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Kirsten Heibergs «Rattenfänger-Serenade» -                                               

Motstandssang eller krigspropaganda? 

 

Høsten 1941 spilte den norsk/tyske skuespillerinnen Kirsten Heiberg inn sangen 

«Rattenfänger-Serenade» på plate i studio i Berlin. Etter krigen kom denne sangen til å inngå i 

Kirsten Heibergs verkliste, og er flere ganger gjenutgitt både på LP og CD, siste gang i 2003 på 

samlealbumet «Drei Minuten vor zwölf. Politisches und kritisches Kabarett im NS-Deutschland 1933-

1944.» Innspillingen viser angivelig at Kirsten Heiberg stod i opposisjon til de nazistiske 

makthaverne; sangen handler jo om hvordan Hitler, som en rottefanger, forhekset tyskerne 

og lurte dem inn i berget, gjør den ikke? Eller forholder det seg kanskje ganske annerledes? 

 

Joseph Goebbels, som alltid var levende opptatt av det 

tyske folks skjebne, ikke minst etter at krigen startet, hadde 

tidlig på høsten 1941 oppfordret filmkomponistene til å 

levere slagere som skulle lanseres vinteren 1941/42. Med 

«filmkomponistene» mente Goebbels folk som Franz 

Grothe, (Kirsten Heibergs ektemann), Werner Eisbrenner og 

Theo Mackeben, som alle hadde vist at de kunne skrive 

fengende melodier, som nå kunne brukes til å holde 

moralen i folket oppe. Goebbels hadde denne høsten også 

egne møter med sin høyre hånd i Reichskulturkammer, SS-mannen Hans Hinkel og Franz 

Grothe for å få etablert «Deutsches Tanz- und Unterhaltungsorchester», og det er ut fra 

Goebbels’ referat i dagbøkene tydelig at populærmusikk og slagere var noe man hadde 
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diskutert inngående. I begynnelsen av oktober hadde Goebbels fått inn flere forslag til 

slagere, og dikterer fornøyd til dagboka:                                                                                                 

 «Igjen er det debatt om problemene i filmrekrutteringen. Her har jeg koblet inn 

Hinkel, som går til jobben med stor energi. Han er også i ferd med, sammen med 

filmkomponisten Grothe, å sette sammen et uvanlig godt underholdningsorkester. 

Filmkomponistene har fulgt min oppfordring om å lage en populær slager for den kommende 

vinteren. Det er kommet en rekke brukbare bidrag, som jeg nå må undersøke enkeltvis.» i

 Det er tydelig at Goebbels føler at han har et godt grep om underholdningsindustrien 

som helhet, og han bruker den til å justere stemningsleiet i folket:                                                                                                                           

 «Jeg strever med å dempe den oppflammende, overdrevne optimismen i de brede 

folkemassene. Det er et evig tilbake-vendende arbeid. Blir folket pessimistisk, må man 

oppmuntre det, blir det illusjonistisk, må man dempe det noe. Man blir som en praktisk 

arbeidende lege for det tyske folk, som stadig strever med å holde nasjonen i et middels 

stemningsleie.»ii    

 Goebbels må ha funnet Franz Grothes og 

tekstforfatter Willy Dehmels slagerbidrag særdeles 

interessant, for rett etter at Kirsten Heiberg var tilbake 

fra sin turné på Østfronten i oktober 1941, gikk hun i 

studio i Berlin og spilte inn sangen «Rattenfänger-

Serenade.»                                                         

 Melodien var rask og fengende. 

Lokkende klinger musikken stille                                                                                     

og en trolldomskraft holder oss fanget                                                                

Som en magnet trekker den uimotståelig til seg                                              

rytmen i enhver takt!                                                                                            

Hører dere hvordan den roper og synger                                                          

Føler dere hvordan den trenger inn i blodet?                                                      

Rytmen! Rytmen!                  

Kjenner dere sangen om en rottefanger                                                                

som stjal hjertene ved hjelp av musikk?                                                                   

Han dro gjennom landet som en gatesanger                                                           

og alle fulgte hans signal!                                                                                             

Alle hjerter fløy straks til ham                                                                                        

så snart hans sang steg mot himmelen                                                                     

Fra by og land dro de etter ham                                                                                    

Det var magien i hans musikk 

Ja, med musikk kan man fange verden                                                                       

Den som blir trollbundet av den, kommer aldri tilbake                                                            
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Ja, med musikk kan man oppnå mye,                                                                          

den lar oss danse og synge og drømme om lykke                                                     

Det var trikset til en rottefanger                                                                                 

som dro gjennom landet som en gatesanger                                                           

Og alle fulgte hans signal! 

