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Förord

Att en spretig text skriven på akademiska under en flerårig
period till slut blev en bok har jag den gode förläggaren
och människan Peter Luthersson att tacka för. Han kan

dock inte lastas för om det inte har blivit en god bok. 
Under de senaste fem åren har flera personer hjälpt mig på

olika sätt. När det gäller författandet av boken riktar jag mitt
främsta tack för tips, synpunkter och information till Kevin Coogan,
New York; Rasmus Fleischer, Stockholm; Joscelyn Godwin, New
York; Carl-Göran Heidegren, Lund; Stig Jonasson, Stockholm;
Thomas Karlsson, Stockholm; Allan A. Lund, Köpenhamn; Luitgard
Löw, Göteborg; Bernard Mees, Melbourne; Conny Mithander,
Karl stad; Frederik Stjernfelt, Köbenhamn; Didrik Söderlind, Oslo.

Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprojektet
»Radikalkonservatismen i Europa under 1900-talet«. Tack vare
detta anslag hade jag möjlighet att utföra den forskning som
boken är en framställning av.

lund den 23 augusti 2006
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Prolog

a. karl maria wiligut rymmer från dårhuset

Salzburg 1927. Äntligen var han ute från dårhuset. Visst hade
han slagit och misshandlat sin hustru och uppträtt som en
drummel. Men hans syner och drömmar måste spridas i

världen. Inte var det som dårläkarna påstod fråga om »psykoser«
och »hallucinationer«! Han hade redan som liten pojke blivit in -
vigd i släktens historia och dess hemligheter av sin far. 

Bort från dårhuset! Han gömde sig i Salzburg, Österrike, och
fortsatte snart till det nya och så löftesrika Tyskland. 

Förvisso kunde Wiligut skåda vad som skett tusentals år tillbaka
i tiden – men inte framåt. Han hade säkert ingen aning om att han
inom några år skulle bli vad han senare ofta har kallats: »Himmlers
Rasputin«. Då skulle irministen Wiligut äntligen få sin hämnd på
wotanisterna. 

(Fritt efter Hans Jürgen Langes Himmlers Rasputin.)

b. om vad som behandlas

Runt 1994 började jag – tillsammans med Carl-Göran Heidegren
och Conny Mithander – forska om »radikalkonservatism«. Bak-
grunden var att det under 1990-talet hade blomstrat upp »en ny
höger« i flera europeiska länder. Det blev angeläget att fastställa
varifrån man där hämtade sina idéer. Den mest uppenbara källan
var den »konservativa revolutionen«, det vill säga de djupt anti -
liberala, antikapitalistiska och antidemokratiska strömningar som
var så starka i Weimarepokens Tyskland, under 1920-talet. I blick-
fånget hamnade dels tänkare som Oswald Spengler, Ernst Jünger
och andra som aldrig var nazister eller i vart fall inte fullblods -
nazister, dels opportunister som Carl Schmitt och Martin Heidegger.

Dock: ju djupare jag grävde i den nya högerns tankegods, desto
mer fann jag av inflytande inte bara från källor direkt involverade i
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den reellt existerande fascismen i Italien och Tyskland utan också
från föregångare till och förvaltare av en fascism som i många
stycken var betydligt mer radikal än den som Mussolini och Hitler
själva trodde på och försökte förverkliga. Det är om sådana perso-
ner och grupperingar denna bok handlar.

c. »radikal nazism«

Förvisso var Adolf Hitler i åtminstone ett par avseenden mycket
radikal. Förintelsen var knappast ett konservativt projekt, knappast
heller planerna på världsherravälde.

Men i väsentliga avseenden var han realist, realpolitiker. Alfred
Rosenberg, Heinrich Himmler med flera uppfattade han som
svamlande galenpannor. Det är den tradition som representeras av
dylika galenpannor som jag har velat belysa. Det betyder inte att
sådana som August Strindberg, Madame Blavatsky, C. G. Jung
eller Otto Weininger var nazister. Men delar av deras galna idéer
satte spår i den nazism som påbörjades, kom, segrade, förlorade
men lever vidare idag.

För radikala för Hitler? Förmodligen.
Urvalet av personer kan först tyckas godtyckligt, men det be -

tingas av att ett namn har lett till ett annat. Jag har frilagt mönster
av personliga kontakter, referenser eller andra former av samröre.
Till slut framgår det ganska tydligt att personerna är relaterade till
varandra som i ett spindelnätsliknande universum, relativt avgrän-
sat mot dess omgivning och andra nät.

Några ord om »nazism« och »fascism«: Ofta används orden som
synonymer. Så gör även jag ibland. Men en definition och distink-
tion är synnerligen motiverad. Fascism är det bredare begreppet.
Nazism är alltså ett slags fascism, medan det omvända inte gäller. 
I enlighet med den brittiske historikern Roger Griffin definierar
jag fascism som »palingenetisk ultranationalism«. Det vill säga den
egna nationen är det högsta värdet; man ska vara beredd att dö för
den. Fascister menar att nationen befinner sig i kris, inte minst i en
globaliserad värld som vår. Det gäller att till varje pris återföda
den. Palingenesis betyder just återfödelse.
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Låt mig börja någonstans. Ett ursprung till den esoteriska tradi-
tion och den moderna ockultism som resulterar i radikal fascism
kan man nog utan större kontroverser förlägga till teosofin och
dess genombrott.





1. 

PIONJÄRER OCH SLÄKTINGAR. 
VÖLKISCHKEIT, PARADIS, 

MANLIGHET. 
STRÖMNINGAR SOM 

PÅVERKADE NAZISMEN





a. den förlorade guldåldern. 
teosofin och blavatskyinfluenser

Vi lever i moderniteten. (Jag vet att detta är ett ytterst
banalt påpekande. Men det finns ingen lag som förbjuder
banala inledningsfraser.) 

Modernitetens tidsuppfattning är lineär. I skolan lär vi oss
mänsklighetens historia. Årtalen ger struktur åt berättelsen, gör
det möjligt att åskådliggöra den som en linje. Linjen blir en ord-
nande princip. Den lineära uppfattningen tillåter oss att tala om
framsteg, förfall och utveckling. Linjen kan peka uppåt eller nedåt,
om vi lägger till en normerande variabel.

Men i det förmoderna samhället, i det moderna och det eventu-
ellt postmoderna lever en annan tidsuppfattning vid sidan om:
den cykliska. Årstider, upprepning, evig återkomst, det samma, all-
ting har redan skett, helighet.

Det är denna andra tid som utgör grundvalen för fascismens
försök att både bromsa och vända på moderniteten. Vi har den
reella fascismen, fascistiska regimer som i praktiken måste anam-
ma det lineära för att inte gå under. Men vi har också en fascism
som aldrig blev eller blir reell, förblir oppositionell genom att
föredra esoterik framför realpolitiska imperativ. Utopi framför
ideologi. Religion framför ateistisk politik. Idealism framför mate-
rialism.

Vi kanske kan se de två tiderna, den lineära och den cykliska,
som aspekter av två mänskliga urberättelser. Den ena handlar om
uppbrottet mot en okänd horisont. Exodus, ovisshet, framtid, resan
som kallas historia. Den andra presenterar en rörelse som är cirku-
lär, homerisk. Resan tillbaka hem, till längtans plats, det kända.

Min infallsvinkel har ingenting med moral, godhet eller ondska
att göra. Den är blott försök att hitta meningsfulla beskrivningar
av hittills relativt okända fenomen.

Vi börjar alltså med cyklisk tid, närmare bestämt med den vari-
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ant som menar att tidsåldrar avlöser varandra i återkommande,
organiska förlopp. Som vanligt måste man börja i antiken.

Tanken om en förlorad guldålder eller ett förlorat paradis med
ett idealt tillstånd existerar i en rad olika versioner i det mänskliga
tänkandets historia. Det rör sig om ett antaget tillstånd som bör
råda, det har gjort det tidigare i form av en svunnen guldålder,
tiden före förfallet och fallet. När man undersöker fascistiskt och
inte minst nationalsocialistiskt tänkande är det som har förlorats,
fallit och ska återupprättas nationen och dess storhet.

Jag ska inledningsvis visa hur pass central denna föreställning
är hos många fascistiska och fascismen närstående tänkare. In -
direkt vill jag visa att en dylik mytologi är central även i andra poli-
tiska ideologier och i de teologiska element som är grundläggande
för hela västerlandets självuppfattning. Det som först för moderna
och sekulariserat avförtrollade öron låter som extrema och fascis-
tiska stolligheter är i själva verket uttryck för sådana tankar som
kan sägas ligga till grund för de moderna civilisationerna. 

Hos många av de udda och extrema tänkare som framträder i
det följande – René Guénon, Julius Evola, Savitri Devi och Miguel
Serrano, för att nämna blott några – finns en central föreställning
om att människosläktet ständigt genomlever fyra olika åldrar: från
ursprung till förfall, tillbaks till ursprunget via pånyttfödelse och
så vidare. Ett visst släktskap med Oswald Spenglers idéer är klart
skönjbart, och parallellen till fascismen är också uppenbar. 

De fyra åldrarna brukar betecknas som »guld«, »silver«, »brons«
och slutligen »järn«. Även i hinduism och i persisk mytologi finns
liknande föreställningar. Indelningen lever också kvar i vår väster-
ländska historieskrivning, men här har den vänts om: stenen kom
först, sedan brons, sedan järn. Det skapas således en föreställning
inte om förfall utan om framsteg. Detta är inga påhittade tokig -
heter utan klart förankrade, spridda och dokumenterade tankar
kring människans ursprung, lycka och olycka, hopp och framtid. 
I kristendomen har vi paradis, syndafall, syndaflod, Babels torn,
hoppet om Messias och vid tidens slut, för dem som har kvali -
ficerat sig, det paradisiska himmelriket. I Bibeln finns tankefiguren
redan i början. I Eden, före fallet, behövdes inget arbete; där fanns
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ingen nöd, ingen reflexion, ingen ångest. Däremot råder det en
enhet mellan ord och ting. (Denna tanke brukar benämnas »ada-
mitisk språksyn«. Tanken är central hos till exempel Walter Benja-
min.) Människan blir allt mer »fallen«, först genom Syndafallet,
sedan faller hon med Babels torn. I det andra fallet delas männi-
skorna upp i olika grupper med olika tungomål. Fallet och dess
konsekvenser finns beskrivet även i den hebreiska traditionen och
även i en sumerisk legend. (se Cotterell 1990: s. 38)

I andra religioner och trossystem skildras hur gudarna fortfa-
rande lever bland människorna. Något väcker dock gudarnas eller
Guds vrede; människan döms till nöd, arbete, väntan, vandringar
och så vidare. Redan hos de stora grekiska filosoferna finns många
varianter. Så skildrar försokratikern Hesiodos en tid då halvgudarna
började umgås och fortplanta sig med människor. (Godwin 1996:
s. 17; Barnes 1997: s. 129) I den första guldåldern styrde guden
Kronos. Den skildras närmast som ett Schlaraffenland där inga
kläder behövdes, där maten enkelt kunde plockas ner från träden
och där människorna inte åldrades och aldrig behövde utstå smärta.
Hos Platon finns en liknande historia. Även om vi rör oss bland
antika tankar kan vi spåra de esoteriska föreställningar som så ofta
leder till fascistiska sympatier via teosofin och dess grundare
Madame Blavatsky (1831–1891, född som Helena Hahn). 

Under Guldåldern – så lär oss teosofin – fanns det liv långt uppe
i norr, vid nordpolen, Ultima Thule eller Hyperborea (»hyper« är
gift, medicin och någots mest tillspetsade eller extrema form;
»borea« har med största sannolikhet släktskap med namnet på ger-
manernas urgud Bore, Buri eller Bure). Dessa platser kopplas ofta
ihop med sökandet efter Atlantis, en annan plats, dessutom för-
svunnen, där inget liv längre existerar. Men hur skulle folk ha kun-
nat leva vid nordpolen? Ett svar är att jorden en gång skulle ha
stått i rät vinkel mot solen men att den genom någon katastrof har
börjat luta i 23,5 graders vinkel. Om så skulle ha varit fallet, hade
det före katastrofen inte funnits årstidsvariationer. Återväxten
skulle ha varit jämn. Någon nöd skulle inte ha existerat. Inte heller
skulle det ha funnits någon uppfattning om tid, eftersom dess
existens helt enkelt vore irrelevant. Det rådde en ständig vår.
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(Denna tes om att jordaxelns lutning har förändrats dyker mycket
ofta upp hos esoteriska tänkare. Den står inte i direkt strid med den
moderna naturvetenskapen; å andra sidan finns inga direkta bevis
för att den är sannolik. Min framställning bygger nästan uteslutande
på ett av de få seriösa verk som diskuterar tesen och dess historia:
den amerikanske musikprofessorn Joscelyn Godwins bok Arktos.) 

En av dem som tror på teorin, Jean Phaure, en lärjunge till René
Guénon, beskriver i Le Cycle de l’humanité adamique (1988) förhål-
landena så här: »I guldåldern var Tid – i all sin betydelserikedom –
närmare evighet än varaktighet. När vi lämnade paradiset föll vi 
in i tiden och vår pågående flykt är blott ett fall som accelererar
gradvis. Våra mätinstrument är tecken på vår ångest. En varelse
som lever i harmoni med sin omgivning behöver inte något arm -
bands ur – stjärnornas läge är tillräckligt.« (citerat efter Godwin
1996: s. 15)

Den hyperboreala myten, som man kan döpa tankefiguren till,
alltså att de första och mest högststående människorna levde vid
nordpolen och att detta utgör ett förlorat ursprung och Guld -
åldern, fick sin första moderna utformning hos Blavatsky. I en av
hennes mest kända böcker –The Secret Doctrine (1888) – framstäl-
ler hon en teori om mänsklighetens utveckling. Enligt henne finns
det sju varandra avlösande »rotraser« som har sitt ursprung på var-
sin kontinent. Den första kontinenten var ett heligt land som låg
vid nordpolen, hemmet för den första rasen, som varken hade färg
eller form. De första människorna hade eteriska kroppar och kunde
inte skadas eller dö. Den andra rasen var protomänskliga, andro-
gyna monster. De försvann vid den första stora naturkatastrofen,
då Grönland och Arktis – de eviga vårarnas plats – förvandlades
till ett mörkt och kallt Hades. Den tredje rasen var lemurerna, den
fjärde atlantiderna och den femte arierna. De sjätte och sjunde
raserna tillhör framtiden. Det som är värt att notera här är före-
ställningarna om Hyperborea, katastrofen och arierna som den
hittills högsta rasen.

