska texten ligger den tyskspråkiga, kan vi göra ett par 
stickprov.

Egon Erwin Kisch vid tiden för publiceringen 
av Der Fall des Generalstabschefs Redl 
(1924). Okänd fotograf.

Sture Appelberg ungefär vid tiden för publika-
tionen av ”Spionens misstag”. Ur Publicistklub-

bens porträttmatrikel 1936 (Stockholm 1936). 
Okänd fotograf.

Wie merkwürdig wäre es, wenn der 
Beheber der Geldsendungen wirklich ein 
Spion wäre und nun zufällig im selben 
Haus, ja vielleicht Wand an Wand mit 
dem Chef der Spionageabwehr wohnte, 
in der Höhle des Löwen!
 Aber zu solchen Kombinationen ist 
jetzt keine Zeit. Regierungsrat Gayer von 
der Staatspolizei ist sicherlich durch das 
Wiener Hauptpostamt bereits davon in 
Kenntnis gesetzt worden, daß die Briefe 
behoben sind. Man muß ihm endlich 
berichten, wie die Verfolgung ausgefallen 
ist. Auch anfragen, ob der Herr Regie-
rungsrat einverstanden ist, daß Oberst 
Redl die Untersuchung im Hotel leite – 
er wohnt nämlig zufällig gerade hier.

Vilket egendomligt sammanträffande 
skulle det inte vara, om avhämtaren av 
penningbreven vore en spion och nu 
bodde i samma hus, ja, kanske vägg i 
vägg med kontraspionagets högste chef, 
den fruktade överste Redl, alla spioners 
skräck. Då hade han minsann råkat rakt i 
lejonets käftar.
 Men till sådana kombinationer är det 
inte tid nu, resonera detektiverna. Rege-
ringsrådet Gayer i statspolisen är natur-
ligtvis redan underrättad av postkonto-
ret om att de båda breven avhämtats och 
att vederbörande har lyckats undkomma. 
Man måste rapportera för honom hur 
förföljandet utfallit och samtidigt fråga 
huruvida regeringsrådet vill låta överste 
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Ett annat exempel:

Redl ta hand om undersökningen i 
hotellet, eftersom han tillfälligtvis bor 
där. Under alla omständigheter måste 
hotellet genast sättas under bevakning. 
(”Spionens misstag”, s. 125 f.)

 Jedenfalls muß das Hotel gleich 
bewacht werden. (Der Fall des General-
stabschefs Redl, s. 20 f.)

Med detta svar låter sig kommissionen 
nöja. Innan den lämnar rummet frågar 
ordföranden:
 – Har ni något skjutvapen, herr Redl?
 – Nej.
 – Ni måste anhålla om ett skjutvapen, 
herr Redl.
 – Jag anhåller… vördsamt… om att 
få… en revolver.
 Ingen har en revolver på sig, men en 
av kommissionens medlemmar försvin-
ner och återkommer om en stund med 
det önskade skjutvapnet.
(”Spionens misstag”, s. 132)

Die Kommission gibt sich damit zufrie-
den. Bevor sie das Zimmer verläßt, fragt 
einer: „Eine Schußwaffe haben Sie, Herr 
Redl?“
 Oberst Redl: „Nein.“
 Das Mitglied der Kommission: „Sie 
dürfen um eine Schußwaffe bitten, Herr 
Redl.“
 Redl (stockend): „Ich bitte – gehor-
samst – um einen – Revolver.“
 Niemand hat einen bei sich. Aber 
man sagt ihm zu, daß er ihn bekommen 
werde. Eines der Kommissionsmitglieder 
fährt nach Hause, seinen Browning zu 
holen, um ihn „Herrn Redl“ einzuhän-
digen.
(Der Fall des Generalstabschefs Redl, s. 
34 f.)

I Appelberg 1934/1935 finns av detta citat endast den första meningen; resten lades till 
1935 som en ytterligare anpassning till Kisch.

Dessa citat är representativa för förhållandet mellan texterna. Att kalla Sture Appel-
bergs appropriation av Kischs text för lån vore för liberalt. Det rör sig om ett tydligt 
plagiat. Av de tretton recensionerna av Utpressaren i Rasteburg var det endast en, som 
framhävde berättelsen om överste Redl i positiva ordalag.9

Der Fall des Generalstabschefs Redl utkom som nämnts både 1924 och 1931. Finns det 
någon möjlighet att utröna vilken av dessa versioner Sture Appelberg utgick ifrån? Det 
gör det. Kischs senare variant var ju en förkortad version av den första. Visserligen har 
nästan allting hos Appelberg hämtats från Kisch, men allting i Kisch 1924 finns inte i 
Kisch 1931. Det är en lycklig omständighet, att Appelberg i ”Spionens misstag” näm-
ner att en kapten Ronge var Alfred Redls efterträdare som chef för det militära kon-
traspionaget (s. 128). Ronge nämns tre gånger i Kisch 1924, och på s. 23 framgår det 
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att han efterträtt Redl som chef för kontraspionaget. Av okänt skäl har kapten Ronges 
namn tagits bort i Kisch 1931 och ersatts med formuleringar som ”Ein Offizier”, ”der 
Offizier” (Kisch 1924, s. 23; Kisch 1931, s. 153). På ett enda ställe nämns ”Generalstabs-
hauptmann Ronge” i Kisch 1931 i förbigående (s. 158, motsvarande s. 32 i Kisch 1924), 
rimligtvis ett förbiseende av författaren, men det sägs inte att han hade efterträtt Redl. 
Därmed får frågan om förlagan till ”Spionens misstag” anses vara utredd: Sture Appel-
berg har använt Kisch 1924.10

Frank Heller 1935
Frank Hellers ”Spionernas spion” publicerades 1935.11 Av tre brev till Gunnar Serners 
i Wien bosatta översättarinna Marie Franzos (1873–1941) framgår, att ”Spionernas 
spion” ännu endast var projekterad i början av maj 1935,12 och således skrevs under maj 
och möjligen början av juni det året, eftersom den trycktes i Hemmets Journals mid-
sommarnummer.13

Frank Hellers framställning inleds med en kort prolog på endast femton rader, där 
författaren sätter in den följande berättelsen i ett samtidshistoriskt sammanhang: kan-
ske hade utgången av världskriget blivit ett annat – ja, om inte ”spionernas spion […] 
sålt sin ära och sitt fosterland” kanske ”vi ännu i denna dag [skulle] njuta av samma 
ostörda fred som i nådens sista år 1913” (s. 181).

Själva berättelsen börjar sedan med en notis i Prager Tagblatt den 26 maj 1913, att en 
fotbollsmatch i Prag dagen före förlorats av hemmalaget på grund av att spelaren Wag-
ner uteblivit (s. 182). Huvudpersonen i denna notis framhävs av Heller: Wagner och 
hans insats som låsöppnare åt militärkommissionen nämns åter en gång på samma sida, 
och sedan på s. 183, 194 och 195.14 Sedan följer berättelsen om hur Wagner förhörs av 
lagledaren/journalisten, dennes insikt om vad som döljer sig bakom Wagners upple-
velser, och införandet av dementin i en dagstidning (s. 182–185). Efter en koncentrerad 
sammanfattning av Alfred Redls tidiga karriär (s. 186 f.) går Frank Heller över till den 
hemliga brevcensuren,15 avhämtandet på huvudpostkontoret i Wien av de båda ano-
nyma penningförsändelserna från Eydtkuhnen, avslöjandet av Redl, undersöknings-
kommissionens inbrott i hans lägenhet i Prag, omfattningen av hans brott, konsekven-
serna för Österrike-Ungern, konfrontationen mellan kommissionen och Redl på den 
senares rum på Hotell Klomser, och begravningen (s. 187–195). Heller avslutar med en 
fyra raders epilog, som blandar eget material med en idé från Kisch, och som till skill-
nad från den tyska texten anknyter till prologen och dess perspektivering av affären 
Redl (s. 181), och framför allt vill aktualisera stoffet.

