
Slutkörda efter flera timmars promenad genom gatorna 
i ett svinkallt Wien stegar vi in på Tewa, en restaurang 
och bar på Naschmarkt – på engelska något i stil med 
”nibble market”. På platsen marknaden ligger i dag 
rann det en gång en flod så smutsig och förorenad att 
den fylldes igen 1890. Vi beställer varsin öl och blickar 
ut över det rökfyllda rummet. I Österrike röker en stor 
del av befolkningen och reglerna för rökning inomhus är  
generösa. Har man en lokal som är mindre än 50 kvadrat-
meter bestämmer man själv om det ska vara tillåtet eller 
inte, mellan 50 och 80 kvadratmeter är det något av en 
gråzon där det bestäms från fall till fall och slutligen lo-
kaler som är större än 80 kvadratmeter måste erbjuda 
hälften av sittplatserna till icke-rökare. 
    Till vår förtjusning upptäcker vi en massa vegetar-
iska rätter på menyn. Till och med veganska! Glad över 
vår lyckoträff frågar jag servitrisen om Wien. Hur är det 
egentligen, är den veganska maten utbredd? Finns det 
något annat än schnitzel? Efter att ha svarat ett kort ”ja” 

på den sista frågan sammanfattar hon staden med en bru-
tal ärlighet och önskar, på sitt eget lilla sätt, oss en trevlig 
vistelse. 
    − Have fun in Vienna, as far as you can.
    Hennes svar kunde ha varit nedslående och fått vem 
som helst att tappa reslusten, men tvärtom antog vi ut-
maningen. Vi ska hitta ett annat Wien. Ett Wien utanför 
ramarna. 

Nästan morgon vaknar vi till ett soligt, men kallt Wien. 
Vår lägenhet har vi hyrt via www.airbnb.com, som är 
en sorts exklusiv variant av soffsurfning. Tvårummaren 
har ett  fint badrum med tvättmaskin, ett mysigt kök med 
espressomaskin och ett stort vardagsrum med en riktigt 
läskig tavla med ett barn och en ängel som stirrar mig i 
ögonen var jag än är i rummet. Adressen är Rainergasse 
17 och ligger i det fjärde distriktet, Wieden, och vi beta-
lar ungefär 650 kronor per natt. Med några guideböcker 
som vi har lånat på biblioteket i väskan snörar vi på oss 

våra skor och gör oss redo för staden. Det absolut bästa 
sättet att ta sig runt är att promenera då Wien är en gan-
ska kompakt stad. I början är det rätt svårt att hitta, det 
är många smågator och vägarna byter namn titt som tätt. 
Annars är transportnätet väldigt effektivt och en treda-
garsbiljett för buss, spårvagn och tunnelbana kostar bara 
13,60 euro. 
    För att ta oss till Freudmuseet går vi i en halvcirkel runt 
det första distriktet, Innere Stadt, Wiens gamla stan. Mu-
seet ligger på Berggasse 19 i Alsergrund, nionde distrik-
tet, och var adressen där Sigmund Freud, psykoanalysens 
fader, bodde och hade sin praktik. När Tyskland gick in i 
Österrike 1938, även kallat Anschluss, gavs han som en 
av få judar chansen att fly, men bara om han skrev under 
ett papper som bekräftade att han hade fått leva och jobba 
i frihet och hade behandlats med respekt. Detta gjorde 
han och det sägs att han frågade om han kunde lägga till 
”Jag kan varmt rekommendera Gestapo till alla”. 
    Freud flydde till London, där han året efter dog av 

Det är lätt att bli förtrollad av denna schnitzelns huvudstad, Wien. Som i ett sagoland 
tornar sig kyrkospirorna och palatsliknande byggnader upp mot huvudstadens sky och 
bråkar om turisternas uppmärksamhet. Rådhuset, Stefansdomen och Operan är bara 
ett fåtal av alla de fantastiska byggnaderna som vittnar om ett historiskt Wien i en tid 
då solen kretsade kring Europa. Och visst är det fint, det går inte att komma ifrån.  
Byggnaderna kan få vem som helst att tappa andan. Men bakom fasaderna döljer sig 
ett annat Wien med ett mörkt förflutet. 

Att vara  
annorlunda  
i Wien.



den dödliga spruta hans doktor gav honom. Han led av 
käkcancer och hade elva år tidigare ingått en pakt med 
läkaren som skulle ge honom sprutan om smärtan blev 
för stor. Inne i hans gamla lägenhet på Berggasse, i dag 
alltså museum, har de klätt rummen med foton och do-
kument som berättar hans livs historia. Det enda som är 
original på museet är den gamla entrén till lägenheten, 
där bland annat hans käpp och hatt hänger kvar. Han tog 
med sig nästan allt till London, där det också finns ett 
museum.
   
Efter många timmar utan mat börjar det kurra i ma-
gen och som tur är befinner vi oss i ett land med maten i 
fokus. På kartan framför oss har vi ringat in en restaurang 
som heter Landia, som ska ligga på en liten gata som 
heter Ahornegasse. Tipset kommer från www.happycow.
net, en sökmotor för att hitta vegetariska restauranger 
världen över. 
   Landia ligger i stadsdelen Neubau, och är tillsam-

mans med Mariahilf de två stadsdelar på kartan där 
vi har antecknat som mest. Second hand-affärer,  
vegetarisk mat och pubar är inskrivna på gratiskartan 
som redan på första dagen har börjat gå sönder. Från 
Neubaugasse leder en liten passage oss till Ahornegasse 
4 och Landia, som serverar klassisk österrikisk mat både 
i vegetarisk och vegansk tappning. Väl pålästa vet vi  
redan vad vi vill ha, cordon bleu och schnitzel. 