Två tankeströmningar som starkt har påverkats av Blavatsky och
som är intressanta i mitt sammanhang är dels den integrala tradi-
tionalismen, dels den så kallade tyska ariosofin. Jag återkommer
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snart till dem men bör först uppehålla mig vid Blavatsky och teo -
sofin lite mer utförligt.

Jag vet att det är många som förvånas när de erfar hur pass stark
och tilldragande teosofin var ungefär mellan 1880 och 1920. Hur
kunde folk tro på sådan gallimatias?

En viktig faktor är den eftersläpande kulturen, det vill säga det
nödvändiga utarbetandet av kulturella föreställningar som sam-
spelar med de socioekonomiska strukturerna och deras föränd-
ring. Andra hälften av 1800-talet kännetecknas starkt av industria-
lisering, urbanisering och sekularisering, kort sagt av rationalise -
ring eller modernisering i Max Webers mening. Dessa strukturella
förändringar kan inte omedelbart och av sig själva skapa de kultu-
rella symboliska ramar som förlänar den nya tiden legitimitet och
mening.

Sekulariseringen är ingen smärtfri historia; det gör ont att mista
Gud och inse att han är död. Charles Darwins evolutionsteori spelar
förstås en framträdande roll. Att människan antingen stammar från
aporna eller från Guds hand är två föreställningar som är skilda åt
genom en avgrund. Darwin må vara övertygande i kraft av veten-
skaplighet och empiriska belägg. Om hans teori går det att föra en
saklig diskussion. Men mystiken är försvunnen. The Thrill is Gone. 

Här passar Blavatskys tankar in som handen i handsken. Hon
accepterar att det sker en evolution i världen. Hennes teori om
raserna och deras utveckling är på pappret logiskt koherent.
Denna »rationella« sida samexisterar dock med en högst spekula-
tiv, med teorier om skapelsen, det gudomliga, läran och de upplys-
ta. På så sätt tillgodoser teosofin ett behov av både rationellt och
andligt, detta vid en tidpunkt då minnet av det andliga livet ännu
är starkt och då den moderna vetenskapen fortfarande är ny och
tämligen oprövad. 

b. carl gustav jung 

Historien om den »analytiska psykologins« fader Carl Gustav Jung
och hans teorier är minst sagt vindlande. Jag har ingen anledning
att här försöka berätta den, och jag tänker heller inte uppehålla
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mig vid frågan om förhållandet mellan Jung och nazismen. Jag ska
nöja mig med att lyfta fram två centrala tankemotiv hos Jung,
eftersom deras betydelse i den situation som här är aktuell – det
vill säga tiden strax före nationalsocialismens genombrott och
senare maktövertagande – knappast går att överskatta. Dessutom
finns det i dessa båda avseenden intressanta beröringspunkter
mellan Jung och andra tänkare som hör till den radikala och esote-
riska fascismens valfränder, till exempel Mircea Eliade. Min läsare
kommer så småningom också att få bevittna hur dessa båda tankar
återkommer i den så kallade »nya högerns« ideologi.

De två tankefigurerna är: 1) idén om det »kollektivt omedvetna«
och det härmed förbundna projektet att väva samman geologi och
psykologi, 2) idén om »Wotan« som en germansk arketyp. 

Det kollektivt omedvetnas geologi

Jung tänkte sig att det inte bara finns ett personligt omedvetet.
Hos sina patienter och hos sig själv hade han funnit en lång rad
sinsemellan snarlika föreställningar, tankar och symboler. Proces-
sen med att utveckla begreppet »det kollektivt omedvetna« påbör-
jade han 1909 och drev vidare under 1910- och 1920-talen, en tid
då livsfilosofiska, rasistiska och andra (som »irrationella« vanligen
klassificerade) tankeströmningar stod högt i kurs. Jung, som så
många andra, anfäktades av rasistiska idéer. Det kan inte tillräck-
ligt ofta påpekas att det var mer regel än undantag att människor
var vad vi idag kallar »rasister«. Det är nu som Jung börjar förestäl-
la sig att varje nation, varje folk, har ett specifikt kollektivt omed-
vetet. Beakta figur 1 på följande sida! 

En snarlik figur finns i en bok om Jungs psykologi skriven av
hans lärjunge Jolande Jacobis (1937: s. 32). Jung auktoriserade
den boken i efterhand, närmare bestämt 1942. Se figur 2.

Min poäng här är inte att Jung var rasist. Poängen är att hans
tankefigur blir central inom nazismen – »Blut und Boden« – och
senare hos »den nya högern«. Varje folk, så går resonemanget, har
ett gemensamt kollektivt omedvetet, ett rotat förhållande till den
jord, det territorium, man lever på. Förflyttningar och folkbland-
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figur 1

figur 2

A = individer
B = familjer
C = klaner
D = nationer
E = stora grupper (till exempel den europeiska människan)
F = mänskliga förfäder
G = biologiska förfäder i allmänhet
H = »den centrala elden«

(ur Jung 1968: s. 133; figuren är ursprungligen från 1925; jfr Noll 1995: s. 99)



ningar är alltså inte att rekommendera. Till exempel är judarna
inte rotade i Europa utan i Mellanösterns öken. Varje folk har sina
egna arketyper. Hos den esoteriska fascismen sker det en radikal
uppvärdering och ett flitigt bruk av symboler. Runor, ristningar,
typsnitt, hjul och dylikt enar ett folk, når ner i dess rotsystem. Sym-
boler över huvud taget ger en inblick i det mytiska och mystiska;
de ger uppenbarelser, medan begrepp inte förmår att ge annat än
kun skaper.

Jung är – på dessa grunder – kritisk mot kristendomen. Enligt
Kurt Almqvist (1997: s. 160) hävdar Jung att »germanerna« fort -
farande har »en genuin barbar inom sig, vilket första världskriget
visat […] Skälet till att germanerna fortfarande bär på detta arv är
att kristendomen lagt sig som en patina över den germanska kultu-
ren, men aldrig trängt in på djupet i den germanska själen.« Jung
är ambivalent till möjligheten att återuppväcka barbaren, men det
finns andra som ser denna möjlighet som något enbart positivt.

Dylika tankeformer har föga att göra med modern demokrati
och republikanism. De hör i stället hemma i traditioner som beto-
nar organisk gemenskap, folkgemenskap, varje folks rätt till sin
egen kultur och till sitt territorium, sitt språk, sina ritualer med
mera. I detta tänkande eftersträvas en mystisk klarhet, bergstop-
pens sanning, de djupa skogarnas mysterium. Ja, man drömmer
om en återförtrollad, sagolik värld. Jung var långt ifrån ensam om
att eftersträva och drömma slikt. 

Wotan och wotanism

Det har skrivits oerhört mycket dumheter om Jung, såväl totalt
blinda hagiografier som reduktionistiska vulgäranalyser. När det
gäller hans beryktade text om »Wotan« (först publicerad i Neue
Schweizer Rundschau 1936; på svenska i Res Publica nummer 21) ser
man lätt att den inbjuder till ett otal tolkningar. Jag ska nu inte gå
in på några tolkningstvister. Visst finns ett starkt antisemitiskt
stråk hos Jung. Visst passar han väl in i sin tid, precis som de flesta
av oss i vår. Det intressanta i mitt sammanhang är att Jungs tanke
attraherade nazister och fascister, att de använde sig av den. Tyd -
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ligast blir detta hos Miguel Serrano. I ett brev från Jung till Serrano
(14/9 1960) står det att »när, till exempel, tron på guden Wotan
försvann och ingen tänkte på honom längre, så fortsatte det feno-
men som hade benämnts Wotan att existera; ingenting utom nam-
net förändrades, vilket nationalsocialismen har visat i all sin bredd«.
(citerat efter Serrano 1997: s. 99 ff )

Wotan skulle således vara ett möjligt – och historiskt vederhäf-
tigt – namn på en arketyp. Jag menar att resonemanget illustrerar
förekomsten av ett mycket starkt essentialistiskt tänkande hos
Jung. Wotan »finns«, det är bara att leta rätt på honom. Jung menar
att vissa tänkare och författare erfor honom och gav uttryck åt det
erfarna: Friedrich Nietzsche, Alfred Schuler, Ludwig Klages och
Stefan George. 

Serrano använder Jungs brev som en legitimering av sina egna
extremnazistiska idéer. Och han får i sin tur efterföljare. Ron
McVans Wotansvolk är en extrem sekt för amerikanska asatroende.
I deras heliga skrift, Temple of Wotan, pekas Jung ut som sektens
egen mästare. (s. vii) Boken är dedicerad till Serrano, som har skri-
vit förordet. Dock skulle man precis lika gärna kunna använda
Jungs tankefigur preventivt-kritiskt, på ett vis som till stora delar
sammanfaller med mitt eget perspektiv. Utgångspunkten skulle då
bli att fascismen »finns« hos alla individer, mitt i oss, mitt ibland
oss. En kvarvarande reservation mot Jung är att hans i grunden
gnostiska perspektiv inte har med vare sig politik eller samhälls -
vetenskap att göra, att han var alltför aningslös för att se hela vidden
av sina idéer. 

Det finns ett annat spår som hade kunnat följas: Jungs intresse
för den svenske mystikern Emanuel Swedenborg, förmedlat genom
bland annat Kants skrift om denne. Hos Swedenborg uppträder
nämligen tanken att varje nation, varje folk, har sin speciella plats i
himlen eller »andevärlden«.

c. otto weininger

Antifeminism är en viktig ingrediens i den historiska tyska natio-
nalsocialismen. Därför tar jag upp Otto Weininger, vars enda verk
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lästes av många pionjärer och blivande nazister. Min framställning
bygger i huvudsak på Chandak Sengooptas mycket läsvärda Wein -
inger-biografi från år 2000.

Blott 23 år gammal tog Weininger sitt liv den 4 oktober 1903, i
besvikelse över att hans Geschlecht und Charakter (1903) inte omedel-
bart höjdes till skyarna. Jag återger nu några belysande passager: 

»Hos en sådan varelse som den absoluta kvinnan förefinns inga
logiska eller etiska fenomen, och därför är antagandet om en
kvinn lig själ utan grund.«

»Kvinnan måste beskrivas som någon som helt saknar genialitet.«
»Oavsett hur pass långt ner en man kan sjunka är han på långa

avstånd högre stående än den mest överlägsna kvinnan. Avståndet
är så pass oändligt att man inte kan jämföra de båda könen.«

»Kvinnan har varken höga eller låga ideal, är vare sig stark eller
svag. Hon är motsatsen till allt detta […] hon saknar medvetande
[…] hennes enda vitala intresse är att sexuell förening ska ske;
önskan om att den ska ske överallt och alltid.«

Weininger hyllade förnuftet, en gåva som bara männen har och
kan utnyttja, inte kvinnan, heller inte juden som ses som lika svag
och förtappad som kvinnan. Kvinnan (och juden) är jaglös och
lever endast i den materiella världen.

Den förste store antifeministen beundrades och/eller lästes
flitigt av så skilda gestalter som Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus,
Franz Kafka, Robert Musil, Arnold Schönberg och Thomas Bern-
hard. Samt inte minst av August Strindberg. Den 1 juli 1903 skri-
ver Strindberg i ett brev till Weininger: »slutligen – att se att kvinno -
 problemet är löst innebär för mig en befrielse«. Och i En blå bok
hyllar Strindberg Weininger i ett av de korta textstyckena.

Brigitte Hamann ger – i Hitlers Wien (1996) – en bra beskriv-
ning av hur Weiningers idéer smälter in i förra sekelskiftets Wien,
hur staden och idéerna påverkar varandra. Man kan rada upp
tänkta antinomier som bringas att korrespondera med varandra:
man/kvinna, arier/jude, värld/neger. 

Det vore alltför lättköpt att rättfärdiga till exempel Klaus Thewe-
leits analys av fascismen som en effekt av homosexualitet i förening
med homofobi och kvinnohat. Men på det empiriska planet finns
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här starka sammanhang som emellertid inte låter sig enkelt mätas
eller uppskattas och delvis därför inte går att behandla analytiskt.

Weininger är värd att beakta som tidstypiskt symptom. I nihilis-
mens tidsålder görs ett försök att finna ny mening, men ny mening
har ett pris. Precis som hos Nietzsche utpekas delar av mänsklig -
heten som mindre värda. Nietzsche är bokstavligen inne på idéer
om »utrotning«. (se Wolin 2004: kapitel 1; Aschheim 1996: kapitel 4)
Här bereds alltså mark för brutalisering som en väg för förnyelse.
Från Strindberg ända fram till nutiden löper tanken att några män-
niskor har mindre värde än andra. I Weiningers fall är det kvinnorna
och judarna som försvagar och förslavar. De bör betala priset för
detta sitt brott. 

d. integral traditionalism 

Hittills har jag berört tänkare och tankeströmningar som har läm-
nat tydliga avtryck inom tysk nazism och europeisk fascism. Nu
ska jag i stället gå in på en »skola« där flertalet ledande figurer har
varit direkt aktiva inom tysk, italiensk och rumänsk fascism. Jag
vill emellertid komma med en liten men viktig brasklapp: denna
skola, »den integrala traditionalismen«, utgör i sig ingen fascistisk
ideologi.

Allra först bör läsaren i minnet återkalla vad jag var inne på i
samband med teosofin: det förlorade ursprunget, Atlantis, Ultima
Thule, nordpolen, guldåldern och ett återupprättande skeende. 