För att se hur Gunnar Serners appropriering av Egon Erwin Kischs text är utförd, 
går vi nu till en jämförelse av ”Spionernas spion” och Der Fall des Generalstabschefs 
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Redl. Liksom beträffande Appelberg 1934/1935 kan det i detta sammanhang inte bli 
tal om annat än stickprov.

Prologen till Heller 1935 saknar motsvarighet hos Kisch. Notisen om fotbollsmat-
chen ur Prager Tagblatt, däremot, är en uppstramad version av den Kisch ger. Det är 
påfallande hur effektivt Frank Heller inleder sin version med den mystifierande arti-
keln om fotbollsmatchen i Prag:

Omslag av okänd konstnär till Sture 
Appelbergs Utpressaren i Rasteburg 
(1935), där Egon Erwin Kischs berät-
telse om avslöjandet av mästerspio-
nen Alfred Redl ingick i bearbetad 
form.

Gunnar Serner / Frank Heller vid tiden för publice-
ringen av ”Spionernas spion” (1935). Okänd fotograf.

”Fotboll i Prag. – Sturm I mot Union V. 
Slutresultat 5 mål mot 7 (halvtid: 3–3). 
Sturm I var hela tiden underlägset på 
grund av Wagners uteblivande. Atja var 
inte stark nog att ersätta honom.” (s. 182)

DBC Sturm I gegen SK Union V (Hole-
schowitz) 5 : 7 (Halbzeit 3 : 3). Sturm 
war von Anfang an überlegen, was sich 
auch in der großen Zahl seines Scores 
ausdrückt. Doch war seine Verteidigung 
durch das Fehlen Marečeks und Wagners 
derart geschwächt, daß Atja allein nicht 
imstande war, alle Durchbrüche Unions 
zu vereiteln. (s. 42)



88 · Dag Hedman

Samlaren, årg. 140, 2019, s. 81–104

Kischs något reduntanta informationssvada har i den svenska versionen blivit stra-
mare och effektivare. Även i följande exempel ser vi hur Kischs text komprimeras av 
Serner (observera att tre partier här har uteslutits ur den tyska texten, som i original 
omfattar 249 ord, varav 130 återgives här; den svenska omfattar 141, alltså drygt hälf-
ten):

Detektiverna visade pennknivsfodralet 
som de funnit i bilen.
 – Vill ni ta det här och fråga era gäster 
om någon av dem har glömt det i en bil? 
Säg, att chauffören har lämnat in det!
Portieren tog knivfodralet. I samma 
ögonblick kom en elegant herre utför 
trappan och lämnade in nyckeln till rum 
nummer 1.
 – Ursäkta mig, sade portieren, men 
har herr översten händelsevis blivit av 
med fodralet till sin pennkniv?
 – Tack skall ni ha, portier, sade övers-
ten och tog fodralet. Jo, det är mitt. Hur 
i all världen…
 Han avslutade inte satsen. Han hade 
med ens blivit likblek. Han kastade en 
blick omkring sig och gick mot dörren. 
En herre i närheten, som stått fördjupad 
i en tidning, lade den hastigt ifrån sig 
och skyndade till telefonhytten.
 – 12348! Och fort som blixten! 
ropade han.
 Det var die Kundschaftsstelles, spiona-
getjänsten, hemliga nummer. (s. 190 f.)

Während der eine der beiden Agenten 
zum Telephon geht, spricht der andere 
mit dem Portier. Er überreicht ihm das 
Messerfutteral, damit er seine Gäste 
frage, wem es gehört.
 Eben kommt ein Herr in Uniform die 
Stufen vom ersten Stock herab und legt 
dem Portier den Schlüssel von Zimmer 
Nr. 1 auf den Tisch. „Haben Herr Oberst 
das Futteral Ihres Taschenmessers verlo-
ren?“ fragt der Portier.
 „Ja,“ antwortet Oberst Redl und 
steckt das hellgraue Tuchsäckchen 
gedankenlos in die Tasche, „wo habe ich 
es denn…“
 Plötzlich unterbricht er den Satz. […] 
Er schaut den Mann an, der neben dem 
Portier steht, und mit anscheinendem 
Interesse die Briefe durchblättert, die auf 
dem Tisch liegen.
 Oberst Redl hat die Frage, wo er das 
Futteral liegen gelassen habe, nicht zu 
Ende gesprochen. Oberst Redl ist ganz 
blaß. […]
 Der Eine hat dem Portier nachträglich 
aufgetragen, die Nummer 12 348 anzuru-
fen, die Geheimnummer der politischen 
Staatspolizei […]. (s. 21 f.)

Precis som beträffande Appelberg 1934/1935 finner vi tydliga verbala och innehållsliga 
likheter med Kisch 1924, och man kan fastslå att hela Serners berättelse mellan prolo-
gen och epilogen uppvisar beroende av Kisch.

Det kunde också vara lämpligt att här jämföra Appelbergs och Hellers texter. Vi väl-
jer ett parti som redan jämförts med Kisch 1924 (se ovan s. 85):
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Vi ser att Serner i detta avsnitt visar större självständighet mot originalet jämfört med 
Appelberg (till skillnad från exemplet ovan med scenen i hotellreceptionen). Även här 
komprimerar Serner texten.

”Spionernas spion” är som framgått mycket bearbetad: den är starkt förkortad 
(Kisch 84 sidor, Heller 17 sidor; Appelberg håller samma omfång som Heller) och ma-
terialet är omstuvat för att ge en ny kronologi och berättarstruktur. Medan Kischs be-
rättelse är syntetisk (kronologisk), har svensken genom en akronologisk följd av hän-
delserna skrivit en analytisk berättelse.16 Detta har rimligtvis skett inte minst för att 
dölja förlagan och därigenom undgå anklagelser för plagiat. I huvudsak kan man säga 
att Heller 1935 följer Kisch med utgångspunkt i s. 42–46, s. 16–25, s. 33–36, och s. 51. I 
denna grundstruktur har detaljer från andra delar av Kisch lagts in.

Även när det gäller Gunnar Serner ville man gärna kunna fastslå, vilken av Kischs 
textversioner som han utgick ifrån, den längre från 1924 eller den kortare från 1931. I 
likhet med Sture Appelbergs text från 1934/1935 nämner Serner i ”Spionernas spion” 
att kapten Ronge var Alfred Redls efterträdare som chef för det militära kontraspiona-
get (s. 187). Som redan framgått ovan (s. 85 f.) finns denna information endast i Kischs 
förstnämnda text. Även beträffande förlagan till ”Spionernas spion” får således den frå-
gan anses vara utredd.

Hur har Gunnar Serner fått kännedom om Kischs bok? Det finns flera möjligheter. 
Han var flera gånger i Prag, där Kisch bodde, bland annat 1925 och 1935 (Kischs bok 
hade utkommit 1924 och Serners berättelse skrevs 1935).17 Ett besök i en pragsk bokhan-
del hade säkert kunnat resultera i att Serner upptäckte opuset i fråga. En annan möjlig-
het vore att han upptäckt verket om Alfred Redl i Wien, endera via bokhandeln eller via 
sina vänner där, exempelvis professorn i dermatologi Moritz Oppenheim (1876–1949).18

Med detta svar låter sig kommissionen 
nöja. Innan den lämnar rummet frågar 
ordföranden:
 – Har ni något skjutvapen, herr Redl?
 – Nej.
 – Ni måste anhålla om ett skjutvapen, 
herr Redl.
 – Jag anhåller… vördsamt… om att 
få… en revolver.
 Ingen har en revolver på sig, men en 
av kommissionens medlemmar försvin-
ner och återkommer om en stund med 
det önskade skjutvapnet. (”Spionens 
misstag”, s. 132)

Men då hade överste Redl själv för länge 
sedan haft besök på sitt hotellrum i 
Wien av fyra officerare. De voro inte 
mångordiga. De sade endast, att allt var 
upptäckt, och frågade om han hade en 
revolver. Då han svarade nej, överläm-
nade de en […].
(”Spionernas spion”, s. 195)
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Nästa fråga är om Gunnar Serner kände till Sture Appelbergs ”Spionens misstag” 
och inspirerades av den.19 Om så skulle vara fallet, har han dolt det väl. Direkta verbala 
överensstämmelser finner man ej. Påståendet att ”en lång passus är ordagrant lika i de 
båda författarnas egenhändiga originalopus” saknar grund.20 Visserligen hade Appel-
bergs text primärpublicerats redan i Lektyrs julnummer 1934, men det är okänt huru-
vida Serner, som befann sig på Rivieran månaderna kring årsskiftet 1934–1935, prenu-
mererade på Lektyr (han medverkade inte i tidskriften förrän från och med 1937). Med 
tanke på att Appelbergs text i bokutgåvan utgavs i slutet av juni 1935,21 och att Serners 
skrevs omkring månadsskiftet maj/juni, vore den enda möjligheten att Serner haft till-
gång till primärpubliceringen. Men varför skulle han medvetet välja ett ämne som nyss 
behandlats av en konkurrent? Troligare är nog att ämneskrocken är en ren slump.