Ad Gilsin jobbar som servitör på Landia och tycker att 
Wien blir bättre och bättre på det vegetariska. Men det 
går långsamt.
   − Det är på grund av den österrikiska mentaliteten, de 
flesta är bönder, säger han och springer iväg med dricka 
till ett annat bord. 
   − Det är ok i Wien, men åker du ut på landet är det 
riktigt dåligt. Om de äter något annat än kött där så är 
det bara som tillbehör till köttet, fortsätter han när han 
kommer tillbaka. 

   I stället för kött har de använt seitan, som uppfanns re-
dan på 1000-talet av buddhistiska munkar i Kina. Seitan 
görs genom att rena vetemjöl från stärkelse, så att bara 
gluten blir kvar. Konsistensen är väldigt köttlik och kan 
marineras efter egen smak. 
    Liksom champagne är även wienerschnitzeln lagskyd-
dad. Så för att få kalla en friterad köttbit för just wiener-
schnitzel måste den vara gjord av kalv. På menyn heter 
min mat ”Schnitzel mit Petersilkartoffeln”. Restaurangen 
är populär och vittnar om att det finns människor i staden 
som kan tänka sig att välja bort den lagskyddade biten 
av kött. Maten är underbart god och jag har svårt att tro 
att en bankad bit kalv skulle kunna vara godare än detta. 

Medan vi tar oss med tunnelbana till Unter-St-Veit 
börjar det mörkna ute. Klockan är strax efter fyra och 
vinden biter till i ansiktet när vi kommer upp från  

Bergasse 19 efter att Sigmund Freud hade flytt och nazisterna tagit över. 

 “Have fun in Vienna, as far as you can.”

Fortsättning på nästa uppslag

Berggasse 19, Sigmund Freuds adress. Väggmålning. Ad Gilsin på restaurang Landia.

En vegansk schnitzel på restaurang Landia. 



tunnelbanan. Det är långt från stadens centrum, palatsen 
är utbytta mot slitna fyrkantiga bostadshus och turister-
na är lätträknade. Efter tio minuters väntan stiger vi in i  
värmen på buss nummer 47A som varje kvart kör till Otto 
Wagner-sjukhuset och den tillhörande kyrkan Kirche Am 
Steinhof. Jag försäkrar mig om att det är rätt buss och 
frågar chauffören på min allra bästa tyska:
    − Kirche Am Steinhof? 
    Han svarar att det är rätt med tummen upp och nickar. 
Jag säger ”danke schön” och sätter mig ner. Boken ljuger 
för oss, och vi går av en hållplats för tidigt, men buss-
chauffören tutar och vinkar tillbaka oss på bussen och 
säger ”one more”. 
    Väl framme vid det stora sjukhusområdet skyndar vi oss 
uppför trapporna som leder till kyrkan på toppen av kul-
len, Kirche am Steinhof. Det är många trappsteg, guide-

boken säger att det tar tio minuter men vi halvjoggar upp 
på tre. Kyrkan stänger för besökare klockan fem på lörda-
gar, och vi är där vid halv. Med sin helt unika arkitektur 
ses den som en av de viktigaste kyrkorna i jugendstil i 
hela världen. Den byggdes 1907 som ett kapell till patien-
terna på det kringliggande psykiatriska sjukhuset, vilket 
syns om man vet vad man ska leta efter inne i kyrkan. Till 
exempel finns det inga skarpa kanter att skada sig själv 
på och framme vid altaret byggde man särskilda dörrar 
för att personalen snabbt ska kunna ta sig in vid nödfall.  
   Solen går ner och utanför färgas himlen röd mot den 
guldiga koppardomen och sjukhusområdet sprider ut sig 
nedanför oss runt kullen där kyrkan ligger. 

Sjukhuset har ett mörkt förflutet som lever kvar i 
Wiens och Österrikes samvete. Otto Wagner-sjukhuset 

blev efter Tysklands intåg i Österrike 1938 platsen för 
experiment och mord på fler än 7 500 patienter, bland 
annat sjuka och handikappade barn. Strax nedanför  
kyrkan, en trappa ner och till höger, ligger ett  
museum som berättar om sjukhusets hemska historia. Eft-
er krigets slut åtalades flera läkare, men en vilja att återföra  
nazister till samhället gjorde att många läkare som hade 
jobbat för nazisterna och utfört horribla experiment på  
människor slapp undan rättvisan. Läkarna kunde till och 
med fortsätta sina karriärer. 
    En av de mest uppmärksammade fallen var läkaren 
Heinrich Gross som dömdes 1948 till två års fängelse, 
men domen revs upp av högsta domstolen på grund av 
att formella felaktigheter hade begåtts i lägre instanser. 
Gross vidareutbildade sig för att senare komma tillbaka 
till platsen där allt hände en gång, Steinhof. Där utförde 

Kirche Am Steinhof. 

Ingången till Kirche Am Steinhof. Altaret inne i kyrkan. Minnesmonument över de som mördades på sjukhuset under nazistyret. 

Bardisken inne på klubben Flex. 

Café Einhorn. Café Einhorn. 

Ölmenyn i taket på Café Einhorn. 

Ingången till Luftbad.