Julius Evola

»Superfascisten« (Gugenberger 2001: s. 171) Julius (född Guilio
Cesare Andrea) Evola (1897–1974) skrev ett extremt stort antal
artiklar och böcker och var redaktör för väldigt många tidskrifter,
oftast relativt kortlivade. I regel avfärdas hans verk som ett hop-
kok av rasism, aristokratism, antisemitism, antimodernism och
indisk mytologi, vilket inte är helt osant. Men det går inte att kom -
ma ifrån, alldeles oavsett vad man än tycker om honom, att han var
en högst originell, skarpsinnig och beläst filosof och författare.
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Det är också ett faktum att hans betydelse för fascismen blev stark.
I sin ungdom var han även konstnär – influerad först av futuris-

men, senare av dadaismen – och översättare – bland annat av
Ernst Jünger. Dessutom var han praktiserande alkemist. Han var
alpinist. För honom representerade bergstoppar sanningen, en
inte ovanlig sammanvävning. Bergstoppen är den manliga princi-
pens punkt; vägen dit går uppåt, mot himlen. Hans aska speds så
småningom ut på en bergstopp i Alperna, helt i enlighet med hans
egen önskan. Evola var också tantrist. En av hans förvaltare, den
»esoteriske hitleristen« Miguel Serrano praktiserar dagligen tan -
trism. Därmed är givetvis inte sagt att tantrism som sådan är för-
bunden med fascism, lika litet som till exempel vegetarianism är
förbehållen beundrare av Hitler. Men det är viktigt att förstå att de
flesta esoteriska fascister har en idé om individens absoluta makt
genom uppnåendet av ett absolut jag. 

Efter sina konstnärliga äventyr slog Evola sig på filosofi vid mit-
ten av 1920-talet. I några verk utvecklade han sin »idealistiska indi-
vidualism«, som var starkt påverkad av Platon och den italienska
idealismen. Hans intresse för magi kom till uttryck genom den av
honom ledda UR-gruppen i Rom (startad 1927, från och med 1928
omdöpt till KRUR) och i hans tidskrift La Torre. I denna tidskrift
fanns inte bara texter av honom själv, Guénon, Nietzsche och
Johann Jakob Bachofen utan också av personer som har blivit
bemärkta i andra sammanhang. Som Julien Benda, mest känd för
boken La Trahison des Clercs från 1928, om hur intellektuella har
varit villiga redskap till totalitära rörelser. Och Jiddu Krishnamurti,
som 1909 hade blivit »upptäckt« av Teosofiska sällskapets ledare
Annie Besant och C. W. Leadbetter. Den förra utropade honom
som en ny Messias och bildade en åt honom vigd orden 1911.
Krishnamurti blev en kultgestalt i västvärlden, men han bröt med
Besant 1929 och tog avstånd från ett tänkande i guru-lärjungekate-
gorier. Och Paul Tillich, filosof och teolog verksam i Frankfurt am
Main fram till 1933. Där hade han nära kontakt med Karl Mann-
heim och Max Horkheimer, förmodligen också med Hendrik de
Man. Efter 1933 befann han sig i exil i England. På svenska finns
hans bok Modet att vara till.
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Under andra halvan av 1920-talet satte Evola sig ingående in i
teosofi och frimureri, och hans första mer kända arbete, La tradi-
zione ermetica, utkom 1931. Samtidigt gjorde han omfattande för-
sök med diverse »sinnesutvidgande« droger, vilka skulle erbjuda
en genväg till insikt om det Absolutas natur. När han insåg att så
inte var fallet övergav han de narkotiska preparaten. Evola kom nu
också att höra talas om René Guénon,1 den sufistiske mystikern i
Kairo som vårdade en »ursprunglig tradition« och som 1927 utgav
La Crise de Monde Moderne. 

Guénon myntade beteckningen »den Ursprungliga Traditio-
nen« för den yttersta objektiviteten, en egenskap hos universums
metafysik som manifesterar sig i de äkta religionerna. Med en
katolsk uppväxt intresserade han sig tidigt för frimureriet,2 teo -
sofin och den indiska religiösa traditionen. Den senare var, vid
sidan av islam och den medeltida katolicismen, främsta förvaltare
av Traditionen. Alltsedan medeltiden har Väst genomgått ett and-
ligt förfall. Alltmer betvivlas, heligheter förtvinar, inget låtes förbli
vad det är utan allt blir på sikt »projekt«, materialismen breder ut
sig. Guénon menar att vi nu lever i den mörkaste av tider: Kali
Yuga. 

Guénon var mycket skicklig på att hitta element och uttryck
som överbryggade skillnader mellan olika religioner. »Kali Yuga«
är inom hinduismen namnet på den mörka tidsåldern. Denna har
föregåtts av tre andra tidsåldrar: guld/Satya Yuga, silver/Treta
Yuga och brons/Dvapar Yuga. För Evola och Guénon är samtidens
intresse för demokrati, masskultur och materialism ett bevis för att
vi nu trätt in i järnets tidsålder, mörkrets och parians. Det är Guénon
som i La Crise de Monde Moderne gjuter grundstommarna till en
dylik samtidsförståelse.

Evola påbörjade i slutet av 1920-talet en livslång korrespondens
med Guénon. Den första bok där man kan se spåren från Guénon
mycket tydligt är Rivolta contro il mundo moderno (1934). Där står
det klart att Evola betraktade den reellt existerande fascismen som
pöbelvälde, men han uppfattade den ändå som en i grunden allie-
rad när det gällde att återupprätta Guldåldern. Han försökte aktivt
genom sitt författarskap och sina kontakter att leda in fascismen
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både i Italien och i Tyskland på »rätt väg«, det vill säga bort från
kristendomen, den religion som rev sönder alla de heliga band
som fanns i de klassiska grekiska och romerska religionerna. Även
de heliga dygderna, som till exempel ridderlighet, ära och askes,
måste återupprättas, för att råda bot på splittring, individualism
och atomism. Enligt Evolas föregivet »nordiska« synsätt blir krig
någonting som inte avgörs av mänsklig fysisk styrka eller andra
materiella faktorer utan av det som redan är förelagt i det hinsides,
i det transcendentala.

Evola framförde sina korrigeringar helt öppet, medveten om att
de flesta ledande fascister läste honom och hade stor respekt för
honom.3 Han var knappast en opportunist. För honom var prin -
ciperna allt, principen om hierarki, om behovet av det transcen-
dentala samt om andligt imperialt tänkande. Och han kunde for-
mulera sin ideologiska belägenhet eller problematik: »I den mån
som fascismen följer dessa principer och försvarar dem är vi då
fascister?« (citerat efter Hansen 1995: s. xvii) 

I Rivolta contro il mundo moderno kan man bland annat läsa föl-
jande om polen och Hyperborea: »Förutom polens symbolik kan
man finna återkommande och mycket specifika uppgifter om Nor-
den som platsen för en ö.« (Evola 1995: s. 188) Det är inte speciellt
djärvt av Evola att framkasta denna vaga hypotes. Antalet tänkbara
svar är närmast oändligt: Atlantis, Mu, Gotland, Bornholm, Grön-
land, Island eller Helgoland. Eden måste ju också ha varit en ö,
eftersom Adam och Eva kände tingens rätta namn; de blygdes icke
för varandra, eftersom de varken hade moral eller kunskap, praxis
eller teori.

Polen är universums centrum, den axel som allting annat rote-
rar kring. (Evola 1995: s. 17) Där finns en tron eller en upphöjd
plats som den upplyste kan besöka; han vet var den är belägen och
kan tala om var: mitten av cirkeln, mandalan, mittpunkten för rep-
tilen som biter sig i sin egen svans, »bryggan« eller »den tredje
makten mellan himlen och jorden«. (a.a.: s. 18) Överallt kan man
lätt hitta ett passande ord, och Evola gör det också. 

Guldåldern avbröts på grund av en naturkatastrof, menar Evola,
och folket, hyperboréerna, utvandrade. I fascismen finns ett löfte
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om att man på nytt skulle få komma »hem«. Evola understryker att
varje tidsålder har sina katastrofer: syndafloder, jordbävningar,
kometnedslag och så vidare. Men den katastrof som intresserar
honom är alltså den som ledde till eviga nätter och evig is vid
polerna, när världsaxeln rubbades. Hyperboréerna bosatte sig på
Atlantis, och det är det atlantidiska tillståndet som utgör Evolas
vision och version av det fascistiska kommande paradiset. 

Evola spar så att säga inte på batterierna när han ska göra allt
detta påtagligt. Han utnyttjar sin onekligen imponerande kunskap
om världens religioner och trosföreställningar fullt ut. Fundering-
arna kring polen, Hyperborea och Atlantis förstärks med sådana
kring Midgård, det Gröna landet, Mu, tibetanska myter, de ameri-
kanska indianernas kunskaper, grekernas Kronos, hinduismen och
dess många olika grenars uppfattningar och ännu mera. 

Den tveksamhet man känner när man konfronteras med Evola
och hans verk förstärks av att en av hans källor är Herman Wirth,
nazistisk filolog från Holland och en av forskningshistoriens mest
betydande charlataner och fuskare. Och få andra än Evola kan väl
på fullt allvar och utan några vidare kommentarer påpeka att
Alfred Rosenbergs kritik av Bachofen och i viss mån av Wirth var
berättigad.

Det fjärde ståndet – arbetarna – står i samklang med den fjärde
tids åldern, järnets tidsålder. Arbetarrörelsens roll i historien visar
sig vara att blott accelerera dekadensen, i form av bland annat eko-
nomism. Uppkomsten och utbredningen av »sport« är enligt Evola
ett varningstecken om det kommande totala förfallet: Jagets bort-
döende, glömskan om hur det nuvarande förslavandet uppstod
och utvecklades, ett slags heideggerskt »vara-glömska« i en extremt
idealistisk-individualistisk tappning. Sporten kräver ingen visdom,
ädelhet eller sann känsla. Den är »arbete«, varken mer eller mindre.
Arbetets mening och form ligger i dess meningslöshet, dess reduk-
tionism, materialism och utraderandet av personligheten. För Evola
är det ett faktum att där arbetarklassen får alltmer makt, där växer
sporten i betydelse. Helt och hållet fel är ju inte detta om vi tänker
på den tyska »bonde- och arbetarstatens« (alltså DDR:s) upphöj -
ande av sporten till en nationellt-socialistisk dygd.
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Som så många andra vid denna tid var Evola starkt påverkad av
Bachofens magnum opus Das Mutterrecht från 1861. Han menade
sig uppdatera Bachofens teori. Kvinnan är Mater är Jord är Moder
jord är Gaia och så vidare. 

Om jorden är en kvinna, representerar stången, plogen (med
Freuds ord Phallos) en man. Stång på forngermanska är »sul« eller
»sil«, och det är knappast någon tillfällighet, menar en anhängare
av Evola, att germanska representationer av världsträdet (Yggdra-,
Irmin-) har denna ändelse. 

»Himlen är alltings ursprung och uttrycker den högsta makten«,
skriver Evola vidare i Rivolta contro il mundo moderno. (s. 213, not 7)
Detta skulle vara synligt i de indoeuropeiska språkens ursprung -
liga ord. Rötterna till Zeus, Jupiter (Deus Pater), deva, Dyaus och
liknande finns i benämningar för dagens ljus och himlens storhet.

Evola gjorde sig också tankar om hur man på olika platser förfar
med de döda. I sydliga civilisationer begraver man dem. Normen
är att de ska tillbaka till jorden, »av jord är du kommen« (kristen
feminism), en regression, för Evola en upplösning i den ktoniska
Magna Mater, kort sagt en materisk rit. Feminitetens princip är att
återgå till det nedanför, till det vi har växt fram ur, att sträva bakåt,
inte att söka sig till det vi ska bli, alltså framåt, vilket är den man -
liga principen.

Det motsatta skulle gälla i Norden och i de ariska kulturerna:
kremering, eld, luft, himmel, rening från jorden, ren andlighet,
ljus, kraft, energi. Maskulinitetens princip innebär att hålla solen
och ljuset i centrum, sträva dit, uppåt, framåt! Det ultimativa blir
då givetvis att kremeras på ett berg och låta den friska luften i him-
lens närhet föra bort stoftet. 

Evolas olika verk är på många sätt variationer på ett och samma
tema. Hans budskap i boken om Gral har god samklang med det i
Rivolta contro il mundo moderno. Som Hansen4 (1997: s. vii) säger i
inledningen till den engelska översättningen av Mistero del Graal
vill Evola visa att Gral-legenden inte är av kristet utan »hyperbore-
alt« ursprung, att den handlar om initiering och att den är ett sym-
boliskt uttryck för en medeltida grupps strävan att bygga det heliga
riket/imperiet på en andligt-transcendental grund. »Rikets hem -
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liga tradition« förs vidare i Gral-symbolen. (Heller och Maegerle
1998: s. 157) De initierade vet detta, och Evolas bok skulle man
alltså kunna betrakta som en uppmaning till initiering riktad till en
bredare elit än den som blott består av Evola och Guénon. Om så
att säga Gralen återerövras förbättras möjligheterna till att åter -
skapa det Tysk-romerska heliga riket. Evola hävdar, och han är
långtifrån den ende, att all politik bygger på myter, och Gral utgör
en oerhört stark och lockande, attraherande myt, vilken borde
kunna lägga grunden till ett stöd för en politik som återupprättar
det Rätta, det Enda.

Gralen har många namn: Thule, »Den vita ön« – Leukh Nhsoz 
(i Grekland) –, »Den storslagna ön«, »den ariska rasens ursprung-
liga säd« – »Ariyana Vaego« (i det gamla Iran) –, »solens land«,
»Apollos land«. Efter denna uppräkning drar Evola en slutsats:
»det vill säga Avalon.« (Evola 1997: s. 23) De olika namnen fokuse-
rar samma omständighet: hur en kultur, ett tillstånd och en omgiv-
ning har försvunnit, antingen på grund av en syndaflod eller an -
komsten av en istid. 