Påfallande i ”Spionernas spion” är de många sernerska förändringarna. Det rör sig 
genomgående om detaljer. Sålunda hämtas låssmeden Wagner inte på sin arbetsplats, 
som i Kisch 1924 (s. 43), utan i hemmet (s. 183), vilket onekligen är mer logiskt tillta-
lande, eftersom ”inkallelsen” ägde rum på en söndag. Redls bostad, som är en lägenhet 
i originalet (s. 43) är hos Frank Heller en villa (s. 183, 193) – kanske för att antyda dyr-
bara levnadsvanor. Wagners fråga till lagledaren/journalisten, om denne tror att her-
rarna i kommissionen letade efter den dödes testamente (s. 184) saknar motsvarighet 
hos Kisch. Vad den fingerade dementin beträffar, låter Serner denna ingå i Prager Tag-
blatt (s. 184) medan den minnesgoda läsaren av framställningen ovan vet att det i själva 
verket var Bohemia.22 Serner är ensam om att delge läsaren att Eydtkuhnen ligger i Ost-
preussen (s. 187), till och med att orten var ”första tyska järnvägsstation på linjen Pe-
tersburg–Berlin” (s. 187 f.).23 Till skillnad från Appelberg räknar Serner parentetiskt 
om valutan i den ena av försändelserna på Wiens huvudpostanstalt: ”(den gången lika 
med fyratusenfemhundra svenska)” (s. 187), gissningsvis med baktanken att läsaren 
själv med denna nyckel klarar av att räkna om värdet på innehållet i den andra försän-
delsen. Frank Heller nämner att man i Redls källare funnit ”1,900 flaskor fransk cham-
pagne av finaste årgång” (s. 195). Denna uppgift saknas hos Kisch, men kan ha inspire-
rats av en lång uppräkning hos honom, vars syfte är att visa vilken uppdriven konsum-
tion överste Redl ägnade sig åt; bland annat nämner Kisch att man i spionens lägenhet 
i Prag funnit 195 skjortor och 400 par glacéhandskar (s. 68). Detta i kombination med 
Kischs uppgift att Redl firade champagneorgier (s. 51) har sannolikt räckt för att sätta 
Serners fantasi i rörelse och fylla spionens källare med ett exakt antal flaskor.

När de båda kriminalpoliserna hos Kisch förföljer Alfred Redl genom den österri-
kiska huvudstadens gator, förutsätter författaren att läsaren är informerad om stadens 
topografi eller också tycker han att det är mindre viktigt (s. 21–25). Genom att ute-
sluta hälften av de gatunamn och byggnader som Kisch uppger, visade sedan Appelberg 
att han bedömde dessa detaljer såsom oviktiga för sin framställning (s. 123 ff., 127 f.). 
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Även i Heller 1935 trimmades antalet adresser ned, men där gjordes också ett par till-
lägg: Gunnar Serner utnyttjade sin lokalkännedom om Wien. Han anger inte bara att 
Redl bodde på Hotell Klomser, som de båda tidigare författarna, utan gör tillägget ”i 
Schottengasse” (s. 190).24 När Freyung nämns, gör Serner tillägget ”en öppen plats med 
mycket friluftshandel” (s. 191).

Det är tydligt att dessa fritt uppfunna eller verklighetsbaserade detaljer är till för att 
öka åskådligheten och sammanhanget i berättelsen. Man kan dock fråga sig om Ser-
ners redovisande av sina kunskaper i det wienska gatunätet verkligen enbart har denna 
funktion, eller om det även är ett sätt för författaren att etablera en auktoritet som be-
rättare.25

Sture Appelberg 1938
1938 publicerades Appelbergs ”Spionen som blev skuld till världskriget”, där Kischs his-
toria om Alfred Redl presenterades i bearbetad form för den svenska läsekretsen på nytt, 
tre år efter Appelbergs ”Spionens misstag” och Frank Hellers ”Spionernas spion”.26

I Appelbergs andra version är händelseförloppet helt annorlunda berättat än i den 
första. Författaren har nu närmat sig Kischs framställning i Der Fall des Generalstabs-
chefs Redl och Frank Hellers i ”Spionernas spion”. Appelbergs text 1934/1935 var strikt 
inriktad på brottshistorierna och saknade referenser till Kischs berättelse om hur han 
uppdagade bakgrunden till brotten. 1938 inleds framställningen med Redls självmord 
på hotellet i Wien (s. 243; 1934/1935 var det i stället det hemliga ”Svarta kabinettets” 
brevcensur som inledde novellen). Sedan kommer fotbollsmatchen i Prag och lagle-
darens/journalistens förhör med backspelaren Wagner och insikten att det rörde sig 
om överste Redl och att spioneri måste ha legat bakom självmordet (s. 243 ff.). Efter 
detta går Appelberg tillbaka i tiden: efter litet bakgrundsinformation om ”Svarta kabi-
nettet” (s. 246) kommer berättelsen om de båda anonyma penningförsändelserna, av-
hämtningen av dem, jakten på brevmottagaren, avslöjandet av spionens identitet, och 
det beordrade självmordet, i stort sett som 1934/1935 (s. 247–259). I en epilog har Ap-
pelberg fört in material från Kisch, som saknades 1934/1935: en diskussion kring kon-
sekvenserna av Redls förräderi, bland annat med åberopande av en böhmisk riksdags-
man, greve Adalbert Sternberg (s. 259 f.). Slutet är identiskt med 1934/1935: läsaren 
förs till Alfred Redls omärkta grav i Wien (s. 260).

Texten är alltså i likhet med Frank Hellers akronologiskt/analytiskt berättad. Där-
för är förhållandet mellan ”Spionen som blev skuld till världskriget” och Der Fall des 
Generalstabschefs Redl något mer komplext än beträffande ”Spionens misstag” 1935. 
Appelberg 1938 s. 243 återger material från Kisch s. 7, övergår sedan på s. 243–246 till 
Kisch s. 41–46, på s. 247–259 till Kisch s. 16–41, och slutligen på s. 259 f. till Kisch s. 
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59–62, vilket i praktiken innebär att ”Spionen som blev skuld till världskriget” skildrar 
såväl spionens som militärens brott, uppdagandet av dem och Redls självmord, följt 
av en epilog. Precis som 1934/1935 har Appelberg i sin sista version uteslutit delar av 
Kischs text, men även gjort tillägg.27

”Spionen som blev skuld till världskriget” kännetecknas av närheten till Kischs for-
muleringar, men framförallt av närheten till Appelberg 1934/1935. Ett exempel får 
räcka:

En dag i mars 1913 hade två misstänkta 
brev öppnats i postministeriets hemliga 
rum. De voro försedda med post[e] res-
tanteadress – ”Opernball 13” stod det på 
kuverten – och voro avstämplade i Eydt-
kuhnen, en dåvarande tysk-rysk gräns-
station. Inte en enda skriven rad fanns i 
breven, men däremot en massa pengar i 
österrikiska sedlar. 8,000 Kronen i det 
ena och 6,000 i det andra.
 Ingen vettig människa skulle väl ge 
sig till att skicka så stora belopp i vanliga 
poste restantebrev, om det ej rörde sig 
om orättfärdigt guld, resonerade män-
nen i ”Svarta kabinettet”. Det gällde där-
för att söka få tag i adressaten och känna 
honom på pulsen ett tag. Ett par detekti-
ver kommenderades till ständig tjänstgö-
ring i huvudpostkontorets polisvakt, och 
avdelningen för poste restantebrev sattes 
med en särskild ringledning i förbindelse 
med vaktrummet. (”Spionen som blev 
skuld till världskriget”, s. 247)

Im März 1913 waren zwei Briefe als 
verdächtig geöffnet worden, die postla-
gernd unter der Chiffre „Opernball 13” 
beim Hauptpostamt Wien erlagen. Sie 
waren aus Eydtkuhnen, und enthielten – 
ohne textlichen Kommentar – Geldbe-
träge in österreichischer Währung, der 
eine sechstausend Kronen, der andere 
achttausend Kronen; keinesfalls war 
anzunehmen, daß solche summen poste 
restante geschickt würden, wenn es sich 
um rechtmäßiges Gut gehandelt hätte. 
[…]
 Es wurden umgehend Maßnahmen 
ergriffen, sich des Behebers der Briefe zu 
bemächtigen. Zwei Detektive wurden zu 
ständiger Dienstleistung in die Polizei-
wachtstube des Postamtes entsendet, die 
durch eine elektrische Klingel mit dem 
Postschalter verbunden war: […]. (Der 
Fall des Generalstabschefs Redl, s. 16 f.)

Även om det inte rör sig om en ren översättning ligger även denna text – som i stora 
drag överensstämmer med Appelberg 1934/193528 – så nära Kisch 1924, att det är rim-
ligt att tala om plagiat.

Det kan tyckas vara en märklig strategi av Sture Appelberg att endast tre år efter pu-
bliceringen av ”Spionens misstag” ta upp samma stoff igen. Varför återkom Appelberg 
till affären Redl? Möjligen fann han att berättelsen hade en potential som han inte 
hade utnyttjat till fullo i versionen från 1934/1935. Frågan om hur han kan ha kommit 
in på sådana tankar kan man endast spekulera kring, liksom huruvida han läst Heller 
1935.
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Men först vore det tillfredsställande om man kunde fastställa om någon eller några av 
de redan behandlade texterna tjänat som inspiration till ”Spionen som blev skuld till 
världskriget”.

Åter är det omnämnandet av att kapten Ronge var Alfred Redls efterträdare som 
chef för det militära kontraspionaget (s. 254), som gör att man kan identifiera Kisch 
1924 som ’urtext’, även om det kan ha varit indirekt, via Appelberg 1934/1935. Allt som 
står i Appelberg 1938 återfinns dock ej i Appelberg 1934/1935, exempelvis uppgiften att 
Alfred Redl skulle ha byggt upp brevcensuren ”Svarta kabinettet” (s. 246). Detta fram-
går heller ej av Kisch 1924.29 I Heller 1935 sägs tydligt att det är kapten Ronge som har 
byggt upp brevcensuren (s. 187). I Appelberg 1938 visar Ronge ett fotografi av Alfred 
Redl för tjänstemannen i poste restanteluckan, som tror sig känna igen honom. Detta 
har ingen motsvarighet hos Appelberg 1934/1935 eller Heller 1935 och ej heller hos 
Kisch 1924. Över huvud taget framhävs Ronges roll mycket mer i Appelberg 1938 än i 
någon av de tidigare texterna.

Torsten Schonbergs (1882–
1970) omslag till förstaupp-
lagan av Frank Hellers Herr 
Collins alibi (1935), i vilken 
Egon Erwin Kischs berättelse 
om avslöjandet av överste 
Redl utnyttjades.

Signaturen AN:s omslag 
till förstaupplagan av 

Sture Appelbergs Beryktade 
bovar (1938), i vilken Egon 
Erwin Kischs historia om 

avslöjandet av Alfred Redl 
utnyttjades. Novellsam-

lingen utgavs samma år i en 
ny emission i serien Gebers 

Semesterböcker, med 
omslag av Ulla Küntzel 

(1923–2008).

Signaturen Webers omslag till 
Illustrierter Film-Kurier n:r 1548 

(Wien, 1931).
Kischs berättelse hade redan 

blivit österrikisk stumfilm 1925, 
året efter primärpubliceringen, 

nämligen Oberst Redl. Der 
Totengräber der Monarchie. 

Tidskriftsnumret ovan utgavs i 
samband med den första ljudfil-

men på ämnet, den tysk-tjeck-
iska Der Fall des Generalstabs-

Oberst Redl, 1931.
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Som framgått av inledningscitatet till denna uppsats, sköt sig Redl enligt Kisch ge-
nom munnen. Hos Appelberg skjuter sig den avslöjade spionen genom tinningen.30 
Möjligen är detta en eftergift åt dekorum. I Heller 1935 nämns detta över huvud taget 
inte, rimligen också av hänsyn till dekorum.

Vi har tidigare sett att tilläggen i Heller 1935 tjänade syftet att förtydliga texten inför 
läsaren. Appelbergs extrapolationer härrör snarare från författarens fabuleringsglädje 
än från en ambition att ge dem distinkta berättartekniska funktioner.

Kischs berättelse kritiskt granskad
Forskningens nuvarande ståndpunkt tycks vara att Egon Erwin Kischs redogörelse för 
fallet Redl inte är med verkligheten överensstämmande. Detta har upptäckts då ryska 
arkiv har öppnats, men även österrikiska arkivfynd har kompletterat bilden.31

Det rör dels detaljer hos Kisch som att adressaten till de båda penningförsändel-
ser som blev Redls fall skall ha varit angiven som ”Opernball 13”, suggestivt genom an-
knytningen till societetsliv i Wien och olyckstalet 13. I själva verket var breven adres-
serade till hans sedvanliga alias ”Nikon Nizetas”. Även andra detaljer kring försändel-
serna är felaktiga.32

Varken Appelberg eller Serner nämner Redls homosexualitet, som Egon Erwin 
Kisch gör ett ganska stort nummer av, och presenterar som motiveringen till general-
stabsöverstens brott: genom sin preferens skulle Redl ha varit ett klassiskt mål för ut-
pressning av främmande makt, och därigenom ha tvingats till sina brott (s. 44, 46–49, 
66, 69–72). Här får man gissa att såväl Sture Appelberg som Gunnar Serner gjort be-
dömningen att omnämnandet av homosexualitet inte skulle tillföra deras texter något 
positivt sett ur deras normalläsekretsars perspektiv. Serner är känd för att i sitt förfat-
tarskap över huvud taget ha nedprioriterat erotik.33 Ny dokumentation visar att ho-
mosexualiteten inte spelade någon som helst roll i sammanhanget. Alfred Redl be-
hövde pengar för att kunna förverkliga en högprofilerad livsstil, och det var han som 
tog kontakt med först italienska myndigheter, sedan ryska – inte tvärtom.34 Ryssarna 
var till och med okunniga om Redls sexuella preferenser, och spionhistorikern John R. 
Schindler menar att det är tveksamt om de verkligen hade kunnat utnyttjas i utpress-
ningssyfte, eftersom de var rätt allmänt kända.35

Appelberg och Serner upprepar däremot Kischs tanke (övertagen från riksdagsman-
nen Adalbert Sternberg, som i sin tur var megafon åt krigsmakten), att det kan sägas 
att Alfred Redl orsakade första världskriget genom att sälja information om krigsor-
ganisationen och genom sin underlåtenhet att till sina österrikiska överordnade vida-
reföra uppgifter om fiendens styrka. Man har menat att om österrikarna känt till att 
Ryssland hade 75 divisioner fler än de trodde, hade de varit mindre angelägna att gripa 
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till vapen efter skotten i Sarajevo – hela den samlade österrikisk-ungerska armén om-
fattade blott 61 divisioner.36 John R. Schindler hävdar att Redl i själva verket gjordes 
till syndabock för den inkompetens som ledde till de österrikisk-ungerska motgång-
arna i första världskriget.37