Posters på väggen på Einhorn. 

Så att man vet var man är... 



“Österrike är ett obetydligt land 
i världspolitiska sammanhang”
Första världskrigets slut 1918 innebar 
ett abrupt slut för kejsardömet  
Österrike–Ungern. Från att ha varit 
en europeisk stormakt förvandlades 
landet till en liten nation med stora  
ekonomiska besvär och en sargad 
självbild. 

− Minnet av imperiet och den storheten 
är mycket viktigare för österrikare och 
deras självförståelse än vad man oftast 
märker när man är där. Också mer än vad 
de själva skulle vilja medge, säger Fredrik 
Lindström på Gäddans café på Malmö 
högskola. 
     Wien var en gång en kejsarstad och en 
av de viktiga europeiska huvudstäderna 
där världspolitik avhandlades fram till för 
mindre än 100 år sedan. 
    – Wien är i dag en provinsstad i ut-
kanten av händelserna. Och Österrike är 
ett obetydligt land i världspolitiska sam-
manhang. 

I november 1918 utropades republiken 
Österrike. 1920- och 1930-talet präglas 
av en utbredd fattigdom och en politisk 
kamp mellan tre grupper. Den första var 
för Tyskland och ville vara en del av det:
    − Att Österrike blev ett eget land   
ansågs vara påtvingat utifrån, och man 
ville egentligen sedan 1918 vara med 
i Tyskland. Att man inte fick det såg  
man nästan som ett övergrepp från segrar- 
makterna i första världskriget. Och den 

gruppen blev mer och mer tysknationalis-
tisk under mellankrigstiden. 

Den andra gruppen var den socialde-
mokratiska och var också för att vara med 
i Tyskland, men av andra anledningar: 
    − Många socialdemokrater ansåg att 
Tyskland, det var den sfär där man skulle 
förverkliga världsrevolutionen. Österrike 
var för litet och Tyskland kunde man göra 
revolution i. Därför var man för att vara 
med i Tyskland. Samtidigt gillade man 
inte de tysknationella, man gillade inte 
nationalismen. Man ville ju inte se Tysk-
land som ett nationellt projekt, utan mer 
som ett socialistiskt projekt. 

Den tredje gruppen var den traditionellt 
katolska och var också den största under 
mellankrigstiden:
    − De dominerade på landsbygden, men 
var ganska svaga i städerna. Den grup-
pen var mot att bli del av Tyskland och 
ansåg att Österrike bar på ett helt annat 
kulturarv. När nazismen kom blev det 
ännu tydligare, nazisterna stod verkligen 
för något annat än den katolska, konser-
vativa världsbilden. De var för att Öster-
rike skulle bevaras självständigt. En del 
av dem drömde om att Österrike skulle 
bli stort igen, liera sig i en union med 
Ungern, Tjeckien och bli ett riktigt land 
igen. Men framför allt inte bli en del av 
Tyskland: ett preussiskt, protestantiskt 
och moderniserande projekt. 

1933 blir Österrike en katolsk diktatur 
efter att förbundskanslern Engelbert Doll-
fuss upplöst parlamentet och förbjudit  
nazismen. 
    − 1933 föll i praktiken demokratin 
ihop i Österrike. Det kristligt sociala par-
tiet hade majoritet 1933 i det österrikiska  
parlamentet när det var väldigt mycket 
konflikter mellan nazister, socialde-
mokrater och regeringen. Precis som i 
Tyskland i mellankrigstiden tog detta sig 

uttryck i väpnade band som drog fram 
på gatorna. Det var åtskilliga kollisioner 
mellan de här grupperna med blodspillan 
och dödsfall under åren innan 1933. 
    Men 1933 upplöste Dollfuss parla-
mentet och året efter, 1934, så förbjöd han 
både socialdemokraterna och den nazis-
tiska rörelsen och tog makten enväldigt 
och det blev en diktatur. 
    Han hann bara regera ett kort tag innan 
han dog i ett nazistiskt attentat 1934. 

han återigen experiment på de avrättades hjärnor som 
hade sparats. Hans karriär gick bra, han blev en ansedd 
forskare och fortsatte att undersöka de hjärnor som hade 
sparats från nazismens tid. Slutligen i början på 1980–
talet ansåg en domstol att han var skyldig till brotten som 
hade begåtts under nazismens tid. Men drygt 20 år senare 
hann han dö, innan en dom hade fallit. 
 
Wien är ingen cool stad. Wien är ingen hipp stad. 
Och Wien är ingen stad man klubbar i. Vi gick till vad 
som skulle vara en av de bästa klubbarna i Wien, Flex. 
Musiken var bra och det var en grym dj, men vad gör det 
när det ligger oupptorkade spyor på golvet och det hela 
känns som en stor fritidsgård? Ska man göra något på 
kvällen ska man hitta en pub eller en bar. På restaurang  
Amarcord på Rechte Wienzeile 15 frågar vi kyparen vart 

vi ska gå om vi vill dricka något. Med lite tvekan i rösten 
säger han att Café Einhorn är ett schysst ställe, ritar en 
karta på en liten pappersbit och lägger till:  
    − Maybe it´s too dirty for you? 
    Han förklarar att det faktiskt inte är smutsigt, men att 
det är lite gammalt. 
Bara några minuter därifrån på Joanelligasse 7  
ligger Einhorn och det är ett riktigt bra ställe. Med gamla 
tapeter, menyer i taket och rätt retrolook känns det nästan  
som om vi är i Berlin. En öl blir till två, som blir till  
gin och tonic och ja, ni förstår. Sprit och öl är billigt i 
Wien. Jag frågar bartendern vad som händer i kväll, och 
hon letar upp en tidning och ringar in allt som som hon 
tror vi kan gilla. Men efter försök på bland annat baren 
Luftbad känns en promenad hem och frisk luft som det 
rätta valet. 