Mistero del Graal är en djupt politisk text, och man kan spekulera
i hur Evola och hans uttolkare tänker sig att det Enda ska återupp-
stå: Genom en bred uppslutning och ett utbrett samförstånd som
lockar med att vi kan nå, ja, snart når himlen och återfår kontakten
med solen? Som något blott för »anarken« (Jünger), »tigerrytta-
ren« (Evola), bergsbestigaren? Kanske blir initieringens innehåll
och form allt rikare oavsett hur många som genomgår den? Kan -
ske tilltar elitens makt och därmed möjligheten att uttrycka upp-
höjdhet, utvaldhet, ära, heroism och elegans? Kanske värdesätter
trälen sitt liv högre än varje maktinnehav och därför erkänner
härskarens legitimitet? 

Evola provar i tanken livet igenom de olika alternativen. Det
som verkar vara säkrast illustreras i de absolut sista orden i Rivolta
contro il mundo moderno: »Även om Kali Yuga är en de stora förstö-
relsernas tidsålder, så kan ändå de som genomlever den utan att
trilla omkull njuta av frukter som inte kunde skördas av män i
andra tidsåldrar.« (Evola 1995: s. 366)
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Tidskriften La Torre förbjöds 1930 av regimen. Genom goda
kontakter fick Evola snart (1934) ta över redaktörskapet för avdel-
ningen »Diorama Filosofico« i tidningen Regima fascista. Evolas
tyska kontakter satte nu allt fler spår: på hans tidningssida med-
verkade bland andra Othmar Spann och Gottfried Benn, och här
fanns mycket material om Jungs analytiska psykologi.

År 1933 fick Evola kontakt med SS. Under Tredje riket var han
ofta bosatt och flitigt verksam i Tyskland, med ett stort antal publi-
ceringar i nazistiska tidningar och tidskrifter: Der Ring, Deutsches
Volkstum, Widerstand, Europäische Revue. Han föreläste framför allt
för kretsar inom SS. Han fick nya vänner och bekanta, inte minst i
de kretsar som brukar räknas till den »konservativa revolutionen«.
Till dessa nya vänner och bekanta hörde: Othmar Spann, profes-
sor i samhällsvetenskap. År 1938 skar det sig mellan honom och
NSDAP, varför hans professur flyttades till Wien. Spann företrädde
en egensinnig filosofi, oftast benämnd »universalismen«, och dis-
kuterade »tyskhet« och statens natur. Han är kanske mest känd
genom sin intellektuella baneman Georg Lukács, som i Zerstörung
der Vernunft, kapitel 6, behandlar den »fascistiska sociologin«: Carl
Schmitt, Hans Freyer och – Spann. Wilhelm Stapel, redaktör för
Deutsches Volkstum 1919–1938, verksam i Hamburg. Hans skrifter
handlar för det mesta om det tyska folket, judarna, den protestan-
tiska kristendomen och symbolik. Albrecht Erich Günther, Stapels
andreredaktör på Deutsches Volkstum. Edgar Julius Jung, jurist,
flitig völkisch-konservativ publicist, känd för boken Die Herrschaft
des Minderwertigen (1927) och för att ha varit en av de få »konser-
vativa revolutionärerna« som själv använde uttrycket. (Jung gjorde
det i en uppsats 1932.) Han var även talskrivare åt Franz von Papen,
åren närmast före mordet på denne den 1 juli 1934. Christoph Ste-
ding, bekant främst som upphovsman till en bok med namnet Das
Reich Krankheit Europas. Och – lite förvånande – Ernst Niekisch,
nationalbolsjevik och radikal socialist.

Men det fanns även gott om fiender i Tyskland. Det var ju inte
så konstigt eftersom Evola uttryckligen uppfattade sig som »reak-
tionär«, dessutom tvivlade många av »germanisterna« på att en
»latinare« kunde förstå den ariska-germanska kulturen, några
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blodsband fanns ju inte. Inte heller de av Jung postulerade jord-
banden. En av de misstänksamma var Himmler, och på hans upp-
drag satte Karl Maria Wiligut igång en granskning av Evola, som
kritiserades för att vara »varken nationalsocialist eller fascist«.
Wiligut var förvånad över att Evola, den radikale traditionalisten,
fick lov att över huvud taget yttra sig i sitt hemland.5

En känslig punkt var att Evolas rasism »bara« var »andlig«. Evola
företrädde åsikten att »den nutida betydelsen av ’ras’ […] lämnar
vi till den pseudointellektuella bourgeoisien som fortfarande fros-
sar i 1800-talets positivistiska hjältar«. (citerat efter Hansen 1995: 
s. xvii) Evola gör möjligen en poäng, detta genom antydan att sam-
tidens rasister är scientistiska. Det stämmer ju ofta helt med deras
självförståelse. Hitler och åtskilliga andra såg sig inte som roman-
tiska och irrationalistiska svärmare; de trodde att vetenskapen
gick framåt längs den väg de själva vandrade.

Evola var dock bara delvis ute i kylan. Han åtnjöt helt klart inte
något stöd från de mest rasistiska völkisch-krafterna,6 men det
fanns starka paneuropeiska kretsar inom Waffen-SS och Rasse-
und Siedlungshauptamtes der SS (RuSHA), vilka i Evola såg en
nyckelperson. Omsider vann dessa kretsar dominans. Med Stalin -
grad och den första Mussolini-regimens fall 1943 uppstod ett helt
nytt militärt läge, och Coogan (1999: s. 315) har säkert rätt i att »de
militära realiteterna framtvingade ett maktskifte inom SS från de
völkische till paneuropéerna«. 

Wilhelm Stapel prisade Evola för hans »magiska kraft« och
»härliga glans«. (Schwarz 1998) Men han saknade inte reservatio-
ner. Eftersom det av Evola omhuldade kastväsendet kommer från
»öst« är det, menade Stapel, främmande för germanerna. Och Evo-
las »sol« är inte den nordliga midsommarsolen. Stapel hävdade att
solen inte var stilla utan att den »kämpar för oss«. Vi nordbor strä-
var inte efter återvändande till traditionen utan vill pånyttfödelse.
Hos Stapel finns alltså en sammansmältning av det gamla, det svikna,
det nordiska och viljan till det nya, kraften som ska förverkligas.
Stapel är något av urtypen för en »reaktionär modernist«. (Herf
1984) Som protestant hade han svårare att fullt uppskatta Evola än
de katolska fascisterna, hos vilka den hedniska mystiken med dess
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kollektivism, gemenskap och riter inte är helt bortrensad.
Till Evolas fördel hörde att han hade arbetat för SD.7 Det är

mycket möjligt att det var på grund av sina SD-kontakter som
Evola reste till Rumänien 1937. Rumänien var på grund av sina
oljerikedomar en viktig allierad till Tyskland. Det kan också ha
varit på grund av italienska intressen som Evola företog denna
resa. För Italien var det betydelsefullt att etablera en sydeuropeisk
fascistisk axel mellan Italien och länder som Grekland, Ungern
och Rumänien. En sådan axel var för maktens män i Rom viktig
som en motvikt mot tyskdominansen. Flera ledande italienska
fascister uppfattade inte rasism och antisemitism som prioriterade
eller ens särskilt viktiga frågor. Mussolini kom att uttrycka särskild
uppskattning av Evolas »spirituella rasism«, som en motvikt till
nazisternas biologiska rasism. (Sheehan 1981: s. 50) För den itali-
enska ledningen var det imperieambitionerna som dominerade,
och i de ambitionerna hade rasismen knappast någon riktigt stark
klangbotten.

Det hindrade emellertid inte att Italiens främsta kontaktpunkt i
Rumänien var den extremt antisemitiska »Ärkeängeln Mikaels
Rumänska Legion«. Legionen leddes av Corneliu Codreanu, ofta
kallad »kaptenen«. Han blev mördad 19388 och kom därefter att bli
en av fascismens allra största martyrgestalter. Legionens politiska
arm var partiet »Järngardet«, som i valen 1937 hade nått hela 16
procent av rösterna. Legionen och Gardet upprättade dödsbatal-
joner, och mord på judar och politiska motståndare var vardagsmat.
Det är mycket tydligt att Codreanu gjorde ett outplånligt intryck
på Evola. Bland annat hyllade han kaptenen för dennes kamp mot
den »judiska horden«. Evola ville senare inte kännas vid hyllnings -
artiklarna med denna inriktning, artiklar som i och för sig sanno-
likt var uttryck i första hand för en blind personbeundran. Likväl
går det inte att svära Evola fri från anklagelser om antisemitism. 
T. H. Hansens (1991) försök att göra just detta är inte övertygande.
Betecknande nog skrev Evola förordet till den italienska översätt-
ningen av Sions vises protokoll. 

Evola träffade Codreanu i Bukarest 1937. Senare samma dag
träffade han för första gången en av sina stora beundrare: Mircea
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Eliade. (Coogan 1999: s. 318) Eliade blev en nära vän, som otaliga
gånger har bedyrat Evolas storhet. 

Vid det tidigare som hastigast omnämnda mötet med Mussolini
1943 torde Evola ha haft besvär med att bestämma sig för om han
skulle ställa upp för den störtade men av tyskarna räddade stats-
mannen, en pajas i Evolas ögon. Det var enligt Hansen (1991: s. 63)
den i Rumänien förvärvade »legionärsandan« som avgjorde det
hela till Mussolinis fördel. Hur skulle »kaptenen« ha handlat?
Codreanu var en stor hjälte, kanske den störste.

År 1943 var Evola involverad i den kortlivade Saló-republiken,
som han knöt en hel del förhoppningar till. Senare samma år flyt-
tade han till Wien. Det har spekulerats i om han beordrats dit av
SD och/eller förberett flyktvägar för nazister att använda efter kri-
get, en operation ibland betecknad »Odessa«. Allt detta är oklart;
belagt är däremot att han i Wien studerade frimurardokument och
att han blev invalidiserad och rullstolsbunden efter ett bombanfall
1945.

År 1948 var han tillbaks i Rom, författade kortare skrifter och
blev 1951 fängslad eftersom hans elever hade bildat Fasci d’Azion
Rivoluzionari (FAR). Han dömdes till sex månaders fängelse.
Tiden efter 1950 kännetecknas av Evolas ambitioner att grunda en
ny orden. Ordine Nuevo, en utbrytargrupp ur Movimento Sociale
Italiano (MSI) bildades 1956 av en rad Evola-lärjungar.

Uomini e le rovino utkom 1953 och framstår som en av Evolas
centrala böcker. Den är ett verkligt tidsdokument, som utgår från
det till stora delar utblottade och sönderbombade Europa efter
kriget. De regimer som var någorlunda närstående med Evolas
»sanna« fascism hade besegrats. »Den andre guden« hade miss-
lyckats. Här stod författaren i ett Europa fullt av ruiner: krossade
byggnader och krossade drömmar. Vad gör en fascist i den situa-
tionen?

Evola ville med staten som medel besegra ekonomismen och
upprätta en nationell planekonomi utan inslag av egalitära ideal. 
I sin bok talar han om nationens och folkets helighet och oberör-
barhet; på nationen och folket överflyttas egenskaper som till-
skrevs »den stora modern« i de gamla matriarkatiska kulturerna.
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Han argumenterar för statens helighet; den får inte ifrågasättas om
den ska lyckas med de nämnda målen. Statens legitimitet grundar
sig helt och hållet på innehavet av makt.

Cavalcare la tigre är titeln på en av Evolas mest kända böcker,
utgiven 1961.9 »Rid tigern«, är Evolas nya budskap. Att uthärda
samtidens elände är i sig något som leder till högre livsformer, ja,
till och med högre än dem som är möjliga att uppnå i de ädlare
tids åldrarna. Alla goda krafter är i krig mot moderniteten; strate-
gin måste vara att rida odjuret. (Tankegången påminner en del om
Ernst Jüngers anark-ideal.)

Baronen Evola var aristokrat i både bokstavlig och bildlig
mening. Han hatade starkt den moderna världen, demokratin och
den borgerliga kulturen. Allt detta ledde till förfall, där de sanna
och eviga andliga värdena försvann. Han ville återvända – efter en
oundviklig apokalyps – till Guldets och Solens tidsålder, till den
arkaiska gemenskap där det Enda och gudarna lever, de som män-
niskorna är till för att tjäna. Evola såg sig själv som en tjänare, som
en ksatriya (krigare). Han menar att den moderna människan är
alltför fixerad vid jorden, Moder jord. Människan bör, så som man
gjorde under guldåldern, i stället rikta blicken upp mot solen, det
som står i mitten och ger oss liv och kraft. 

Människan är för Evola en man. Antifeminismen, via inflytandet
från Weininger, är ett viktigt drag i hans tänkande. Evola menar att
piskande av kvinnor leder till högre medvetandeformer, inte helt
olikt vad den svenske smiskpedagogen Hans Scheike har hävdat.
Detta våld, precis som alla andra former av våld, är samtidigt mål
och medel. 

Evola återkom i rampljuset 1980, sex år efter sin död. Då spräng -
des bomber på järnvägsstationen i Bologna. I polisförhören med
de i attentatet inblandade återkom Evolas namn ständigt. (Good -
rick-Clarke 2002: s. 52) Och de sentida läsarna är åtskilliga, både i
Italien och annorstädes. I Ryssland har Evola påverkat grupperna
kring högerextremisten Alexander Dugin. Vidare är influenser
från honom extremt tydliga hos figurer som Serrano, Devi och
William Pierce.
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René Guénon

Guénon föddes 1886 i Frankrike och dog 1951 i Kairo, där han
hade bosatt sig 1930 sedan hans första hustru dött. Han konverte-
rade tidigt till islam och invigdes – av Ivan Aguéli – i dess mystiska
tradition: sufismen. Begreppet »tradition« hos Guénon och hans
»traditionalism« har i sig inget som helst samband med den poli-
tisk-psykologiska meningen, med det faktum att en psykologisk
hållning som skyr förändring rimmar väl med politisk konser -
vatism. Nej, »tradition« för Guénon är kärnan av kunskap hos de
urgamla civilisationerna och trosföreställningarna. Kontexten är
viktig: under Guénons formativa år vimlade det av nya hemliga
sekter, avknoppningar från frimureri och teosofi. I en tid av splitt-
ring var det inte så konstigt att det fanns mylla för sökande efter
enhet, något gemensamt och förenande. 