Intressantast i vårt sammanhang är kanske insikten att Egon Erwin Kischs redogö-
relse för hur han fick kunskap om fallet Redl är uppdiktad.38 Det pragska fotbollsla-
get Sturm spelade således inte någon match den 25 maj 1913 och det fanns ingen i la-
get som hette Wagner.39 Följaktligen finns det referat i Prager Tagblatt, som Kisch och 
Frank Heller citerar, ej i sinnevärlden.40 Visserligen fanns den av Kisch nämnda de-
mentin i Bohemia den 27 maj 1913, men samma dag publicerade även den officersvän-
liga wienska tidningen Die Zeit en avslöjande artikel om fallet Redl, vilket Kisch ej 
nämner.41 Försök att etablera de verkliga förhållandena kring hans uppdagande av fal-
let Redl har ej burit frukt. Kisch tog med sig sanningen i graven, som John R. Schind-
ler skriver.42

Detta är ju ett problem om man betraktar Der Fall des Generalstabschefs Redl som 
ett vetenskapligt reportage eller en essä. Om man i stället accepterar texten som en 
genrehybrid på gränsen mellan skönlitteratur och fakta – ’dramadokumentär’ och 
’based on a true story’ är nutida genreblandningar som lever i samma gränsområde – 
kan man i stället glädjas åt dess underhållande kvaliteter, i likhet med Kurt Tucholsky 
(1890–1935), som i sin recension av Der Fall des Generalstabschefs Redl betvivlade opu-
sets dokumentariska värde, men kallade det för ”en spännande kriminalroman, bril-
jant stegrad, ypperligt komponerad”.43 Christian Kirchmeier tolkar Kischs text som 
ett exempel på en kamp om kommunikationskontrollen i ett övervakningssamhälle i 
vardande: det är den lagvidriga brevcensuren, militärledningens mörkläggningsförsök 
och presscensuren, som Kisch vill komma åt med alla till buds stående medel, och han 
uppfyller därmed en korrigerande politisk funktion.44

Något dylikt uppsåt hade varken Sture Appelberg eller Gunnar Serner. De ville ser-
vera en spännande historia, med vissa moraliserande utvikningar. Huruvida de i likhet 
med Tucholsky hyste betänkligheter inför faktaåtergivningen hos Kisch vet vi inte. 
Hur som helst lade de sig nära pragreporterns framställning och det är väl att märka 
att Heller 1935 och Appelberg 1938 utförligt använder sig av berättelsen om detektivre-
porterns upptäckt av affären Redl. Fiktion återanvänd som fiktion. Ingen av de svenska 
författarna uppger sin källa.

Christian Kirchmeier påpekar att Kisch träder in i sin egen berättelse som en jour-
nalistdetektiv, som klarar ut det som polisen inte förmår att utforska.45 Kirchmeier 
kallar Kischs text för en detektivhistoria, och menar att författaren tecknar sig själv 
som en arvtagare till Sherlock Holmes, och att det i själva verket är Kisch själv som är 
huvudpersonen/hjälten, inte Redl.46
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Från 1880-talet och framåt hade detektivreportern/reporterdetektiven varit en po-
pulär hjältefigur inom internationell kriminalfiktion, till exempel Barclay Norths47 The 
Diamond Button: Whose Was It? A Tale from the Diary of a Lawyer and the Note-Book 
of a Reporter (1889),48 Robert Barrs (1850–1912) Jenny Baxter, Journalist (1899)49 och 
Scott Campbells50 The Reporter’s Triumph or The Mystery of the Missing Bride (1900).51 
Den berömdaste exponenten torde emellertid ha varit fransmannen Gaston Leroux 
(1868–1927) journalistiska spårhund Joseph Rouletabille, som först dök upp 1907, 
men återkom i en svit romaner.52

Det var således till en livaktig litterär tradition som Erwin Egon Kisch anknöt i Der 
Fall des Generalstabschefs Redl.

Slutord
Undersökningen har visat, att såväl Sture Appelberg som Gunnar Serner byggde sina 
texter om överste Redl på Egon Erwin Kischs Der Fall des Generalstabschefs Redl, utan 
angivande av källa. Svenskarna renodlade de båda berättelserna hos Kisch om brot-
ten och uppdagandet av dessa, medan de i stort sett skar bort all den bakgrunds- och 
kringinformation som serveras i förlagan.53 Närmast den historiska kärnan ligger Ap-
pelberg 1934/1935, med sin koncentration på det polisiära och militära uppdagandet 
av spionens brott och dennes självmord. Redan i Heller 1935 får den fiktiva framställ-
ningen hos Kisch en framträdande roll i och med att berättelsen om låssmedens/fot-
bollsspelarens berättelse inkorporeras, vilket även Appelberg 1938 gör. Huruvida de 
svenska författarna uppfattade den tyska texten som verklighetsbespeglande eller fik-
tiv är oklart. Att Heller 1935 och Appelberg 1938 inkorporerar den fiktiva berättelsen 
om hur Kisch uppdagade brotten, visar bland annat hur väl denna ’självupplevda’ his-
toria fungerar även på författarkollegor. De appelbergska och sernerska appropriering-
arna av Kischs text går klart över gränsen för allusion, inspiration, lån eller pastisch 
och bör snarare ses som rena eller uppsminkade plagiat, även om man kan säga att alla 
de svenska texterna är mer koncentrerade och väldisponerade än Kischs, och att Ser-
ners opus på vissa punkter är effektivare och ännu mer dramatiskt och sinnrikt gestal-
tat än förlagan. Det vore ett lockande, men kvantitativt svårbearbetat projekt, att för-
söka skaffa sig inblickar i hur vanlig ’kannibalisering’ av andras texter är inom svensk 
populärlitteratur.

Tydligen räknade varken Appelberg eller Serner med att någon skulle känna igen 
Egon Erwin Kisch som den egentlige upphovsmannen, något som med tanke på att 
den tyska texten utkommit i två versioner, och Sveriges täta kulturella förbindelser med 
den tyska kultursfären framstår som ganska riskfyllt. Ytterligare fokus på Kisch fick de 
svenska läsarna genom att hans Eintritt verboten (Paris, 1934) utgavs i Arne Holmströms 
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översättning som Obehöriga äga ej tillträde (Stockholm, 1935).54 Detta var alltså samma 
år som ”Spionens misstag” i Utpressaren i Rasteburg och ”Spionernas spion” i Herr Col-
lins alibi och andra noveller utkom på bokmarknaden. Kanske räknade de svenska för-
fattarna med att det skulle finnas acceptans bland läsarna för plagiat.

Schematiskt kunde man framställa förhållandet mellan de fem primärtexter som be-
handlats i denna uppsats på följande vis:

En systematisk genomgång av periodika skulle rimligtvis ytterligare perspektivera 
Gunnar Serner och Sture Appelberg som presentatörer av landsförrädaren Alfred Redl 
i skönlitterär form inför den svenska publiken. Man kan ju fråga sig varför ett öster-
rikiskt kriminalfall från 1913 fortfarande kunde anses vara gångbart för en svensk pu-
blik mer än tjugo år senare – till och med så gångbart att det tålde upprepade presenta-
tioner inför läsarna. Ett par recensenter beklagade sig faktiskt över ämnets spridning: 
”Kanske är det onödigt att berätta versionen om den österrikiske storspionen Redl för 
femtioelfte gången.”55 ”Spionhistorien från Wien t.ex. är ett reportage som redan mött 
oss i flere andra samlingar.”56

Denna undersöknings syfte har inte varit att fullständigt kartlägga motivets närvaro 
i svensk litteratur, utan att visa på några till en bred läsekrets riktade exempel. Under-
sökningen bekräftar att återgivningarna av fallet Alfred Redl är fabrikationer av för-
fattare verksamma på bok-, film- och pressmarknaderna på grundval av desinforma-
tion från den österrikisk-ungerska militära säkerhetstjänsten.57 Spionen som skulle för-
svinna fick evigt liv inom populärkulturen.