Mange århundreder har kommet og gått                                                               

over verden siden da                                                                                            

Men med dagens tempo er det få ting                                                                  

man beholder!                                                                                                            

Det er lenge siden det fantes trollmenn                                                                  

Bare en ting virker som før:                                                                         

Rytmen! Rytmen!                                                                                                           

Nå har den forhekset gammel og ung som i eventyret!  

Kjenner dere sangen om en rottefanger                                                            

som stjal hjertene ved hjelp av musikk?                                                                   

I alle land har han en dobbeltgjenger                                                                      

i et antall man ikke kan se bort fra                                                                                

I dur og moll hører man sangen klinge                                                                 

De spiller opp i hastig takt                                                                                        

for å trollbinde hjertene deres                                                                                    

til den har fanget dem i en vill rytme    

Ja, med musikk kan man forføre verden                                                          

nøyaktig slik som det var før                                                                                      

Ja, med musikk må lykken tilhøre deg                                                                        

for den sprer om seg med tanker, gleder og sorger                                                                                

Derfor, når sangen fra slik en rottefanger                                                             

stiger mot himmelen et steds fra                                                                            

Følg dens rop og tenk ikke lenger                                                                      

Man kan så fort bli lykkelig på jorden                                                                  

med litt musikk!  iii   

 

Sangen bygger på sagnet om «Rottefangeren fra Hameln», 

skrevet ned av Brødrene Grimm i 1816-18, bakgrunnsstoff 

Kirsten Heiberg helt sikkert satte seg inn i i tilknytning til 

innøving av sangen.                                                                                                                                  

 Sagnet forteller om en mann i fargerike klær som i året 

1284 kom til byen Hameln og utgav seg for å være rottefanger.  
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Hameln var på dette tidspunkt plaget av rotter og mus som borgerne av byen ikke rådde med.  

De aksepterte derfor tilbudet fra rottefangeren, som spilte på fløyte og lokket alle byens 

rotter og mus ned til elva Weser, hvor de druknet.                                                                  

 Borgerne av Hameln var svært fornøyde med å ha blitt kvitt rotteplagen. Men de 

ønsket nå ikke lenger å betale rottefangeren, slik de hadde avtalt. Rasende og bitter, uten 

betaling, forlot han byen.          

 En tid senere, den 26. juni, på minnedagen for martyrene og brødrene Johannes og 

Paulus, kom mannen tilbake til Hameln. Han var nå forkledd som jeger, med en fantastisk rød 

lue på hodet. Mens de voksne var i kirken, spilte mannen på nytt på fløyten sin. Nå var det 

imidlertid ikke rotter og mus som fulgte ham, men alle barna i byen. 130 barn fulgte mannen, 

som tok dem alle med seg inn i et berg i nærheten. Der forsvant de for aldri mer å komme 

tilbake.                                                                                                                              

 Sagnet bygger sannsynligvis på virkelige hendelser, som er blitt omskrevet, og det 

eksisterer en rekke teorier om hva som faktisk har hendt i Hameln. En av teoriene er at 

mange barn på denne tiden har omkommet av pest. Dette var et tabu man ikke kunne snakke 

om av frykt for at det kunne 

bringe ulykke, og man har 

derfor omskrevet historien. En 

annen teori er at det dreier 

seg om et barnekorstog hvor 

mange barn forsvant og 

senere døde under de 

strabasiøse vandringene mot 

Det hellige Land.                    

(Illustrasjon fra 1592)  

Tekstforfatter Willy Dehmel bygde altså på et stoff med dype røtter i Tyskland, et stoff som 

kunne tolkes i mange retninger.  Han og Grothe valgte å la musikken og dens forføreriske 

krefter være hovedmotivet i sin versjon av historien.                                                                             

 I det første verset skisserer Dehmel med hvilken styrke musikken trekker alle 

mennesker til seg. Musikken kommer fra rottefangeren, og alle følger ham, det er magi i 

musikken hans. Dehmel skildrer hvordan ikke bare rottefangeren, men musikk generelt, har 

en slik kraft at den kan fange hele verden i sitt grep. Har man først blitt grepet av den, er det 

ingen vei tilbake. Kanskje kan dette være farlig, men sangen beroliger oss; grunnen til 

musikkens trolldomskraft er at den lar oss danse og synge og drømme om lykke. I det fjerde 

verset trekker Dehmel og Grothe linjen fram til moderne tid. Trollmennene er borte, men 

musikk og rytme kan stadig forhekse menneskene, og det har nå også skjedd.  Teksten nevner 

det ikke konkret, men underteksten spiller på at rottefangeren har forhekset menneskene til å 

gå til krig mot hverandre. Og det finnes ikke bare en rottefanger, men flere. Han har i sangens 