För att belysa idén om »tradition« citerar jag Sveriges antag -
ligen främste Guénon-kännare, Kurt Almqvist10 (1977: s. 14), som
bland annat har utgivit och översatt samlingen I tjänst hos det Enda:
»’Traditionen’ är för Guénon en hela mänskligheten i tid och rum
genomsköljande ström av Ljus, som har sin gudagivna källa i själva
Urtillståndet, i Paradiset, eller dess första projektion i tiden, den
’hyperboreiska’ guldåldern […] ’Traditionen’ är helheten av alla
de ljusströmmar som från det centrala eller polära Urtillståndet
[den ’hyperboreiska’ kulturen var enligt legenden förlagd till
nord polen] flöt ut till jordens skilda delar, och där blev dessa
flöden till de ådernät som genom alla tider har skänkt gudomligt
Liv åt de olika kulturerna.« Guénons traditionalism är precis som
Evolas grundad på antimodernism, och det är slående att de på var
sitt håll utvecklar näst intill identiska idéer: att »anden« är något
helt annat än »själen« (här finns en stark implicit kritik av psyko -
analysen), kritiken av individualismen, diagnosen av samtiden
som Kali Yuga. Förvisso var Evola i mångt och mycket en Guénons
lärjunge, men han hade redan grunden klar när han hörde talas
om Guénon. 

Guénon är dock mer »traditionell« än Evola: Dels närmar han
sig »traditionen« i enlighet med dess sanna väsen: den kan inte
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uttömmas i en filosofisk text. (I jämförelse med Guénon framstår
Evola som en supermodern hyper-reflekterande människa.) Dels
förkastar han inte fullständigt till exempel katolicismen och frimu-
reriet, vilka tänks kunna tjäna som en första inträdesport till de
äldre sanningarna.

Dock är en grundidé hos Guénon fundamental också för Evola:
initieringens betydelse. Genom rituell invigning och upptagande i
ett brödraskap tar man ett avgörande steg i riktning mot det icke-
vara som varat uttrycker, erfar man, blir man ett med det enda, det
första, avgrundens grund. Ja, metaforerna är många.

Mircea Eliade 

Den rumänsk-amerikanske religionshistorikern Mircea Eliade
(1907–1986) är intressant i mitt sammanhang, och det av flera skäl.
Det har redan framgått att han blev vän med Evola. Det finns
påtagliga förbindelser också med Jung, både personliga och teo-
retiska.

I sin ryktbara studie Le Mythe de l’éternel retour: archétypes et
répétition från 1949 (utgiven på svenska av Dualis 2002: Myten om
den eviga återkomsten) argumenterar Eliade för att den mänskliga
historien kan beskrivas som vägen från en arkaisk gemenskap, där
människan och hennes handlingar blott har betydelse om de kan
ses som manifestationer av mytiska arketyper, till moderniteten. På
denna väg passeras monoteismen, där människan placeras i en
tidslig historia, inom vilken hon kan skapa något nytt. Modernite-
ten, som sedan uppstår, kännetecknas av kontingens och lineära
framstegsmodeller. Den skildring som Eliade ger av den arkaiska
gemenskapen passar mycket väl samman med Evolas och Guénons
idéer, även om hans bok inte är något inlägg i en filosofisk debatt
utan ett framstående religionshistoriskt verk. 

Jag tycker mig dock ana var hans egna sympatier ligger när jag
läser exempelvis det sista stycket i boken: »I detta avseende fram-
står utan tvivel kristendomen som den ’fallna människans’ reli -
gion: detta såtillvida som den moderna människan är ohjälpligt
bunden till historien och utvecklingen, en historia och en utveck-
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ling av förfall som inbegriper såväl den slutliga förlusten av arke-
typernas paradis som dess ständiga upprepning.« Detta kan
enklast läsas som uttryck för antimodernism, även om en sådan
läsning förtar en del av Eliades poänger. Han vet att vi aldrig kan
återvända till det förlorade, men ett arkaiskt paradis finns, och det
kan återupprättas cirklar bakåt i tiden så att det kan glimta fram,
bryta igenom »historiens terror«. Det främsta mediet för ett sådant
återupprättande är upplevelsen av symbolen i dess renaste enkel-
het, en upplevelse som skapar förståelse för att det förmoderna
tänkandet fortfarande äger giltighet. En förmodern tanke var att
inget nytt sker under solen. Härifrån kan man länka vidare och
påstå: Varje enskildhet, varje enskild händelse eller handling, blir
fullt ut begriplig bara om den knyter an till och manifesterar en
ursprunglig arketyp. 

Mot bakgrund av dylika tankemönster kan man peka ut Eliade
som en av de integrala traditionalisterna. Traditionen består ju
främst av en uppsättning arketyper som blott är. De är inte orsakade
av eller beteckningar för någonting annat. Man bör se dem som en
grund under vilken ingen avgrund finns.

Eliades självbiografiska berättelser styrker mitt påstående att
det ligger ett politiskt-filosofiskt projekt inbäddat i hans impone-
rande livsverk. Han instämde i Evolas och Guénons diagnos av det
sjuka västerlandet. Dock var han mer hoppfull. Han ansåg att det
var fullt möjligt att återupprätta ursprungsmytens förlorade status.
Det finns ytterligare skillnader mellan Evola och Eliade. Även om
Eliade själv hade svärmat för Codreanu i sin ungdom häpnade han
över Evolas fanatiska dyrkande av denne. Vidare höll Eliade inte
alls lika hårt på att klart skilja mellan esoterik och exoterik. Jag syf-
tar här på grupper, nätverk och konstellationer som har en agenda
inåt, en annan utåt. (Den konservative ideologen Leo Strauss och
hans lärjungar har blivit ett bekant exempel. För en inre krets av
den amerikanska filosofiska eliten kunde man öppet medge att
Nietzsche hade rätt om Guds död. Men att säga detta till allmänhe-
ten och förklara vad det innebar skulle vara en katastrof, eftersom
myter om Gud spelar en central roll för den nationella och sociala
sammanhållningen.) Möjligen kan man i fallet Evola, Guénon och

43



Eliade tala om en reell arbetsdelning: Evola och Guénon hade eli-
ten som sin publik, medan Eliade riktade sig till en bredare publik.
(jfr Wasserstrom 1999) 

Eliade träffade även Carl Schmitt några gånger, och de läste
varandras böcker. Vidare var Eliade en stor beundrare av Heideg-
ger. Och han blev god vän med Ernst Jünger. De båda var under
1960-talet redaktörer för den tyska tidskriften Antaios, som utkom
med tolv årgångar 1959–1979. Utöver redaktörerna var de flitigaste
medarbetarna Jüngers lillebror Friedrich Georg Jünger och Julius
Evola. 

De nämnda författarna är oftast starkt kritiska till den judisk-
kristna civilisationen. I stället söker man sig »österut«, till det »indo-
europeiska«, eller »norrut«, till det »germanska«. En tydlig fiende-
gestalt är även kalvinismen, förkroppsligad som den är i den
anglo-amerikanska civilisationen. Katolicismen befinner sig i ett
slags mellanställning. Den innebär förvisso en viss avvikelse från
den stora Traditionen. Men den bär på så pass mycket hedendom
att den duger till »massan«; den avhåller i alla fall »massan« från
materialism. Eliten kan däremot initieras i Traditionen fullt ut.
(Hatzenbichler 1996: s. 45) 

Traditionalismen kan te sig reaktionär, antimodernistisk, och
det är den ju till sitt väsen och så länge den förblir en dröm. Men
traditionalistisk, antimodern fascism blir modernistisk om den
kommer till makten och vill stanna där. Det framstår som ett inter-
nationellt systemtvång att bejaka teknik och ekonomisk effektivi-
tet om man vill bringa en stat att överleva. 

e. de völkische

Germanerna 

Föreställningen om »germanerna« som ett folk med tydligt urskilj-
bara och avgränsade rötter – med sin egen kultur, historia och
mytologi och sitt eget språk – återgår på den romerske historikern
Tacitus och skriften Germania från år 98. Författaren lyfte där fram
germanerna som »ädla vildar« i motsats till de dekadenta romarna.
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Hans verk trycktes och såldes i flera stora upplagor i Tredje riket.
Ädelhet gentemot dekadens som tema passade perfekt för de
tyska nazisterna. Hos Tacitus fann man en parallell till den egna
föreställningen om en motsättning mellan å ena sidan det sunda,
starka och ursprungliga livet på landet och å andra sidan det judiska,
bolsjevikiska och kapitalistiska förfallet och stadslivet.

Tacitus skrev att germanerna levde i de stora skogarnas land
och att de inte som romarna försökte kultivera naturen. Här fanns
konstiga djur: älgar och uroxar. Germanerna var äkta urinnevå -
nare; de hade inte haft giftermålsförbindelser med andra folk; de
hade alltså bevarat sin rasrenhet. Urguden Tvisto hade avlat sonen
Mannus, som i sin tur hade fått tre söner: de första germanerna.
Tvisto var bokstavligen kommen ur jorden: deum terra editum. Det
fanns alltså hos germanerna ett organiskt samband mellan männi-
ska och jord. Enligt Tacitus kännetecknades de rasrena germanerna
av blå ögon, rödblont hår och kraftiga kroppar. Detta var givetvis
exakt sådant som nazisterna ville höra. Det gäller i synnerhet
Richard Walther Darré, som menade att blonda bönder hör ihop
med det tyska landskapet. Här fanns också mycket att ta fasta på
för de grönt lagda kollegerna, till exempel att germanerna inte
använde bearbetat material när de byggde sina hus. De bodde i
urskogar som de inte rörde; de rörde sig bara genom dem. Walter
Scoenichen, teoretiker för de gröna krafterna inom NSDAP, förfat-
tare och biolog, utgav 1934 ett verk där han hyllar »Urskogens
Urvildhet«. Denna urvildhet blir »Urlandskapet«.

Tjugo år efter Germania skrev Tacitus Annales. Här framträder
germanernas urhjälte Arminius (en latinisering av Hermann), en
cheruskerhövding som segrade över 20 000 romare i slaget vid
Teutoburg år 9. Hermann, senare en symbol och arketyp för det
germanska självmedvetandet, slumrade länge men väcktes under
renässansen till liv av Conrad Celtis. Rom framstod som germa-
nernas ständiga fiende, om än i föränderlig skepnad. Med Martin
Luther kulminerade antipapismen. »Det kan ha varit Luther som
först yrkade på att nationalhjälten skulle befrias från sitt latinise -
rade namn och kallas vid sitt inhemska soldatnamn, Hermann,
som betyder ’härman, krigare’.« (Schama 1997: s. 134) Under slutet
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av 1700-talet hettade det till igen. Franskan och Frankrike, inte
latinet och Rom, var nu det som hotade det germanska. Nu stod
Napoleon mot Germania: storstad mot skog, olivträd mot ek.

I den tyska skogsromantiska konsten – främst hos Caspar David
Friedrich – väller Germania fram i sin fulla kraft. Vid mitten av
1800-talet planerades ett minnesmärke över Hermann. År 1875
stod Hermannsdenkmal klart söder om Detmold, och Wilhelm I
hyllades som Arminius arvtagare. 

Richard Wagner

Tonsättaren Richard Wagner (1813–1883) återupplivade och ny -
gestaltade i sina musikaliska epos den mytiska germanska histo -
rien och de föreställningar som var knutna till denna. De gamla
sagorna om asar, vaner, armaner, drakdödaren Siegfried och che-
ruskerhövdingen och krigaren Arminius erbjöd ett gediget grund-
material att arbeta vidare på för Wagner liksom för allehanda ario-
sofer, völkische, runvetare och nyhedningar. Siegfrieds kamp mot
draken kunde i kretsar som dessa uppfattas som ett mystiskt före-
bud om Arminius senare kamp.

Wagners betydelse är oerhört stor, inte minst för Hitlers före-
ställningsvärld. Hos Wagner möter en rad motiv som fann sig till
rätta såväl i allmän västerländsk esoterik som i nationalsocialis-
men. I Parsifal (1882) återerövrar hjälten Parsifal svärdet som
stacks i Jesus kropp på korset, och det renas från judiska och
romerska element. Gral, det ursprungligas metafor, kommer till-
baks till germanerna, och kristendomen uppstår på germansk
grund. Borta är de judiska, gammaltestamentliga elementen.

»Ett Volk, ett Rike, en Gud«11

»Völkisch« blev efter 1933 liktydigt med »tysk« eller »national -
socialistisk«. I Weimarrepubliken växte völkisch-rörelsen till en
politisk kraft. (Stern 1965; Puschner 2001 och 2002) De två första
och även de viktigaste exponenterna var tidskriften Heimdall och
förlaget Hammer.
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I Heimdall, där uttrycket »völkische Bewegung« först dök upp
1901, efter att redan 1875 ha använts av germanisten Hermann von
Pfister, (Hartung 1999: s. 23) kopplas ordet »völkisch« till »orga-
niskt« tänkande och uppmaningar att söka sina rötter. Rörelsens
föreställningar byggdes upp kring språk, ras och religion, där reli-
gionen – som i sig var fullständigt hoptvinnad med de två andra
instanserna – gav riktlinjer för korrekt tänkande och handlande.
Vissa yrkesgrupper, som till exempel lärare, journalister, författare
och präster, var överrepresenterade bland anhängarna. 

De ledande nutida forskarna – Puschner, Ulbricht, Wijvorra –
daterar dock rörelsens födelse till 1871. Ett antal människor före-
satte sig att söka nordiskt-germanska rötter i största allmänhet och
att rensa ut folkfrämmande tankegods, detta för att uppnå en ny
storhet, att åstadkomma ett slags »åter-bildning« eller »re-forma-
tion«. (Ulbricht 1997: s. 144) Man använde metoder som man
hämtade från en annan rörelse, Lebensreform-rörelsen: att ställa
ut och titta på nordisk konst, att läsa och diskutera fornnordiska
texter, att på friluftsteatrar ordna och bevista föreställningar med
motiv från fornnordisk mytologi med mera. Nyckelord var »Nord-
land«, »Upland«, »Odin«, »Thule« och liknande. Dessa ord åter-
kommer i namn på tidskrifter och i föredrags- och artikelrubriker. 