Egon Erwin Kisch:
Der Fall des Generalstabschefs Redl
(1924)

Egon Erwin Kisch: 
”Der Fall des General- 
stabschefs Redl”
(Prager Pitaval 1931)

Sture Appelberg:
”Spionens misstag”

(Lektyr 1934:51, Utpressaren 
från Rasteburg 1935)

Frank Heller:
”Spionernas spion”

(Hemmets Journal 1935:25, 
Herr Collins alibi 1935)

 
Sture Appelberg:

”Spionen som blev skuld
till världskriget”

(Berömda bovar 1938)
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N O T E R

1 ”Redl hatte sich, vor dem Spiegel stehend, in den Mund geschossen, das Projektil hatte das 
Gaumendach durchbohrt und war schräg von rechts nach links in das Gehirn ge drungen; 
im linken Scheitelknochen war das Geschoß stecken geblieben, die Ausblutung war durch 
die linke Nasenhöhle erfolgt. Neben dem Sofa war er tot zusammengesunken, bei der 
Leiche lag der Browning.” Egon Erwin Kisch, Der Fall des Generalstabschefs Redl, Berlin 
1924, s. 37 f.

2 Kisch 1924, s. 42–46. Se även densamme: ”Wie ich erfuhr, daß Redl ein Spion war”, i Wie 
ich erfuhr, daß Redl ein Spion war. Zwölf Reportagen, Berlin 1961, s. 5–22.

3 Tidningens namn framgår ej av Kisch, utan har hämtats från Christian Kirchmeier, ”Der 
Journalist als Detektiv. Kischs Der Fall des Generalstabschefs Redl und die Reportage der 
Neuen Sachlichkeit”, Zagreber germanistische Beiträge. Jahrbuch für Literatur- und Sprach-
wissenschaft, 2016, s. 68 not 16.

4 Kirchmeier 2016, s. 69.
5 Volymen ingick som band 2 i serien Aussenseiter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegen-

wart.
6 Sidorna 46–51 handlar simultant om vad militärens representanter fann i Alfred Redls lä-

genhet i Prag, är bidrag till historien om hans brott, historien om militärens utredning och 
historien om Kischs utredning. Den sistnämnda har två delar: utredningen 1913 i omedel-
bar anslutning till skandalen, och en tidsmässigt ej närmare angiven, kanske tio år senare, i 
samband med författandet av Der Fall des Generalstabschefs Redl. Till den sistnämnda fa-
sen torde den intervju med August Urbański von Ostrymiecz höra, vilken rimligtvis utgör 
underlaget för beskrivningen på s. 46–51, trots att ingenting nämns om detta.

7 Urbański von Ostrymiecz efterträdde 1909–1914 Redl som chef för det militära kontra-
spionaget. Kisch återger namnet på sin informant med två förvanskningar: Urbañski von 
Ostromiecz, alltså ñ för ń och o för y. Dessa fel varieras av Sture Appelberg, som döper 
översten till Urbanski von Ostronomiecz, alltså n för ń, o för y och tillägg av stavelsen 
”no” (Utpressaren i Rasteburg, s. 129, Berömda bovar, s. 255) – oklart om det sista namnet 
formats omedvetet eller för att vara vitsig (”ostron”, ”ostronomi”). Gunnar Serner nämner 
inte Urbański alls.

8 I Lektyr 1934:51, återutgiven i författarens Utpressaren i Rasteburg. Kriminalnoveller, 
Stockholm 1935, s. 117–136. De båda texterna är så gott som identiska (1935 har ett telefon-
nummer och inledningsordet i näst sista meningen ändrats, och tio rader text tillagts på 
s. 132); de citeras efter bokutgåvan under förkortningen ”Appelberg 1934/1935”. Ett tack 
riktas till Johan Wopenka, Göteborg, som lämnat uppgiften om primärpubliceringen. – 
Faktum är att affären Redl, som påpekades i Bert Möllers recension av Utpressaren i Raste-
burg, lades fram för den svenska publiken några år tidigare än i Appelbergs novellsamling: 
”En av dem, om överste Redls avslöjande, är förut bekant för svenska läsare genom Bern-
dorffs bok Spionage.” (B. M., ”Appelberg, Sture. Utpressaren i Rasteburg. Kriminalno-
veller”, i Biblioteksbladet 1936, s. 185) Journalisten och författaren Hans Rudolf Berndorff 
(1895–1963) hade debuterat på bokmarknaden med Spionage! (Stuttgart 1929), som redan 
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året därpå utkom i E.P. Enevalds svenska översättning som Spionage! Verklighetsskildringar 
från ”den hemliga tjänsten” (Stockholm 1930). Denna text har ej anförts i föreliggande un-
dersökning, då den saknar direkt samband med de här undersökta verken. Berndorffs text 
är full av inslag som endast återfinns där (missförstånd, halvriktigheter och direkta fel): 
dessa saknas i Appelbergs och Serners texter.

9 W. Nohrborg, ”Litteratur. Sture Appelberg: Utpressaren i Rasteburg”, Falu-Kuriren 
2.7.1935: ”Berättelsen om hur den österrikiske mästerspionen, överste Redl, blev upptäckt 
och avslöjad tillhör det bästa innanför omslaget.”

10 Och vilket var då spionens misstag, som framhävs i novelltiteln? Det var att han tank-
löst erkände att ett pennknivsetui, som visades för honom i hotellreceptionen, var hans 
(s. 126 f., Kisch s. 21). Kriminalpolisen hade funnit det i den droska Redl hade tagit från 
huvudpostkontoret, och man hade dragit slutsatsen att mottagaren av de båda försändel-
serna med 14 000 österrikiska kronor hade använt kniven för att sprätta upp kuverten (s. 
123, Kisch s. 19).

11 I Hemmets Journal 1935:25; omtryckt i slutet av november samma år i bokform i förfat-
tarens Herr Collins alibi och andra noveller (s. 179–195); jfr Svensk Bokhandels-Tidning 
1935:47 s. 280. Omtrycket är ordagrant, vilket är föga förvånande, eftersom Serner bru-
kade skicka periodikatrycken som förlaga för sättningen vid bokpublicering. Man noterar 
exempelvis att danismen/germanismen ”årsförbruk”, som förekommer i Hemmets Journal 
1935:25, s. 43, bibehållits i bokutgåvan, s. 194 f. Då de båda texterna är identiska, citeras de 
här efter bokutgåvan och kallas gemensamt för ”Heller 1935”.

12 ”P.S.: Skulle Ni kunna skaffa mig ett fotografi av en berömd österrikisk militär & spion, 
överste Alfred Redl, som avslöjades och sköt sig under dramatiska omständigheter år 1913? 
I så fall kan jag tillverka en artikel om honom och tjäna något pengar. – Han var hög gene-
ralstabsofficer och chef för den hemliga upplysningstjänsten (Secret Service).” (Gunnar Ser-
ner till Marie Franzos 26.3.1935; original i Österreichische Nationalbibliotek, Wien; mik-
rofilm i Kungliga Biblioteket, Stockholm, signum: Mf H 98, 99) I nästa brev tackar han 
översättarinnan för att hon inlett arbetet på att uppdriva ett fotografi (8.4.1935) och i ett se-
nare tackar han för kortet (28.5.1935). Ett fotografi i helfigur av spionen är infört i Hemmets 
Journal 1935:25 s. 31, och det kan mycket väl vara den bild som Marie Franzos skickade. For-
muleringarna i det första brevet är något yrvakna för att vara riktade till en person som till-
bringat hela sitt liv i Wien: Marie Franzos kom nog mycket väl ihåg vem överste Redl var. 
För Serner tycks han emellertid vara en ny bekantskap. Detta är lättförklarat: Serner hade 
flytt från Sverige i september 1912 efter en framgångsrik period som banksvindlare; år 1913 
bodde han i Monaco och Beausoleil och var fullt upptagen med att återfå fotfästet i tillva-
ron, bland annat genom att ta sina första steg på banan som skönlitterär författare. Skottet 
på Hotell Klomser drunknade sannolikt i Serners egna bekymmer 1913.