När vi vaknar nästa morgon lite lätt bakis gör sig en 
doft påmind och jag kommer ihåg hur det var när man 
gick ut förr. Cigarettröken har satt sig i hud, kläder och 
skägg. Med ett sug på fett och snabba kolhydrater ger 
jag mig ut för att hitta bakisföda. Det är söndag och allt 
har stängt, eller i alla fall nästan allt. Jag hittar ett ke-
bab– och falafelhak som har flaggorna ute. Mannen ba-
kom disken tittar lite konstigt på mig där jag står med 
min kamera på magen, lite lätt rödsprängda ögon och 
doftar gammal fimp. På en tyska som skulle ha gjort 
vilken tysklärare som helst rörd till tårar säger jag:  
    – Zwei mal Pommes Frites, bitte. 
    Han förstår precis, trycker ut en stor klick ketchup i 
strutarna med grillkryddade pommes och rullar in dem i 
folie. 

Fredrik Lindström

• 46 år och bor i Bjärred.

• Jobbar halvtid som forskningskoordina-
tor och studierektor för forskarutbildnin-
gen vid Fakulteten för kultur och sam-
hälle vid Malmö högskola, och halvtid 
som personlig assistent åt sin funktion-
shindrade dotter Alva.

• “Jag har bott i Wien i omgångar sedan 
jag förälskade mig i staden som student 
1990. Har varit gästforskare vid Wiens 
universitet och jag skrev min avhandling 
om det sena Habsburgimperiet och har 
även forskat om hur Österrike har hanter-
at sitt förflutna, med speciellt fokus på 
delaktigheten i Nazitysklands brott och 
förintelsen.”

Fortsättning på nästa uppslag

FAKTA

Rökning är poppis i Österrike. Väggmålning. Wien har ett väldigt väl fungerande transportnät. 



Wien och Österrike har en motsägesfull 
historia. I slutet av 1700-talet fick judar 
samma rättigheter som andra, men an-
tisemitismen har varit närvarande och 
väldigt tydligt flera gånger under histo-
riens gång. Inte minst efter Anschluss 
1938. 

    – 1938 blir Österrike ett slags experi-
ment för den nazistiska raspolitiken. 
Många tankar implementeras i Öster-
rike först, innan i Tyskland. Kanske rätt 
talande också att det inte väcker så stora 
motsättningar, det är relativt lätt för na-
zisterna att föra in det här, säger Henrik 
Rosengren på sitt kontor i Lund. 
    En stor del av den judiska minoriteten 
blir deporterad och avrättad.
   – Plötsligt med förintelsen och raslag-
stiftning är den en massa människor som 
tidigare inte haft någon judisk identitet, 
som får sig en tillskriven. 

Adolf Hitler föddes i Österrike och bodde 
i Wien under några år där han försökte 
leva på att sälja sin konst. 
   − Vissa forskare menar att han inte ut-
tryckte någon antisemitism före sin tid i 
Wien, medan andra menar att det inte var 
så. Det är något forskarna tvistar om. In-
tressant är också att han var österrikare 
rätt långt fram, precis innan han blev le-
dare för Tyskland, då fick han byta med-
borgarskap. 

    
   
    Henrik Rosengren menar att Wien i dag 
inte vill kännas vid kopplingen med Hitler.    
    – Man skulle kunna ha minnesplatser 
för att på något sätt hantera detta, men 
det råder tystnad kring kopplingen. Öster-
rikare har problem med sin andra värld-
skriget-historia. Tyskarna försöker ändå 
bearbeta det efter 1945, med ekonomiskt 
stöd till Israel till exempel. Men det fanns 
inte Österrike på samma sätt, det var 
mycket trögare. 
   

Genom tiderna har Österrike vid ett 
flertal gånger kastat ut alla judar när de 
inte har ansetts vara till nytta längre. 
   − Jag tror att det är ett europeiskt 
fenomen. Just bilden av judarnas nytta för 
staten, det var samma tänk i Sverige och 
många andra länder. Den här kluvenheten 
illustreras också av att Österrike var ett av 
de första områdena där man understödde 
den judiska emancipationen. 

1782 kom det ett så kallat toleransedikt 
som försökte skapa rättigheter åt judar i 
upplysningens anda. Tidigare fick de inte 
gifta sig med vem de ville, bo var de ville 
eller äga fastigheter var de ville. Men 
ediktet ökade möjligheten för judarna att 
bli en del av det nationella. 
    – Det var en föregångshandling, en av 
de första lagstiftningarna i Europa som 
tog fasta på detta. Motsvarande i Sverige 
kom 1870. 
    – Samtidigt hade judarna rätt så stor 
roll vad gäller Österrikes, inte minst 
Wiens, utveckling och moderniser-
ing. De förde in modern arkitektur och  
kultur. Delvis är detta kopplat till toler-
ansediktet, att det fanns en möjlighet för 
de att verka på samma villkor. Så det är en 
positiv bild. Sen finns det antisemitismen 
också. Borgmästaren Karl Luegher hade 
eget tolkningsföreträde att säga vilka ju-
dar som var accepterade och vilka som 
inte var. Utåt förde han en stark antisemi-
tism, samtidigt som han umgicks med  
judar, vilket är lite paradoxalt. Det är anti-
semiten som bestämmer vem som är ok, 
det är en del av antisemitismens historia. 
Wien hade under början av 1900-talet 
en del antisemitisk lagstiftning som gick 
emot det här toleransediktet, just under 
Lueghers tid. Det var en av de städer i  
Europa som hade den mest kritiska  
lagstiftningen riktad mot judar. Så där  
utmärker sig också Wien.