Till det för germanerna främmande, som skulle rensas ut, hörde
katolicism, feminism, socialism och judendom. På förlaget Ham-
mer fann man inspiration i ett modernt arv: rasteoretikerna Jean
Gobineau och Houston Stewart Chamberlain, de österrikiska anti-
semiterna Georg Ritter von Shönerer och Karl Lueger eller de
tyska författarna Paul de Lagarde (1827–1891) och Julius Lang -
behn (1851–1907). Förlaget såg som sin huvuduppgift att stoppa
den rasmässiga degenerationen till varje pris. 

Lagarde var född till efternamnet Bötticher men bytte 1854 till
de Lagarde. (Stern 1965: s. 25) Emfasen hos honom ligger på att
judarna förhindrar Tysklands pånyttfödelse. Han var en brinnan-
de antisemit och pangermanist, som fick en gedigen karriär inom
akademin, vilken slutade med en professur i teologi i Göttingen.
Trots hans akademiska meriter och hans imponerande språk -
kunskaper, som lär ha omfattat bland annat persiska, arameiska,
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koptiska och assyriska, är hans skrifter mer av intuitiv-propagan-
distisk karaktär än systematiskt-analytiska. Hans mest av görande
insatser i min kontext är det ständiga efterlysandet av en germansk
kristendom, accentuerandet av Tyskland som den egent ligen enda
sanna och storslagna nationen samt förhoppningen om en åter -
födelse genom folklighet. Lagarde är den förste som för flyttar åter-
födelsens problem från religionen till nationen. Till exempel
Houston Stewart Chamberlain och Alfred Rosenberg har utropat
hans storhet.

Langbehn orerar mest om Deutschland, folksjäl och ariskhet.
En av hans teser är att bonden var historiens och universums driv-
kraft: »Den bonde som äger mark har en direkt relation till jordens
centrum. Genom detta blir han universums härskare.« (citerat
efter Mosse 1999: s. 119 f ) Formuleringen kommer från Langbehns
oerhört lästa och välkända bok Rembrandt als Erzieher från 1890.
För Langbehn är Rembrandt en förebild, ja, sinnebilden för det
tyska och dess organiskt-naturalistiska konst. Tyskheten är emot
förkonstling, onaturlighet, överdriven rationalism och materia-
lism. (jfr Kramár 2000: s. 203 f ) Tyskheten kan bara levas ut i det
klara och omedelbara bejakandet av den egna rasen, som har ett
självklart egenvärde bortom varje ifrågasättande. Den sannaste
tysken är bonden, han står emot storstaden och dess judiskhet.
Boken fick stor betydelse. Hitler läste den givetvis, och den har
lämnat klara avtryck hos Richard Walther Darré och Himmler, lik-
som hos de mest bondesvärmiska elementen inom NSDAP. 

Det samlande målet för völkisch-rörelsen var återuppväckandet
av den germanska Volk-domen (»Volkstum«) beträffande ras och
religion. Det motiverade dragningen bort från katolicismen, den
»judiska kristendomen«, bort från Rom, urgermanernas store
fiende. En minoritet av anhängarna bröt helt med kristendomen
och återgick till de germanska gudarna. De flesta tog dock aldrig
steget fullt ut genom att avsäga sig tron på »vitekrist«. De strävade
efter att förbli kristna men att från kristendomen rensa ut judiska
element. Kristendomen skulle »regermaniseras«. Man menade
nämligen att mycket av trons ursprungsmaterial var germanskt och
att det hade förvrängts av judarna. Somliga ansåg att det var ger-
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manen Krestos – ibland identifierad med Balder – som hade blivit
transformerad till Kristus. En viktig etapp i »regermaniseringen«
var framtagandet av den så kallade Germanen-Bibel, som bestod av
utdrag ur Tacitus Germania och Eddan samt Wagner-texter.

f. tysk tro: hauer, ludendorffarna, 
fahrenkrog och andra

Jakob Wilhelm Hauer

Jakob Wilhelm Hauer (1881–1962) tog 1934 bort förnamnet Jakob
eftersom det var av »judiskt« ursprung. Han hade varit verksam
som missionär i Indien och senare blivit professor i sanskrit. Som
sådan verkade han i Tübingen mellan 1927 och 1945. Han är för-
fattare till bland annat Deutsche Gottschau (1935), Glaubensgeschichte
der Indogermanen (1937) och Religion und Rasse (1941). 

I sitt sökande efter en »germansk religion« bildade Hauer 1933
Arbeitsgemeinschaft deutsche Glaubensbewegung (ADG) där
han samlade diverse völkische, hedningar och udda existenser.
Man hade nära kontakter och stark rivalitet med Ludendorffarna.
Fram till 1935 hade man inom ADG förhoppningar om att bli den
officiella icke-kristna kyrkan i Tyskland. Därefter försämrades rela-
tionerna till nationalsocialismen. Som mest hade ADG 40 000 an -
hängare, och man var därmed det största av de völkisch-religiösa
samfunden. (Burleigh 2000: s. 255; Nanko 1993)

Grundbulten också i denna variant av tysk tro var att man ville
bort från det semitiska med dess starka dualism mellan gott och
ont, gudomligt och världsligt. Hauers tro var starkt panteistisk:
Gud är närvarande i allt och därmed rotad i de olika folken och i
den med dem organiskt förbundna egna naturen. Ur detta följer
att tyskfrämmande religioner (läs: den judiska) är skadliga om de
närvarar på tyskt territorium, tysk gudomlig mark.

År 1934 hävdade Hauer att den tyska tron och Tredje riket var
»organiskt förbundna«. (Gugenberger och Schweidlenka 1993: 
s. 116) Alldeles oavsett i vilken mån Hauer lyckades förverkliga
sina ambitioner bidrog han till rättfärdigandet av den nya regimen,
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så genom att bidra till dess andliga dimension och utstrålning. Via
Ernst Graf zu Reventlow – som 1933 hade lystrat till hans uppma-
ning till förmån för de icke-kristna tysktroende – fick han kontakt
med Rudolf Hess, och genom detta stärktes Hauers position i
Tredje riket. (Dierks 1986: s. 235 ff ) I praktiken blev han allierad
med Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Walter Wüst och Her-
man Wirth. Han hade även nära kontakt med Hans F. K. Günther.
År 1938 inträdde han formellt i SS.

År 1919 hade Hauer bildat ungdomsförbundet Bund der Kön -
gener. En av medlemmarna var den blivande nationalbolsjeviken
Karl Otto Paetel, som Hauer under många år stod i kontakt med.
(Dierks 1986: s. 182 ff ) Paetel, som fram till början av 1930-talet
var aktiv medlem i NSDAP, verkade för en starkare politisering av
kretsarna kring Hauer. I deras korrespondens framstår Hauer fak-
tiskt närmast som en försiktig och djupt andlig person, och det är
en stark förenkling att se honom endast som en fullblodsnazist.
Hans besatthet av indisk filosofi och religion passade förvisso
mycket bra i det nazistiska svärmeriet för allt »indo-ariskt«, men
Hauers beundran av det indiska tankegodset låter sig inte förkla-
ras av det senare. 

Hauer hade en stark förankring i framför allt SA och Hitler-
Jugend. År 1934 framträdde han vid den andra årliga Eranos-kon-
ferensen i Ascona, Schweiz. C. G. Jung var den som i praktiken
startade Eranos. Hauer höll här föredrag om »Självets symboler
och erfarenheter i den indoariska mystiken« och hamnade i kon -
flikt med Martin Buber. (Gugenberger 2001: s. 40) Konflikten var
redan tidigare påbörjad, eftersom Buber och Hauer hade brevväx-
lat under flera år. Enligt Noll (1995: s. 33) hade Hauer dessutom
redan 1932 täta kontakter med Jung. Bland annat deltog de till-
sammans på ett seminarium om »Kundalini Yoga«. 

ADG ska för övrigt ej förväxlas med det tidigare völkisch-hed-
niska Bunden Deutschgläubigen Gemeinschaft (under ledning av
Otto Siegfried Reuter och Alfred Conn, ett nytt namn för Deut-
scher Orden), ej heller med Germanischen Glaubens-Gemein-
schaft (Fahrenkrogs rörelse) runt 1911–1912. 
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Erich och Mathilde Ludendorff

Erich Ludendorff (1865–1937), en av Hitlers tidiga gynnare, rykt-
bar general och veteran från första världskriget, var känd för sitt
hätska humör. Han hade bland annat förärats utmärkelsen Pour le
Mérite och var med om att skapa dolkstötslegenden. Vid fredsför-
handlingarna i Versailles lär han ha fått ett vredesutbrott. Under
en kortare period år 1918 befann han sig i Hässleholm. 

Under DAP/NSDAP:s tidiga år, 1920–1924, hade han ett nära
politiskt samarbete med Hitler. Ludendorff blev åtalad men fri -
känd efter Hitlers kuppförsök 1924, då man prövade att införa
fascismen med Mussolinis marsch mot Rom som förebild. Han satt
i riksdagen som representant för NSFP 1924–1928. År 1925 kandi-
derade han i presidentvalet men fick bara 1,1 procent av rösterna.
År 1927 utkom Ludendorffs Vernichtung der Freimaurerei durch
Enthullung ihrer Geheimnisse, en av de mest inflytelserika kamp -
skrifterna mot frimureriet, där syftet är att visa hur detta sällskap,
som använder en mängd symboler från Gamla testamentet, i själva
verket är en synnerligen illasinnad judisk orden. Boken var skri-
ven i samarbete med Mathilde von Kemnitz (1877–1966) som gifte
sig med Ludendorff 1926. Mathilde von Kemnitz var medlem i
Gorslebens Edda-sällskap och lär ha varit, såvitt jag kan bedöma,
den enda framträdande kvinnan bland de tyska radikalfascisterna.
Intellektuellt sett befann hon sig långt ovanför makens nivå. Hon
skissade på en »tysk Gudsbild«, eftersom kristendomen var en
»propagandalära för det judiska världsherraväldet«. Judarna, fri-
murarna och jesuiterna framstår som de stora fienderna. Maken
stod för samhällsanalysen, medan makan förankrade denna
religionsfilo sofiskt. (Gugenberger 1998: s. 95 f ) 

Under 1920-talets andra hälft grundade makarna Ludendorff
tillsammans Tannenbergbund, en tysk-germansk religionsgemen-
skap, samtidigt som Erich bröt med NSDAP. År 1927 anklagade
Hitler i ett offentligt tal Ludendorff för att själv vara frimurare.
Ludendorff å sin sida varnade 1933 Hindenburg för Hitler: »denna
ondskefulla individ kommer att leda vårt land till avgrunden och
vår nation till en oförutsedd katastrof«. (Wistrich 1995: s. 162)
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År 1930 grundade makarna den hedniska, religiösa föreningen
Deutschvolk. Den 22 september 1933 förbjöds både Tannenberg-
bund och Deutschvolk. (Weiß 1999: s. 307) Enligt Wistrich (1995:
s. 163) erkände dock regimen år 1939 deras Bund für Deutsche
Gotteserkenntnis (som Deutschvolk döptes om till).

Efter kriget fortsatte Mathilde Ludendorff att hetsa mot kristen-
dom, frimureri och judendom i Bayern. En av hennes teser var att
Wall Street-bankirer hade finansierat Hitlers valrörelser. Än idag
finns troende och aktiva Ludendorffare.

Ludwig Fahrenkrog

År 1906 publicerade den österrikiske officeren A. Riemann (pseu-
donym för Josef Weber) Allvater (Wodan) oder Jehova?. I detta
samman hang är Jehova judarnas och Wotan germanernas gud.
»All fader« är ett av många namn på Oden i Eddan. Riemanns skrift,
som Ludwig Fahrenkrog (1867–1952) läste med stort intresse, är
minst sagt ett tecken i tiden. (Wolf 2004; Puschner 2001: s. 240 ff;
Schnurbein 1992: s. 178) 

Telegrafdirektören Otto Siegfried Reuter förde Riemanns/
Webers argument vidare i sin bok Sigfrid oder Christus? från 1910.
Reuter bildade tillsammans med Ernst Hunkel Deutscher Orden år
1911. Formellt sett var detta den först etablerade tysktroende sekten. 

Fahrenkrog var ursprungligen konstnär, närmast en av symbo-
listerna. Han målade en symboliskt laddad bild av den germanske
ljusguden Baldur eller Balder. (Mosse 1964: s. 77) Balder var enligt
den nygermanska tolkningen livets och ljusets gud, som stod för
förnyelse och återfödelse. På en och samma gång är han en Kristus-
gestalt och en släkting till ljusbringaren Lucifer. De tysk troende
kom att stå djupt ambivalenta till kristendomen. De menade sig
utgöra de sant kristna samtidigt som de revolterade mot de judiska
och katolska förvanskningarna av läran.

Fahrenkrog ville måla och bidra till att skapa »tysk« konst, en
motbild till den internationalistiska modernismen. Han skrev även
festspel. 

Som så många andra påverkades Fahrenkrog starkt av Wilhelm
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Fahrenkrog: »Baldur«, 1908.



Schwaners märkliga hopkok Germanen-Bibel: Aus heiligen Schriften
germanischer Völker, utgivet 1904. I anslutning till Schwaner skrev
Fahrenkrog tre upprop om »germanska tempel« (1907–1908), där
han framlade sina tankar om att bygga dylika. Planerna var också
på vippen att bli verklighet, 1925, i form av en »Halgadom«, men
de stoppades efter protester från kristna och judiska grupper.

Germanischen Glaubens-Gemeinschaft (GGG) bildades före
första världskriget. Torshammaren och svastikan blev dess sig-
num. Man höll ting återkommande och firade religiösa högtider. 
I kretsarna kring Fahrenkrog och GGG återfinns Gorsleben, Fidus
och Ernst Wachler samt många gossar från Wandervögel- och
Lebens reform-kretsar. 