13 Enligt uppgift från Hemmets Journals redaktion finns inga arkivalier från denna tid beva-
rade, varför ingen korrespondens kring publiceringen kan anföras.

14 Appelberg nämner inte notisen.
15 Här översatt som ”Svarta Byrån”; Appelberg hade i anslutning till originalets ”Das 

Schwarze Kabinett” kallat organisationen för ”Svarta kabinettet”.
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16 Termparet syntetiskt/analytiskt berättande enligt Dietrich Weber, Theorie der analytischen 
Erzählung, München 1975.

17 Pragbesöken belagda i ”Strc prst skrz krk” i Bonniers Veckotidning 1925:6, omtryckt i I sick-
sack genom sinnevärlden, Stockholm 1925, och i ”Europas mest romantiska stad” i Vecko-
Journalen 1935:34.

18 Som redan nämnts ovan hade översättarinnan Marie Franzos i Wien knappast en förmed-
lande funktion, eftersom Gunnar Serner förklarar för henne vem Redl var i det första bre-
vet där spionen nämns, daterat den 26.3.1935, och i stället ber om hjälp med ett fotografi av 
honom.

19 I sin recension av Herr Collins alibi och andra noveller hade Guido Valentin påpekat att 
Appelberg hade presenterat samma rättsfall i sin vårbok. G. V—n.: ”Frank Hellers julbok” 
i Stockholms-Tidningen/Stockholms Dagblad 26.11.1935. Ingen av de övriga recensenterna 
noterade detta. Å andra sidan hade den anonyma författaren till ”I bokhandeln” i Got-
lands Allehanda 27.6.1935, som recenserade Utpressaren i Rasteburg, konstaterat: ”Det kan 
vara lustigt nog att påpeka, att historien om överste Redl för ett par dagar sedan återfanns 
under Frank Hellers författarnamn i en veckotidning […].” Likartat hos W. Nohrborg: 
”Litteratur. Sture Appelberg: Utpressaren i Rasteburg” i Falu-Kuriren 2.7.1935: ”En lus-
tig tillfällighet har gjort att en annan författare i genren, Frank Heller, ungefär samtidigt, 
i en veckotidnings midsommarnummer, nästan ordagrant förtäljer detsamma.” De fyra 
sista orden saknar som tidigare visats grund. – För en förteckning över recensionerna av 
Herr Collins alibi, se Dag Hedman, Gunnar Serner (Frank Heller). En bibliografi (Skrifter 
utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i 
Uppsala 22), Uppsala 1987, s. 26, post nummer 69.

20 Anon., ”I bokhandeln”, Gotlands Allehanda 27.6.1935.
21 Svensk Bokhandels-Tidning 1935:25, s. 137.
22 Kisch nämner inte vilken tidning det rörde sig om, utan skriver ”eines Prager Blattes”, men 

då han tidigare nämnt Prager Tagblatt i samband med fotbollsreferatet, är Hellers extrapo-
lering begriplig. Två gånger nämner han sedan ”den fotbollsspelande redaktören vid Pra-
ger Tagblatt” (s. 194 och 195). Kisch var anställd vid Bohemia 1906–1913.

23 Appelberg 1934/1935 ger den något abstrakta ledtråden ”tysk-rysk gränsstation” (s. 247), 
vilket är en översättning av Kisch 1924: ”deutsch-russische Grenzstation” (s. 24).

24 Här missminner sig Serner: hotellet låg i hörnet Herrengasse/Bankgasse. Först några 
kvarter norr om hotellet, efter torget Freyung, byter Herrengasse namn till Schottengasse. 
Kisch nämner endast Herrengasse (s. 21), liksom Appelberg 1934/1935 (s. 127). Möjligen 
har Serner förvirrats av att Kisch två gånger nämner Schottenring (s. 22 och 27), som dock 
ligger ytterligare några kvarter norrut.

25 Det är egendomligt att Gunnar Serner med sitt sinne för dramatik till skillnad från Appel-
berg har avstått från att överföra Kischs kanske minnesvärdaste mening, som förekommer 
i scenen i hotellreceptionen, då Alfred Redl avslöjar sig genom att tanklöst erkänna sig 
vara ägare till det upphittade pennknivsfodralet: ”Er weiß: in wenigen Stunden werde ich 
tot sein.” (s. 21) Kischs koncisa, effektiva erlebte Rede blir i Appelbergs något omständliga 
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översättning med konsekvent utifrånperspektiv mindre gripande: ”Han vet att han om 
några timmar är en död man.” (s. 127) Serners variant av scenen ovan på s. 88.

26 Novellen ingick i Sture Appelbergs antologi Beryktade bovar, Stockholm 1938, s. 241–260. 
Primärpublicering i pressen ej belagd.

27 I avslutningen på s. 260 återkommer Alfred Redls gravnummer, men har ändrats i för-
hållande till Kisch 1924 (s. 67) och Appelberg 1934/1935 (s. 135): ”Grab Nr. 38, Reihe 29, 
Gruppe 79” respektive ”gravnummer 38, radnummer 29, grupp 79” har blivit ”gravnum-
mer 38 i rad 29 grupp 15”, oklart om medvetet eller ej. Heller 1935 uppger: ”gravgrupp 79, 
allé 29, grav 38” (s. 195).

28 ”En dag i mars 1913 hade två misstänkta brev blivit öppnade, som under poste restan-
teadressen ’Opernball 13’ kommit till huvudpostkontoret i Wien. De voro avstämplade 
i Eydt kuhnen, en dåvarande tysk-rysk gränsstation, och innehöllo inte något som helst 
skriftligt meddelande. Däremot fanns i det ena kuvertet en summa av åttatusen kronor i 
österrikiska sedlar, medan det andra innehöll sextusen av samma myntslag. Men för övrigt 
inte en rad, ingenting.

  Ingen vettig människa skulle väl ge sig till att skicka så stora belopp i poste restantebrev, 
om det ej rörde sig om orättfärdiga penningar, resonerade männen i ’Svarta kabinettet’. 
Därför vidtog man sina mått och steg för att försäkra sig om adressatens person eller den, 
som kom för att fråga efter post på den uppgivna signaturen ’Opernball 13’. Ett par detek-
tiver kommenderades till ständig tjänstgöring i huvudpostkontorets polisvakt, och avdel-
ningen för poste restantebrev sattes med en särskild ringledning i förbindelse med vakt-
rummet.” (”Spionens misstag”, s. 119 f.)

29 Denne nämner ej uttryckligen att det är Ronge som infört den hemliga brevcensuren, 
men av formuleringen ”Von der Überwachung der Privatpost durch dieses ’Schwarze Ka-
binett’, das erst eingerichtet wurde, als Redl schon zur Dienstleistung nach Prag komman-
diert worden war” (s. 15; ”Om övervakningen av privatpost genom detta ’Svarta kabinett’, 
som först grundades efter det att Redl hade kommenderats till tjänstgöring i Prag”) fram-
går att Redl ej var inblandad i ”Svarta kabinettets” tillkomst. Tvärtom – hela poängen är 
ju att Redls oförsiktighet med postförsändelserna betingades av det faktum att han i lik-
het med befolkningen i övrigt ej kände till den hemliga brevcensurens existens. Appelberg 
1938 blir på denna punkt ologisk.

30 Utpressaren i Rasteburg, s. 134, Berömda bovar, s. 259.
31 John R. Schindler: ”Redl – Spy of the Century?”, i International Journal of Intelligence and 

Counter Intelligence, 18, 2005:3, s. 483 f.
32 Schindler 2005, s. 484 f.
33 De undantag till denna regel som kan noteras, bland annat romanen Kejsarens gamla klä-

der (1918), härrör från den tidigare delen av författarskapet. Jfr Dag Hedman, Eleganta es-
kapader. Frank Hellers författarskap till och med Kejsarens gamla kläder, Uppsala/Örkel-
ljunga 1985, kap. 5 och 6.