När vi kommer till tunnelbane-stationen Südtiroler 
frågar mannen i den officiella tunnelbane-uniformen oss: 
    − Vart vill ni åka? 
    Vi pekar på kartan och säger hit, till kyrkogården, 
Zentralfriedhof. Han verkar kunna hela Wiens transport-
nät i huvudet och säger att lättast, det är att hoppa av på 
Reumannplatz och ta spårvagn nummer 6 därifrån. För 
att vara helt säker på att vi åker rätt så åker han med oss 
ner för rulltrappan, gissar att vi är från Australien, visar 
oss till tåget, väntar till det kommer och önskar oss en 
trevlig dag. Österrikare är hjälpsamma. 
    Zentralfriedhof är en av de största kyrkogårdarna i 
Europa där det har begravts över två och en halv miljoner 
människor. Fler ligger här än vad det bor i hela Wien. 
    När vi har kommit in en bit på kyrkogåden händer 
det något. Gravstenarna är plötsligt överväxta, vissa 
har försvunnit i vegetationen och naturen har helt tagit 
över. Vildvuxet gräs växer högt och vilt. De en gång raka  
linjerna bryts av välta stenar. Jag stannar upp och tittar 
mig omkring och ser högar av stenar på min högra sida. 
Minnena av en fruktansvärd tid lever här än på den gamla 
judiska kyrkogården. Till vänster läser jag ”Familie Josef 
Goldschmidt”, men bara hans namn är ingraverat. Ensam 
ligger han och väntar på sina barn och barnbarn som al-
drig kommer att finna ro intill honom. Hälften av Wiens 
judar hade flytt innan andra världskriget bröt ut, därib-
land Sigmund Freud. Men 65 000 judar dödades. 
    Det känns som om tiden har stannat och att jag har kli-
vit rakt in i historien. Träden bildar ett tak och de fallna 
höstlöven en matta. Det är svårt att hålla tillbaka tårarna 
när jag svänger in på en av de många gångarna. Jag går 
med gravarnas ryggar mot mig som är lika anonyma som 
de överväxta framsidorna. Det finns ingen i livet som 
kan ta om hand om stenarna och minnena av de begravda 
längre. Österrikes mörka historia känns plötsligt väldigt 
närvarande.

Med samma linje som tog oss till kyrkogården tar vi oss 
tillbaka norrut, men byter till tunnelbanan för att komma 
till Leopoldstadt. Det är Wiens andra distrikt och ligger 
öster om centrum med Donaukanalen som avdelare. Det 
är söndag och inga människor ute sånär som på en orto-
dox judisk pojke på cykel med de långa lockarna svaja-
ndes i vinden. Några kvarter bort svänger en man runt 

“Wien vill inte kännas vid kopplingen till Hitler i dag”

Den judiska delen på kyrkogården Zentralfriedhof. 

En familjegrav med bara ett namn ingraverat. 65 000 judar dödades under förrintelsen i Wien. Naturen har helt tagit över de bortglömda gravstenarna. 

Staty av en gråtande kvinna på kyrko- gården. 

Henrik Rosengren

• Bor i Malmö.

• 43 år.

• Är historiker vid Lunds universitet. 
För tillfället jobbar han på ett for-
skningsprojekt som har beröringspunk-
ter med Wiens politiska och kulturella 
liv under 1930-talet. 

• “Jag tycker att Wien är en fanta-
siskt vacker stad med en intressant 
och paradoxal historia.”

FAKTA



och ett hörn och försvinner, också han med de typiska 
lockarna under den traditionella svarta hatten.
    Stadsdelen har en lång judisk historia och namnet Leo-
poldstadt är en hyllning till kejsaren Leopold den förste. 
Han drev effektivt ut alla judar på mitten av 1600–talet, 
men nya vågor av judiska immigranter bland annat  
under tiden för unionen mellan Österrike och Ungern 
mellan 1867 och 1918 gjorde att Leopoldstadt än en 
gång fick uppleva en population till stor del bestående av 
judar. Den judiska befolkningen i Wien uppgår till om-
kring 10 000 i dag. Före 1938 var den siffran strax under 
200 000. Numera är stadsdelen den mest multikulturella 
delen av staden med folk från jordens alla hörn. 
 