Åren 1931–1934 uppstod en temporär allians med Hauer och
ADG under det överordnade namnet Nordisch-Religiöse Arbeits-
gemeinschaft. Så småningom kom de flesta av de ledande inom de
tysktroendes skara i en mer eller mindre djupgående konflikt med
den nya ledningen i Tredje riket. Få av dem behövde emellertid
dela Ernst Wachlers öde. Han dog i koncentrationsläger 1944 eller
1945. (Wolf 2004) Fahrenkrog lyckades rentav att fortsätta med sin
verksamhet.

Över huvud taget utgör de tysktroende en brokig skara med
besläktade idéer, ett otal mer eller mindre långlivade grupper och
konstellationer, och det är lätt att gå vilse bland alla namn. De
tysk troende är en integrerad del av völkisch-rörelsen. De har också
ena foten inne i ariosofin, det vill säga i en »förtyskad« teosofi, vil-
ken till skillnad från de völkische hade direkta band till den spirande
nationalsocialistiska rörelsen.

exkurs: hippies i början av 1900-talet. 
ascona och monte verità

I mitt sammanhang är det intressant, ja, till och med högst relevant
att säga några ord om bosättningarna och kolonierna på Monte
Verità i Ascona, Schweiz, 1900–1920. Platsen ligger vid gränsen till
Italien, vid sjön Lago Maggiore. (Schwab och Lafranchi 2001;
Green 1986)
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Konstnären Fidus gjorde ett förslag till tempel att byggas på Monte Verità. 
Förslaget stannade i rithäftet.



Hit flyttade och här fylkades grupper och individer på jakt efter
nya livsformer. De var åtskilliga vid den här tiden, då Nietzsche,
Dostojevskij, Max Stirner, Leo Tolstoj, teosofin och esoterism stod
högt i kurs. Det var före första världskriget, före ryska revolutio-
nen, före fascismen och före demokratins stora genombrott, och
det var mitt i en våldsam industrialisering, urbanisering och
modernisering. Anarkister, teosofer, nudister, Lebensreform-
anhängare och vegetarianer, dansare, frimurare och ett stort antal
sökare i största allmänhet levde sida vid sida. Till vardagen hörde
hantverk, grönsaksodling, dans och konst, pseudoreligiösa riter,
nakenhet och soldyrkan, livet på landet.

Många av tidens storheter passerade och stannade till. Här
fanns, skulle man kunna säga, en det andra Europas knutpunkt,
det Europa som inte önskade befinna sig mitt i tidens föränd-
ringsvirvlar utan sökte sig upp på ett berg, till stilla avskildhet,
med ren luft, kreativitet och sociabilitet. Här kunde man uppnå,
som Franziska von Reventlow uttrycker det, »en friare uppfattning
av livet«. (citerat efter Whimster 1999: s. 12) Hermann Hesse reste
ofta hit när han kände att hans kropp behövde avgiftas från alko-
holen; andra besökare var Franz Kafka, Hugo Ball, Rainer Maria
Rilke och D. H. Lawrence. De beryktade systrarna von Richthofen
var ständigt på väg dit eller därifrån. En av dem gifte sig för övrigt
med Lawrence. Härifrån löpte även många trådar till den »kosmiska
cirkeln« i München med Ludwig Klages och Alfred Schuler.

År 1913 till 1914 vistades Max Weber ofta här. Han var i färd
med att tillfriskna från sina handlingsförlamande ångestneuroser,
detta genom att bland annat sluta äta kött och röka cigarr, en av -
hållsamhet som underlättades av ett flitigt bruk av opiater. Weber
fascinerades av det anarkistiska skimret på Monte Verità, en anarki
som han säkert kände ambivalens inför. Politiskt sett tog han av -
stånd från den. Samtidigt utgjorde den en motbild till den järnbur
som han menade var vad moderniteten skänkte oss. 

Otto Gross, en psykoanalytiker som sexualiserade tillvaron och
spillde sin säd hos många kvinnor, var kanske den största profilen.
Han predikade allmän vildhet och hyllade orgien. Weber engage-
rade sig i hans hustrus öde när en domstol skulle fatta beslut om
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ett omhändertagande av hennes son. (Whimster 1999: s. 11) Hust-
run var Frieda Gross, som hade personlig kontakt med både Freud
och Jung.

Monte Verità verkar ha varit en plats där alla delade säng med
alla; oäkta barn fanns det gott om. Mycket annat kan berättas:
Fidus (Hugo Höppener) skissade på ett minst sagt storslaget tem-
pel som skulle byggas här, och Eranos-cirkeln startade i Ascona
1933 med Jung, Eliade, Hauer, Gershom Scholem, Martin Buber
och Henry Corbin.12

Kort sagt utgjorde Monte Verità ett slags historisk länk mellan
uppror, anarkism, vitalism och nationalsocialism. Det var en stor
smedja för att smälta samman nya och oprövade idéer, en försöks-
verksamhet eller ett experimentarium. Det hela tog slut 1920 och
ersattes av kommersiell hotellverksamhet. Då hade den sovjetiska
revolutionen ägt rum, lyckats i Ryssland men misslyckats i Ungern
och München. Fascismen hade uppstått med ett både reaktivt och
aktivt program. Gross utplånades av sitt hejdlösa drogmissbruk.
Fidus och andra drogs till nationalsocialismen. Religiösa försök
politiserades. Dessa de första hippiesarna delade alltså i viss mån
öde med sina kusiner på 1960-talet. Janis Joplin, Jim Morrison och
Jimi Hendrix gick ju under som Gross, andra förliste i maoistiska,
stalinistiska och andra politiska sekter. Drömmarnas tid var på nytt
slut. Drömmar ersattes av destruktivt drogbruk eller politiskt våld. 





2. 

ARIOSOFERNA 

– NAZISMENS FÖRFÄDER



Guido von List.



a. ariosofi och runockultism – guido von list

Ariosofin, enklast alltså beskriven som en germaniserad teo-
sofi, uppstod i 1890-talets Wien, då en tummelplats för
vetenskap i förening med ockultism, mysticism och astro-

logi. (Hamann 1996) Både List och Adolf Lanz levde här, liksom
Adolf Hitler. Ariosofins grundare och överstepräst var Guido von
List (1848–1919). 

Österrikaren List växte upp i ett välbärgat katolskt hem. Fadern
var affärsman. Redan vid 14 års ålder gav List en signal om vad
som skulle bli hans mission. Vid ett besök i en av Wiens katakom-
ber stannade han till vid ett raserat altare och utropade: »När jag
blir stor ska jag bygga ett Wotantempel!« (citerat efter Flowers
1988: s. 2) När han hade blivit »stor«, efter 1903, började han
använda namntillägget »von« som ett medel för att dölja sin rela-
tivt simpla medelklassbakgrund och antyda en ädlare härstamning.
Bland de ariosofer mina läsare nu kommer att möta var denna
åtgärd närmast regel. 

I sin ungdom reste List runt på affärsresor och utvecklade där-
vid en känsla för fosterlandet och hembygden som helig mark och
för naturen – »All-modern« – som helig. Han var dessutom signi -
fikativt nog passionerad alpinist. List började införa nya, ibland
nygamla, ritualer, som firandet av midsommar eller läggandet av
åtta vinflaskor så att de bildade en svastika till formen. Politiskt
sett hamnade han föga förvånande i de pangermanska kretsarna.
Pangermanismen var en starkt antisemitisk rörelse. Lists väg kor-
sade snart Georg von Shönerers, antisemitismens största vägröjare
i Österrike. Flowers (1988: s. 6) menar att han tidigt sannolikt träf-
fade också en annan inspiratör, Rudolf Steiner. List hann nämligen
vara med i flera sällskap innan han började grunda egna. I ett av
dessa sällskap – Iduna – var även Steiner medlem. 

List grundade anslående »vetenskaper« som runesoterik och
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ariosofi. »Arierna« betraktades som den högsta rasen. Genom sitt
blod stod de närmare gudarna och naturen än vad någon annan
gjorde. (Goodrick-Clarke 1992: s. 33 ff ) De moderna krafter som
fjärmade människor från naturen var anti-germanska. En sann ger-
man skulle leva för sin känsla och sina ideal, inte för ett abstrakt
förnuft och krass materialism. Den mest näraliggande uppgiften
blev föga förvånande att ge sig ut i den germanska naturen för att
uppleva den och få kontakt med det förflutna, med rötterna, med
ursprunget. 

List uppfann uttrycket »Erberinnern«, en ordlek som inte låter
sig översättas, där »Erbe« (arv) och »erinnern« (erinra, minnas)
sammansmälter. Uttrycket kom senare att flitigt användas av Jakob
Wilhelm Hauer och Rudolf John Gorsleben. (Heller och Maegerle
1998: s. 10 f ) List omgärdade sitt uttryck med återgivna syner och
uppenbarelser, vilkas uppkomst säkerligen befrämjades av att han
i praktiken var blind under en del av år 1902, efter att ha genom-
gått en ögonoperation.

Guido von List bildade år 1908 Guido von List-sällskapet och
senare Hoher Armanen-Orden (där det förra var exoteriskt, det
senare esoteriskt). Här ådagalades en sann reformanda. Ett sunt
liv skulle eftersträvas, ett liv präglat av i tiden favoriserade före-
ställningar om naturlighet, nudism, ny religion, rasrenhet, diet,
helhet och livsreform. Alkohol, nikotin och fläskkött skulle und -
vikas. 

»Armanenschaft« betecknar ett urgammalt stånd av lärda präs-
ter som besitter gnosis, de yttersta hemligheterna. Själva ordet
»Armanen« bygger på spekulationer i Tacitus Germania. Enligt
Tacitus gav Mannus tre söner upphov till tre stammar: dels kust -
folket ingaveones, dels inlandsfolket hermiones (eller irmiones).
Alla övriga tillhörde istaeveones. Enligt List motsvarade stammarna
olika stånd, där de lärda hermiones härskade. List germaniserade
namnet till »Armanen«, som betyder solkungens arvtagare, och
ståndet kallades alltså »Armanenschaft«. (Goodrick-Clarke 1992: 
s. 56 ff ) List grep inte sina namn och föreställningar ur luften utan
lånade friskt från frimurarna och rosenkorsarna, som han menade
var de sista förvaltarna av gnosis.
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Armanerna hade alltså kunskap om gnosis, den esoteriska läran
armanism, medan den exoteriska läran, alltså den som förmed -
lades utåt och neråt, var wotanismen. De armanistiska kultplatserna
kallades »Halgadom«. (jfr helgedom, runan Hagall) Vägen till det
ariska gnosis gick över kännedomen om folkets historia. I denna
historia stod kunskap om naturens gudomliga karaktär att vinna.
Och denna kunskap flöt sedan rentav samman med själva naturen
till en organisk helhet. 

Kristendomen hade förtryckt ifrågavarande väg och kunskap,
menade List. Kristendomen, denna romerska avart av tro, var
också ute efter att förstöra de gamla germanernas språk och där -
igenom deras visdom. Germanisterna måste plocka fram ord och
insikter igen, dokumentera dem. Själv publicerade List år 1891 ett
tvåbandsverk betitlat Deutsch-mythologische Landschaftbilder. Det
behandlade Lists hemland Österrike, och verkets avsikt är förstås
att påvisa landets ariska ursprung och historia. List listade de
gudar som förmedlats av goterna och menade sig ha »upptäckt«
ett hemligt germanskt språk – kala – som skulle vara ett viktigt
medel när det gällde att bryta ner kristendomens dominans.
(Mosse 1964: s. 74) 

Runornas locksignal

I den moderna staden finns en uppsjö av medier och textproduk-
ter. Det latinska alfabetet har ringlat och ringlar ur tryckpressarna.
Det går snabbt och har länge varit förhållandevis billigt. Åtskilligt
produceras i massupplagor. Vad som helst verkar kunna sägas utan
alltför stor möda. 

Vilken motvikt utgör inte runorna: ett germanskt alfabet, inte
ett judiskt-kristet, tecken som inte skrivs ner snabbt utan huggs in
långsamt och mödosamt, tecken som har ställt enkla frågor och
givit enkla budskap.

Själva huggtekniken bjuder att tecknen mest består av raka
streck. På annat vis än de latinska bokstäverna tycks de rymma för-
bindelser med tingen, med de former man kan se utspridda i natu-
ren, hos grenen, växten, djuret. De minner om en enkel tillvaro
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med enkla regler. Inte judisk mångtydighet och vilsenhet. Utan
Vårt. Det Enkla. Det Entydiga. Det Starka och det Magiska. 

List kastade sig ut i runornas värld. 
Völkisch-rörelsen i dess olika former – ariosofi, Wandervögel,

pangermanism, wagneristisk kitsch med mera – var en stark latent
politisk kraft. En fascism på tysk jord borde för att vinna gehör
vara völkisch, både populistisk och germansk. Det begrep Hitler
och hans vänner ganska snabbt.

List och ariosofin har lämnat klart avläsbara tecken efter sig. Så
går SIG-runan hos SS tillbaka på inspiration från List. Denna runa
står inte bara för »Sieg« (seger) utan även för ljus och belysning
samt för sol, pelare, frälsning och skola. (Sünner 1999: s. 80; List
1988: s. 56) Runornas betydelse förmedlades via Germanen- och
Thule-orden till NSDAP, och inom detta parti till SS, Schutzstaffel.
(Heller och Maegerle 1998: s. 19 ff )

En av de många som blev starkt inspirerade av List och som här
bör nämnas var »den fria andemänniskan« Alfred Schuler (1865–
1923), mest känd som vän till Ludwig Klages och som en i kretsen
kring Stefan George. Schuler var extrem antisemit. Inget kunde
vara för obetydligt om det hjälpte till i kampen mot judendomen.
(Malmberg 1950; Gugenberger 2001) Schuler uppmanade till
hedniska ritualer och spiritism, vilket skulle vara kunskapsvägar
för arierna, vägar som hade förtryckts av judendom och kristen-
dom. Han trodde sig själv besitta magiska kunskaper. (Wegener
2003) Det enda som hindrade honom från en nationalsocialistisk
karriär var hans bisexualitet.

b. adolf lanz alias jörg lanz 
von liebenfels och ONT

Lanz föddes i Messina på Sicilien 1872 eller 1874 – det förra enligt
honom själv, det senare enligt officiella dokument – som Adolf
Joseph Lanz, son till Johann och Katarina Lanz. Han dog i Wien
1954. (Gugenberger 2001: s. 61 f; Wegener 2001: s. 116; Heller och
Maegerle 1998: s. 21 ff ) 

Hans härkomst, namn och förfäder erbjuder inte någon klar-
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Jörg Lanz von Liebenfels.



lagd historia. Han uppgav att han var doktor på en avhandling
framlagd 1902. Den uppgiften liksom de uppgifter som stundtals
dök upp i hans samtid om att Lanz var både Dr. phil. och Dr. theol.
saknar sannolikt täckning. (Hieronymos 1999: s. 141) Hans ut -
sagor bör således tas med en stor nypa salt. Och om han hade hållit
sig till sanningen, hade han knappast kunnat vara medlem i den
orden som han grundade. Antisemiten Lanz var nämligen halv -
jude.13 Wilfried Daim (1958) utnämnde honom till »mannen som
gav Hitler hans idéer«. Som vi ska se är också detta en relativt stor
överdrift.