34 Schindler 2005, s. 492.
35 Schindler 2005, s. 488 f. och 503.
36 Schindler 2005, s. 498.
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37 Schindler 2005, s. 487 f. Den faktiska skada som Redl gjorde menar Schindler låg på det 
spionorganisatoriska planet: han förrådde alla agenter som arbetade för Österrike-Ungern 
i Ryssland. Före Redls inträde i kontraspionaget år 1900 hade Österrike mer än 100 spio-
ner i sin tjänst i Ryssland; när Redl avslöjades 1913 var de alla likviderade (s. 499 med hän-
visning till Albert Pethö, Agenten für den Doppeladler. Österreich-Ungarns geheimer Dienst 
im Weltkrieg, Graz 1998, s. 383).

38 Marcus Patka, Egon Erwin Kisch. Stationen im Leben eines streitbaren Autors, Wien 1997, 
s. 31–40.

39 Schindler 2005, s. 496 f.
40 Kirchmeier 2016, s. 68.
41 Kirchmeier 2016, s. 68 med hänvisning till Ralf Thies: Ethnograph des dunklen Berlin. 

Hans Ostwald und die ”Großstadt-Dokumente” (1904–1908), Köln 2006, s. 187.
42 Schindler 2005, s. 497 och 502.
43 Ignaz Wrobel (pseud. f. Kurt Tucholsky): ”Außenseiter der Gesellschaft”, i Die Weltbühne, 

1925:10, s. 359 f.: ”ein spannender Kriminalroman, brillant gesteigert, ausgezeichnet auf-
gebaut. Wieweit die Dokumentation in Ordnung ist, kann ich nicht beurteilen. Einer der 
beteiligten Offiziere wird als Quelle angegeben; daß er nicht Alles, und daß er nicht Alles 
so gesagt hat, wie es in Wahrheit gewesen, ist klar.” (cit. på s. 359). Jämför Christian Kirch-
meier 2016, s. 70. I centrum för Kirchmeiers uppsats står frågan om genretillhörighet och 
hur Der Fall des Generalstabschefs Redl skall kunna förenas med Kischs anslutning till ”die 
neue Sachlichkeit”-rörelsen. Då den aspekten ligger utanför ramen för föreliggande un-
dersökning, hänvisas således till Kirchmeier.

44 ”Kischs neusachlicher Reporter erfüllt eine politische Funktion, die ihn zum sozialen 
Korrektiv eines neuen politischen Machttypus erhebt.” Kirchmeier 2016, s. 78. Kirchmeier 
visar hur militären via censuren och desinformation manipulerade pressen i fallet Redl 
(s. 77). Generalstabskapten Maximilian Ronge (1874–1953) för denna tradition vidare i 
Kriegs- und Industrie-Spionage. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst, Zürich 1930, där han kom-
mer med det häpnadsväckande påståendet: ”Man entschloß sich, allen Bedenken zum 
Trotz, die Wahrheit nicht zu verheimlichen.” (s. 77; ”Man beslöt sig, trots alla betänklig-
heter, för att inte hemlighålla sanningen.”) I harmoni härmed utgör sista sidan av Ronges 
kapitel om Redl ett försök att bagatellisera verkningarna av dennes landsförrädiska aktivi-
teter (s. 78 f.).

45 Kirchmeier 2016, s. 70.
46 Kirchmeier 2016, s. 70 f.
47 Pseudonym för William Calwalader Hudson (1843–1915).
48 Svensk översättning: Briljantknappen (1903).
49 Den svenska översättningen (med samma titel som originalet) utgavs under pseudonymen 

Cottrel Hoe.
50 Pseudonym för Frederick William Davis (1858–1933).
51 Svensk översättning, Reporterdetektivens triumf eller Olga Hedricks äfventyr (1906).
52 Tre av dessa hade 1908, 1909 och 1913 översatts till svenska. Av tidiga inhemska verk med 

en reporterdetektiv som hjälte bör Ernst Lindbloms (1865–1925) Den svensk-amerikanske 
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Sherlock Holmes (1908) nämnas. – Åke Runnquist noterar i understreckaren ”Detektivro-
manen som kulturhistoria” i Svenska Dagbladet 6.4.1957: ”Journalistyrket har sedan blivit 
en för svenska bokdetektiver speciellt karakteristisk bisyssla, som hängt med ännu långt 
in på femtiotalet” (citerat efter omtrycket i Mordiskt Allehanda. En antologi. Stockholm 
1976, s. 38).

53 Mot den nämnda bakgrundsteckningen, liksom mot det av Kisch redovisade källmate-
rialet (samtal, akter, yttranden av höga militära och polisiära ämbetsmän, såsom August 
Urbański von Ostrymiecz), riktar Marcus G. Patka grundläggande misstankar. Patka be-
tecknar dem kategoriskt såsom ”völlig unmöglich” (Patka 1997, s. 39; ”helt omöjliga”). Au-
tenticiteten hos de ’statshemligheter’ som de till tystnad edsvurna ämbetsmännen påstås 
ha talat om för den sedan 1918 såsom övertygad kommunist kände Kisch, betecknas såsom 
”in höchstem Maße fragwürdig” (ibid.; ”i högsta grad tvivelaktiga”). Kischs bearbetning 
”Wie ich erfuhr, daß Redl ein Spion war” (se not 2 ovan) koncentrerar sig i likhet med de 
svenska texterna på berättelsen om brotten och berättelsen om uppdagandet av dem. Kap-
ten Ronge nämns ej i denna textvariant.

54 Det är frestande att spekulera i huruvida Appelberg i fler fall använt sig av tyska förlagor. 
Bert Möller inledde sin recension av Utpressaren i Rasteburg med orden ”Delvis synas 
dessa berättelser, i vilka händelserna äro förlagda till Tyskland och Österrike, vara byggda 
på kriminalfall ur verkligheten.” (B. M., ”Appelberg, Sture. Utpressaren i Rasteburg. Kri-
minalnoveller”, Biblioteksbladet, 1936, s. 185.) Det ligger dock utanför ramen för förelig-
gande undersökning att utforska denna fråga vidare.

55 –o–: ”Kriminalistiskt”, Arbetet 29.6.1935 (recension av Utpressaren i Rasteburg).
56 —et: ”Svenska detektivförfattare”, Hufvudstads-Bladet (Helsingfors) 29.7.1935 (recension 

av Utpressaren i Rasteburg).
57 Jfr Schindler 2005, s. 502.

A B S T R AC T

Dag Hedman, Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Goth-
enburg.

The Spy Who Wouldn’t Go Away: On Literary Recycling (Spionen som inte försvann. Om 
litterärt återbruk)

The Austrian counter-intelligence officer and master spy Alfred Redl caused the first great spy 
scandal in 1913, when he was exposed as a double agent. He was immediately commanded to 
commit suicide as part of a military cover-up to avoid a trial that would have been embar-
rassing to the authorities. In fact, the whole story was immediately exposed by the Prague 
journalist Egon Erwin Kisch, who later published several accounts of the case, the first and 
most detailed among them Der Fall des Generalstabschefs Redl (1924). The essay shows that 
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the popular Swedish writers Sture Appelberg and Gunnar Serner (using his pen name Frank 
Heller) appropriated the core of Kisch’s text, disposing of his background material, and in part 
simply translating lengthy portions of the text. Neither of them acknowledged their debt to 
Kisch. As recent research has shown, the most spectacular part of Kisch’s account (about his 
own involvement) was pure fiction, as well as large parts of the background information. It is 
not clear if Appelberg and Serner regarded Der Fall des Generalstabschefs Redl as a true account 
or as fiction. Complaints from some of the reviewers make it obvious that the Alfred Redl story 
had already been exploited on the Swedish literary market when Appelberg and Serner decided 
to use it. The spy who was supposed to go away seems to have achieved enduring life in popular 
culture, especially film and literature.

Keywords: Alfred Redl, Egon Erwin Kisch, Sture Appelberg, Gunnar Serner, Frank Heller, 
literary appropriation