Mörkret faller även i dag, och efter en groteskt stor 
portion käsespätzle – Österrikes svar på mac ’n’ cheese 
– och en stor öl till sen lunch styr vi fötterna mot parken 
Prater och den tillhörande nöjesparken. Mellan husen ser 
man det, pariserhjulet Riesenrad, ett av de allra största 
turistmålen i Wien. Stegen är tunga med kroppen full av 
ost och öl, men efter en kort promenad är vi där. Lite 
lätt illamående, av maten eller turistattraktionen vet jag 
inte, och med tingeltangel överallt och wienervalsmusik 
strömmande ut ur högtalare känns det hela lite udda. Och 
väldigt jobbigt. Uppenbarligen stolta över sitt hjul vallas 
vi och övriga turister i flocken genom ett litet museum 
med montrar som visar hur Riesenrad har sett ut genom 
tiderna. Sen är det äntligen dags att kliva in i träkabinen 
som ska ta oss runt. Utsikten är fin, men mest av allt län-
gtar jag bort från nöjesparken och alla souvenirer. När 
vi åkt ett varv är det dags för nästa flock turister som 
ivrigt står och väntar på just vår kabin. ”Exit through the 
giftshop”-skylten lyser med sin frånvaro, men genom att 
följa mörkret där i slutet av affären hittar vi återigen ut 
till Wiens gator. 

Fortsätttning på nästa uppslag

   − Den österrikiska  
mentaliteten är lite om-
vänd från den svenska. I 
Sverige är folk artiga och 
vänliga mot varandra, men 
de håller väldigt mycket 
distans, det är svårt att 
lära känna folk och det är 
svårt att få mer av någon 
än vad reglerna föreskriv-
er att man ska få. Hos oss 
är det lite omvänt. Folk 
är till en början lite mer 
otrevliga mot varandra,  
särskilt i Wien. De är 
grumpy och alltid på dåligt 
humör. Men sen om man 
får kontakt med någon och 
pratar är det oftast snabbt 
hänt att man har ett bra 
samtal och den personen 
släpper in en snabbt. Man 
ser varandra inte bara i den 
rollen man kommer, utan 
kanske också som männi-
ska. Så hårt skal, ganska 
otrevliga utåt men med 
mjuk kärna. 

  − Ja, kanske vänliga 
mot turister. Förutom mot 
tyskar, de gillar vi inte. 
Det är en nationalsport 
att skicka de åt fel håll 
när de frågar efter vä-
gen. Jag tror det är lille-
brorskomplex. Vi har ett 
eget ord för tyskarna, vi 
kallar de för piefke. Det 
är ett skällsord bara för 
tyskar, finns ingen annan 
förklaring. Jag tror det 
kommer från att de hade 
det mycket bättre än oss 
under efterkrigstiden. 
Och varje vinter kommer 
de och invaderar våra  
skidorter och förr beta-
lade de alltid med tyska 
mark. En österrikare 
definierar sig som en 
icke-tysk. 

   − Vi är extremt konser-
vativa. Mentaliteten är 
att ”allt var bättre förr, nu 
har det blivit dekadent, 
perverterat. Allt har gått 
över styr.” Det märks i 
all reklam och marknads-
föring. Varenda liten  
skitrestaurang skriver till 
hur länge de har funnit. Det 
är som en kvalitetsstämpel, 
eftersom det som är gam-
malt är bra. Något nytt kan 
bara vara bra när det först 
har funnit ett tag. Även 
nya ställen skriver efter 
ett tag ut ”sedan 1995”. 
Det är precis det motsatta 
som i Sverige, här hoppar 
man på den nyaste trenden 
och efter ett halvt år är det 
ute igen. Det är både på 
gott och ont. Det kan vara 
bra att inte hoppa på var-
enda dumhet, men det kan  
också vara jobbigt att allt 
tar så lång tid.

Tre frågor till en österrikare i Sverige:

FAKTA

David Kainrath

• Flyttade från Wien 
2003, när han var 19 
år. 

• Bor i Lund och läser 
mastersprogrammet 
European affairs.

Hur är ni 
österrikare? 

Är Österrike 
lite dammigt?

Är österrikare 
snälla?

Längre intervju med David Kainrath på nästa uppslag

En familjegrav med bara ett namn ingraverat. 65 000 judar dödades under förrintelsen i Wien. 

Pariserhjulet Riesenrad är en stor turistattraktion. Namnet betyder “jättehjul” på svenska.Staty av en gråtande kvinna på kyrko- gården. 

Utsikt från toppen av Riesenrad. 

Lyssna på: 

Falco är Österrikes bäst 
säljande artist någonsin. 
Med 40 miljoner sålda  
album och 20 miljoner 
sålda singlar är han relativt 
ohotad på toppen. Låten 
“Rock me amadeus” klät-
trade upp som listetta i 
flera länder, däribland  
Japan och USA. “Vienna 
Calling” och “Der Kom-
missar” är två andra hitar.

Falco visade tidigt musi-
kalisk talang. Vid fem års 
ålder sökte han till Wiens 
musikakademi, där de 
konstaterade att han hade 
absolut gehör. Vid 20 års 
ålder kom han in på Wiens 
musikkonservatorium, 
men hoppade av efter en 
termin för att söka lyckan 
i Berlin. Det var när han 
kom tillbaks till Wien som 
han antog namnet Falco. 

Falco dog i en bilolycka 
1998 i Dominikanska Re-
publiken. Han var då 41 
år och planerade en come-
back. 

Bästa låtarna: 
• Brillantil’ Brutal’ 

• Junge Roemer 

• Auf Der Flucht 

• Rock Me Amadeus

Falco: 

• 1957 – 1998 

• Hette egentligen Johann 
Hölzel.  

• Begravd på Zentralfriedhof



Österrikes medverkan i förintelsen 
är omdiskuterad. Ämnet är tabubel-
gat och inget man pratar om, menar 
många. Men David Kainrath ger en 
annan bild.