nåtid sågar et stort antall dobbeltgjengere, i alle land. De spiller alle i hastig takt til de har 
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fanget menneskene i sitt grep og fått dem med i krigen. Menneskene har i realiteten ikke noe 

valg, de blir forhekset av en eller annen dobbeltgjenger av rottefangeren enten de vil eller 

ikke. Men det er ikke så farlig, for musikken sprer tanker, humør og sorger. Så når lytteren 

hører noen oppfordre til å bli med, skal han ikke tenke for mye, men kaste seg ut i det, les: 

krigen. For det å delta i musikken, og underforstått også i marsjen mot fronten, er det som 

sikrer lykken på jorden når alt kommer til alt.  «Rottefanger-Serenade» blir slik en ren 

mobilisering for å delta i krigen.                   

 Eller kan det tenkes at Dehmel og Grothe mente at det siste verset skulle oppfattes 

ironisk? Ved å knytte an til rottefangeren i Hameln, ville de vise at krigen ville ende i tragedie 

for Tyskland? Til tross for at musikken spredte positive tanker og godt humør, hørte også 

sorgene med, barna kom da vitterlig aldri tilbake?     

Dehmel, Grothe og Goebbels tillot seg i denne sangen å «leke med demoner.» Det kunne de 

trygt gjøre i 1941. Tyskland opplevde en militær framgang uten sidestykke i Europa i moderne 

tid. Ikke bare nazistene, men en hel verden trodde på dette tidspunkt at Tyskland ville vinne 

krigen.  Og i Tyskland fantes ingen politisk opposisjon, som kunne påpeke vanviddet i Hitlers 

politikk og stille nazistene til ansvar.                                                                                                                                                     

 At Dehmel og Grothe skulle ironisere over krigen er svært lite sannsynlig. Grothe satt 

med sin tette kontakt til Goebbels som en av de viktigste leverandørene av regimets 

propaganda innen musikk og lettere underholdning. Gjennom angrepet på Sovjetunionen i 

juni 1941, kjempet Tyskland nå på to fronter, og hele nasjonens framtid stod på spill. Dette 

var ikke noe man ironiserte over, og det er også vanskelig å forestille seg at sangen ble 

oppfattet slik. De fleste tyskere trodde i oktober/november 1941 at Moskva med stor grad av 

sikkerhet stod for fall, og at seieren i krigen var nært forestående. Den raske og fengende 

melodien «Rattenfänger-Serenade» uttrykte denne optimismen på en slående måte, og 

sangen passet som hånd i hanske til den politiske og militære situasjonen i Tyskland i 

november 1941.                                                                                                                                

 Men situasjonen forandret seg raskt.  Allerede i desember stoppet den tyske 

offensiven på Østfronten opp.  Tyskerne klarte ikke å erobre Moskva, men ble stående få mil 

utenfor byen. Russerne gikk til en overraskende motoffensiv som nær hadde endt i et tysk 

nederlag. Med store tap klarte tyskerne likevel å holde stillingene. Nå var det imidlertid ikke 

lenger snakk om å erobre Moskva, men om å 

overleve vinteren.                                                    

 Tyskere flest var neppe klar over alvoret i 

situasjonen, men kanskje fikk «Rattenfänger-

Serenade» en aldri så liten bismak for Goebbels 

selv, da han begynte å få tapsmeldingene fra 

Østfronten i desember?  Mye tyder da også på at 

Goebbels vurderte det slik at han med denne 

sangen var gått for langt i sin lek med farlige kref-



                                    6 
 

ter. Kirsten Heibergs plate var bare i salg noen få uker før den ble trukket tilbake.iv                                                                       

 Hvordan vurderte slagersangerinnen selv situasjonen? Tenkte hun særlig nøye over 

hva hun sang, og konsekvensene av det?                                                                           

 Kirsten Heiberg påtok seg enda et mindre propagandaoppdrag for «herr riksminister 

Goebbels» da hun i begynnelsen av desember 1941 opptrådte på et gjestespill for 

Wehrmacht.v Kanskje sang hun sin ferske slager på arrangementet - eller hadde Goebbels 

eller Hinkel latt henne forstå at dette nå ville bli ansett som upassende? 

i Goebbels dagbøker: Teil II Diktate bd. 2 s. 83, 9. Oktober 1941 

ii Ibid. 
iii Rattenfänger-Serenade, Wiener Boheme Verlag GMBH, Wiesbaden 1943 
iv Drei Minuten vor zwölf. Politisches und kritisches Kabarett im NS-Deutschland 1933-1944. Teksthefte til CD. 
Antikbüro, Berlin 2003 
v Brev fra RKK 5. Desember 1941. Mappe VBS 159/2600008013, Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde. 

 
 

                                                      