– Just i min familj har man alltid talat 
om det mycket och ganska öppet. Ett 
tag hade jag också en period där jag  
verkligen ville veta vad som hände på 
den tiden, säger David Kainrath över en 
kopp kaffe på AF-borgens café i Lund. 
    Han flyttade från Wien när han var 
19 år, och det blev Sverige på grund av 
en granne som var från Uppsala. Han  
berättar att det finns ett slags arkiv i 
Wien, en forskningsinstitution, som 
grundades direkt efter krigets slut för att 
upparbeta Österrikes roll och det som 
hade hänt. De har bland annat ett arkiv 
med alla österrikare som var medlemmar 
i nazistpartiet och SS. 
     – Är man historiskt intresserad och 
har tålamod så kan man gå dit och  
kolla upp om någon i ens familj har varit 
med. Men ingen i min familj hade något 
att dölja. 

Österrike – invandrarfientliga    partier och en trög politik

Efter en lätt middag bestående av potatissoppa, sallad 
och ett glas vin på ett av stadens många caféer ger vi oss 
ut på en lång kvällspromenad. Eller rättare sagt flydde 
vi den falskspelande pianisten som helt utan taktkänsla 
olyckligtvis spelade just när vi var där. Vi siktar på  
Stefansdomen och dess 137 meter höga torn som 
fungerar som ett bra riktmärke i staden. Upplyst och 
med få turister gör det sig bra i den sena kvällen. Och 
detta är ett riktigt mysigt sätt att se Wien på, att vandra 
runt sent och njuta av ensamheten vid alla turistmålen. 
Efter en promenad på nästan tre timmar förbi de flesta 
sevärdheterna känns en säng ganska lockande. Vi 
traskar hem mot Rainergasse och låter den varma och 
mjuka sängen förbereda oss för en sista dag i Wien.

Vi vaknar till ännu en solig dag. Med ett flyg hem 
på eftermiddagen ställer vi in siktet på långpromenad 
med stopp i parken Prater och Naschmarkt för att köpa 
lunch. I den stora parken har höstfärgerna börjat ta över, 
och en tanke om att åka tillbaka på sommaren infinner 
sig. Måste vara helt underbart att lägga sig i gräset en 
varm sommardag och njuta av grönskan. Jag rättar till 
min halsduk, stänger jackan helt för att inte släppa ut 
värmen och vi börjar ta oss mot marknaden och maten. 
    Med tio falafelbollar, curryhumus och ett persiskt 
bröd börjar vi fylla påsen som ska bli vår lunch. På 
marknaden säljs typisk österrikisk mat som surkål, men 
influenserna från andra delar av världen är tydlig med 
bland annat asiatiska livsmedelsaffärer och cassava och 
jams från den afrikanska kontinenten. Med en påse full 
av godsaker tar vi oss hem med spårvagn nummer 62. 

Det är många tankar som rör sig i mitt huvud när vi 
åker från Wien. Människorna i staden är vänliga och 
hjälpsamma, så fort vi vecklar ut kartan är det någon 
som frågar om vi vill ha hjälp att hitta. Men stadens 
historia och vad som utspelade sig under förintelsen gör 
sig ständigt påmint. 
    På flygplatsen på väg till vår gate går vi förbi stora 
bilder på wienerschnitzel, överdådiga palats och lätt-
klädda kvinnor. Wien och Österrike är väldigt konser-
vativt och har inte riktigt hängt med i tiden, men det är 
något med staden. Något som gör att jag kommer åka 
tillbaka. 

“De brott som begicks av 
invandrare framhävdes, 
och visste man inte vad de 
hette eller kom ifrån hit-
tade man på jugoslaviska 
eller turkiska namn.” 

– David Kainrath om tidningen Kro-
nenzeitung.

Att Österrikare var överrepresenterade 
i förintelsen är något som har diskuterats 
länge. David Kainrath berättar att under 
hans uppväxt inträffade det en hel del  
restitutionsfall, överenskommelser om 
att Österrike skulle betala skadestånd till  
offerna för förintelsen. 
    – På det sättet har Österrike tagit sitt 
ansvar mycket senare än tyskarna. Även 
fast det inte var helt smärtfritt har man 
gett tillbaka judisk förmögenhet där ägan-
deförhållanden inte var så tydliga. Ett bra 
exempel är Gustav Klimt-målningarna. 
Tavlorna togs i beslag först från judiska 
flyktingar, ofta i utbyte mot att de fick  
emigrera till ett annat land. Sen gick de 
över i privat ägo till nazister som fick dem 
för nästan ingenting. I många fall don-
erades konstverken till olika tyska museer 
efter att kriget var slut, och det efterfor-
skades inte så mycket längre än några år 
bakåt. 

David Kainraths morfar var soldat på 
östfronten i den tyska armén och berät-
tade sällan om kriget. Innan kriget bröt ut 
hade han öppnat en affär och importerade 
redskap. 

    – Många av hans affärskollegor blev 
väldigt rika när nazisterna kom till mak-
ten eftersom de kunde ta över judiska 
affärer till löjligt låga priser. De hade de 
rätta kontakterna och var med i nazist-
partiet. Min morfar hade inte det, det var 
därför han fick åka till östfronten i stället 
och kämpa där som vanlig soldat och inte 
tjäna sina stora stålar i Wien. Många av 
kollegorna fick behålla sin förmögenhet 
efter kriget. De allra största kunde klart 
inte dölja det, men inte många fall fanns 
det ingen som kunde reclaima något, de 
hade blivit mördade.

Österrikes medverkan i förintelsen 
är omdiskuterat och landet har många 
gånger anklagats för att inte ha tagit sitt 
ansvar efter krigets slut. 
    − Jag tror det skedde en förändring i 
början av 1980-talet att man verkligen 
började ta itu med sin historia. Att man 
mer och mer belyste Österrikes roll i an-
dra världskriget.
    − I Wien har man donerat mycket pen-
gar till den judiska församlingen. Från 
att ha varit väldigt litet och finansiellt 
välmående, så fick de efter Sovjetunio-

Text och foto: Johan Senneby

Upplysta turistmål gör sig bra i mörkret. Månen fångad i en gloria. På Naschmarkt kan man köpa   både billig och vegetarisk mat. 

Höstfärger i parken Prater. Chilli. 



Österrike – invandrarfientliga    partier och en trög politik
nens fall stora ekonomiska problem efter 
att ha tagit in många fattiga judar därifrån. 
Nu skjuter Wiens kommun till mycket 
pengar varje år, på grund av att man vill ta 
en politisk ståndpunkt. 

Det politiska läget i dag är lite som 
i Sverige, tycker David Kainrath. Han 
menar att österrikarna har blivit mer pas-
siva och medlemsantalen sjunker i de 
politiska partierna. 
    − Det blir ett problem när folk tycker 
att ”de där uppe” fixar allt emellan sig. 
Vad man än röstar på gör de som de vill. 
Fler och fler blir missnöjda och tycker att 
de saknar inflytande. Det är så oerhört 
långsamt och trögt att komma fram till 
politiska beslut i Österrike. Man har en 
regering som gör som den vill och sitter 
på en stor makt. Oavsett vem man röstar 
på kommer de tillsammans ändå alltid få 
över 66 procent och majoriteten. De kom-
mer rutinmässigt att förhandla bort sina 
vallöften för att enas om något. Ofta kan-
ske det inte är att de har fel svar, utan inte 
har något svar alls.

Trots landets historia har främlings-

fientliga partier som Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ) och Bündnis Zukunft 
Österreich (BZÖ) blivit populära. I valet 
2008 fick de två tillsammans ungefär en 
tredjedel av rösterna. I storleksordning är 
FPÖ det större.
    − Under 1980–talet hade vi problem 
med arbetslöshet. Invandringen blev mer 
utbredd och det blev ett socialt problem i 
och med att det inte fanns arbete till alla. 
    1999 infördes, på initiativ av partier 
längst ut till höger, kvoter på hur många 
som fick komma in och man omöjligg-
jorde till invandring för många. 

Rimmar det inte illa med högerextrema 
partier i Österrike? 
    − Jag skulle inte likställa FPÖ med 
högerextrema. Det finns strömningar eller 
falanger som är det, de tysknationalistiska. 
Jag skulle tro att deras väljarbas är fem-
sju procent, deras hard-coreväljare som 
tycker att just de här nationella identitets-
frågorna är viktiga och är för en sträng,  
restriktiv invandringspolitik och en  
kulturell homogenitet. Jag tror största del-
en av deras väljare är protestväljare som 
vill visa fingret för de etablerade partier-

na. Deras propaganda gör att deras stånd-
punkter blir mer och mer accepterade, att 
saker som för 10-15 år sedan kanske an-
sågs väldigt extrema i dag är nästan mit-
tenkonsensus. 

Österrikes största dagstidning, Kronen-
zeitung, har aktivt spridit dessa partiers 
budskap och enligt David Kainrath går 
det inte att förklara deras och partiledaren 
Jörg Haiders populäritet utan den. 
    − I Sverige skulle man kalla det för 
en kvällstidning, men i Österrike gör 
vi inte den skillnaden, utan vi kallar de 
för kvalitets- och ickekvalitetstidningar. 
Den har till och med större räckvidd än 
Pravda hade i Sovjetunionen och tidnin-
garna i Nordkorea. Tidningen har alltså 
en extremt dominant position vad gäller 
opinionsbildning i Österrike. Skaparen till 
tidningen gillade Jörg Haider, hans idéer 
och tyckte att han kom med något nytt, 
och gav därför honom massa utrymme i 
tidningen. Och samtidigt hetsade tidnin-
gen mot invandrare. De brott som begicks 
av invandrare framhävdes, och visste man 
inte var de kom ifrån hittade man på jugo-
slaviska eller turkiska namn. 

Hur tror du att vindarna blåser nästa 
val? 
    − Jag tror inte att BZÖ kommer att 
finnas kvar efter nästa val. De har hela 
sin framgång att tacka Jörg Haider för. 
Det var ett parti som var hans personliga 
påhitt och som uppstod ur ingenting. Det 
funkade för att han var populär och folk 
tyckte han hade så stor trovärdighet. 

På Naschmarkt kan man köpa   både billig och vegetarisk mat. Nybakad bröd. 

Naschmarkt är trångt. Chilli. Tunnelbaneuppgång nära Johan Strauss Gasse. 

• Jörg Haider blev partiledare 
för FPÖ 1986. Partiets politik 
rörde sig längre ut på högerkant-
en och blev starkt invadrarfient-
liga. 2005 uteslöts han ur partiet 
och bildade BZÖ. Han dog i 
bilolycka 2008 på väg från en 
gayklubb, och det uppdagades 
sen också att han hade ett förhål-
lande med en manlig partikol-
lega. Samtidigt förde han en 
politik som var allt annat än för 
de homosexuellas rättigheter. 
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