Likt många andra vid den här tiden var Lanz en ivrig läsare av
Blavatsky. Här fick han uppslag om hur mänskligheten kunde upp-
delas: de två viktigaste raserna var »Asinge« och »Tschandale«, läs:
arier respektive judar. Den 25 december 1900 grundade Lanz, som
nu kallade sig Liebenfels eller Lanz von Liebenfels, Ordo Novi
Templi. Denna orden var starkt influerad av Blavatsky och av Gol-
den Dawn, ett esoteriskt sällskap med huvudsäte i England. 

exkurs: theodor fritsch 

»Man kan inte räkna med att judefrågan inom överskådlig tid
kommer att lösas genom statlig försorg. Det skulle förutsätta stats -
män av ett slag som Europa för närvarande inte äger. En legal lös-
ning skulle dessutom möta det kraftigaste motstånd från judendo-
men som inte skulle rygga tillbaka för något. Endast en överlägsen
genial ande med obegränsat mod kunde genomföra detta verk.
Men den som gör det blir alla tiders väldigaste hjälte, den verklige
drakdödaren, den sanne Siegfried.« Så skriver Theodor Fritsch
(1852–1934) i Handbuch der Judenfrage, en »antisemitisk katekes«
från sekelskiftet som fram till 1938 i Tyskland hade tryckts i 42
upplagor med 238 000 exemplar. (Kramár 2000: s. 184)

Fritsch var medlem i ONT och grundade snart andra ordnar,
tillsammans med bland andra Philipp Stauff (som även han till-
hörde ONT och dessutom Armanen-Orden och som utgav Semi-
Gotha och Handbuch zur Identifierung von Juden) och Hermann Pohl.
År 1912 tillkom både Germanenorden (som först blev själva kär-
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nan i Hammerbund och som senare uppgick i Thule-sällskapet)
och Reichs-Hammerbund. Fritsch grundade också ett förlag: det
redan nämnda Hammer. År 1920 utgav han här Henry Fords The
International Jew: Der internationale Jude. Att Ford efter på tryck -
ningar från sitt amerikanska förlag i viss mån kom att distansera
sig från vad han skrivit tog Fritsch som ett glimrande bevis för »det
judiska bankkapitalets oerhörda och kompromisslösa makt«.
(Gugenberger 1998: s. 95) År 1924 utkom på Hammer en tysk ver-
sion av Sions vises protokoll: Protokolle der Weisen von Zion. Das Pro-
gramm der internationalen Geheimregierung. Boken har Fritsch själv
försett med »slutsatser«. Några fraser kan illustrera hur affekterad
antisemitismen var: »Man kan inte bekämpa pesten med att låta
pestsmittade härja fritt i landet […] alla historiska skeenden under
1800-talet är judarnas verk […] mänsklighetens svurna fiende –
den kriminella internationella judendomen«. (citerat efter Gugen-
berger 1998: s. 90 f )

Målen för Hammer-förlaget uppgavs vara »att bidra till skapan-
det av en stark och frisk tysk folkstam […] en stark och frisk volk-
själ« och »att hela vår ödelagda volk-själ«. (citerat efter Griffin
1995: s. 103)

Från Schönerer hade Fritsch hämtat idén om att antisemitism
implicerar antipapism. Fritsch har kallats den »inflytelserikaste
antisemiten före Hitler«; det ligger mycket i detta. Både Dietrich
Eckart och Alfred Rosenberg kom att referera explicit till honom.
Fritsch nöjde sig inte med antisemitism i teorin. Ståndpunkten
skulle inte vara företrädd bara i parlamentet. För att elda mannen
på gatan hade han startat tidskriften Hammer 1902, där Liebenfels
publicerade sig. År 1905 bildade han Hammer-Gemeinden med
3 000 medlemmar. Man hade kontakter med olika ungdomsför-
bund och med Lebensreform-rörelsen. En av Fritschs närmaste
var Paul Förster, vars bror Bernard var gift med Friedrich Niet -
zsches syster. Mycket pekar på att Fritsch och andra Germanen-
bröder låg bakom flera mord på judar. (Freund 1998: s. 40 f )
Fritsch blev 1924 invald i riksdagen för Nationalsozialistischen
Freiheitspartei.
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Liebenfels teologi

Liebenfels huvudverk var Theozoologie oder die Kunde von den
Sodoms-Äfflingen und dem Götter-Elektron (ursprungligen 1904;
faksimiltryck 2001). Här kan man läsa att i det ursprungliga paradi-
set härskade arierna; det var kvinnorna som låg bakom syndafallet
genom att syssla med sodomi, sex med apor närmare bestämt.

Som resultat av denna sodomi tillkom »Tschandala« eller (som
August Strindberg skrev) »äfflingar«, halvapor, i nuet företrädda
främst av judar och zigenare. »Rasen är Gud, Gud den renade
rasen«, skriver Liebenfels. Äfflingproblemet pockade på en lös-
ning, och lösningen skulle vara sådant som svält, fängelse, sterili-
sering, deportation till Madagaskar och likvidering. (Gugenberger
1998: s. 90) 

Liebenfels propagerade ständigt för rasrenhet: »Tiden har kom-
mit! Sodoms avföda har degenererat totalt i Mellersta östern och
runt hela Medelhavet. Våra kroppar är mjälliga trots all tvål, de är
vanhelgade och extremt korrupta. Människans liv har aldrig varit
så eländigt som idag trots alla tekniska landvinningar. Demoniska
bestar förtycker oss, slaktar utan samvete miljontals människor för
sin egen vinnings skull.« (citerat efter Housden 2000: s. 22 f ) 

Som Daim (1958) har påpekat övertog Liebenfels kristendo-
mens historiesyn men ersatte benämningarna på olika skeden och
tidpunkter. På domens dag är det således arierna som kommer till
himlen, medan »halvaporna« likvideras. Man kan tydliggöra korre-
spondenser genom att använda Daims rekonstruktioner. Histori-
ens tre viktiga tidpunkter – syndafall, förlossning och domens dag
– gestaltar sig som så: I kristendomen: 1) paradis, 2) väntan, kyr-
kans tid, 3) domen: himmel eller helvete. Hos Luther: 1) urkyrkan,
2) avfall och kyrkans förfall, 3) reformerad kyrka, domen över kyr-
korna: den goda nya kyrkan fortlever, den onda gamla kyrkan
döms. Hos Liebenfels: 1) sodomi, blonda parar sig med apor, 
2) renhetsförkunnare, 3) dom: de blonda till paradiset, äfflingarna
likvideras.

År 1904 till 1918 utgav Liebenfels tidskriften Ostara. Där står att
läsa om hur man skulle använda »avelsfarmer« och hur judarna
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och alla mindervärdiga skulle utrotas genom utsvältning och
tvångsarbete. I Ostara fanns mycket nytt att lära sig, till exempel 
(i ett nummer från 1911) att ariernas urkontinent var »Arktogaia«,
något som en del av nutidens nyfascister lärt sig. 

»Ostara« har samma rot som Oster, Easter, betecknande en hed-
nisk komponent i kristendomen (efter kristnandet av Europa). 
I tidskriften angav Liebenfels sin målsättning med utgivningen:
»Ostara är den första och enda tidskriften ägnad åt forskning om
heroiska raser, villkoren för deras välbefinnande och tillvaratagan-
det av deras mänskliga rättigheter. Den strävar i själva verket efter
att tillämpa rasvetenskapens rön för att säkerställa den heroiska
ädla rasens väg till planlagd äkta avel och för att säkerställa männi-
skans rättigheter som hotas av utrotning genom socialistiska och
feministiska krafters subversiva aktivitet.« (citerat efter Housden
2000: s. 22) 

exkurs: august strindberg

August Strindberg brevväxlade med Liebenfels från ungefär år
1900 fram till sin död 1912. Han prenumererade också på Ostara.
Den 10 juli 1906 skriver Strindberg till Liebenfels: »Jag sträckläste
er bok och är förvånad. Om detta inte är ljuset självt, så förblir det
dock en ljuskälla. Jag har inte hört en sådan profetstämma sedan
’Rembrandt als Erzieher’. Var hälsad!« Boken är Theozoologie. I »de
blå böckerna« citeras verket ymnigt. 

Hur pass nära relationen mellan Strindberg och Liebenfels var
är omstritt. De flesta hävdar att de träffades flera gånger och ingen
torde förneka att de åtminstone träffades. Till skeptikerna hör Frie -
drich Buchmayr (2001), som menar att Liebenfels missbrukade
Strindbergs namn för egna syften och att Strindberg förvisso hade
läst Liebenfels men att beundran bara gick från Liebenfels till
Strindberg och att relationen i den andra riktningen var mer präg-
lad av likgiltighet.

Bandet Strindberg-Lanz von Liebenfels behandlas förutom av
Buchmayr också av Jarl Ingelf (1977), Sven Stolpe (1972) samt
Daim (1958). Den kanske mest kompetenta diskussionen finner vi
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hos Sven Stolpe, i en essä just om »Strindberg och Lanz von Lie-
benfels«. Stolpe framträder här som vanligt som en kritisk skepti-
ker men visar tydligt hur Liebenfels och de landskap som han och
Strindberg vandrat genom framträder i flera av Strindbergs sena
texter, till exempel i Till Damaskus och Inferno. Tyd ligast blir
påverkan från Liebenfels dock alltså i En blå bok, dels genom
stycket »Lanz-Liebenfels: Theo-Zoologie«, som består av okom-
menterade citat på tyska, dels i stycket »Äfflingarnas Ättartal«. Jag
väljer att citera lejonparten av det sistnämnda: »De ha i 40 års
ökenvandring letat sin stamfar i urskogar och kökkenmöddingar,
men varje gång de fått upp urfadren, har spåret blivit utplånat.
Och sorgen var stor! Lanz-Liebenfels har i sin Theo-Zoologie
bevisat att äfflingarnes ättartavlor existera, och att apkungen
Hanuman, Ramas stridskamrat, är en av stamfädren, vilken med en
ap-armé följer sin vän i kriget som skildras i Ramayana. Esau, den
hårige, hör också till fårahuset; bärsärkar och varulvar voro av
samma ull; främlingen, Alienus, hos de gamle var en bastard av
äfflingar; fauner med bockfötter och sirener, Fett-steiss (’höfter’)
voro tidelagsprodukter och ha existerat; våra alpkretiner äro icke
sjuklingar utan en rotras, liksom mikrocefaler. Det var frukten av
Sodomssynden, och hunnerna voro avkomlingar; tempelherrar
och albigenser hörde hit, häxorna i häxprocesserna övade samma
synd fastän protokollen av skamkänsla förtiga det. Krafft-Ebbing
förtäljer att än i dag umgänge mellan fina kvinnor och hundar är
vanligt, och jag vet en avliden man som fick två hustrur ’förgiftade’
genom att kyssa favorithundar.« (Strindberg 1997[1907]: s. 233) 

Efter Strindbergs död 1912 skrev Lanz von Liebenfels i Ostara:
»Vidare har en av de våra anträtt vägen till dödsriket. Efter långa,
svåra lidanden avled August Strindberg den 14 maj klockan halv
fem.« Strindberg lär ha varit medlem i ONT från 1898 fram till sin
död 1912. 

Peter Cornell (1988: s. 112 ff ) har levande beskrivit Strindbergs
band till teosofi, Liebenfels esoterism med mera: »En dag i början
av hösten 1896 satt Strindberg på ett litet värdshus i byn Grein i
Österrike. Han skulle strax bese den gamla borgen Werfenstein i
närheten. Strindberg var på besök hos sin hustrus, Frida Uhl,
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familj som hade ett gods i trakten och Strindberg passade på att
turista i omgivningarna. I ett brev konstaterar han att Franz Hart-
mann inte bor långt därifrån och undgår heller inte att notera att
han befinner sig i den store Paracelsus hemtrakt. Under måltiden
på värdshuset uppsnappade han från ett angränsande bord frag-
ment av ett samtal som gjorde honom ohjälpligt nyfiken: det rörde
sig nämligen om kabbalistisk talmystik, så kallad aritmosofi. När
sällskapet bröt upp följde Strindberg efter och presenterade sig.
Mannen som hade fört det aritmosofiska resonemanget visade sig
vara en cisterciensermunk vid namn Lanz von Liebenfels som hade
planer på att köpa Werfenstein. De båda männen slog följe upp till
borgen och samtalsämnet var givet: ockultism och kloster.«

Den största affiniteten mellan Liebenfels och Strindberg var
rasismen, antisemitismen och antifeminismen. Liebenfels sägs ha
fått lämna sitt cistercienserkloster efter ett sexuellt äventyr med en
ung dam. Episoden gjorde honom till rabiat kvinnohatare. En auk-
toritet för både Strindberg och Liebenfels var Otto Weininger. 

De flesta texter på svenska som behandlar Strindberg nämner
inte Liebenfels, inte ens Olof Lagercrantz i sin omfattande och
storsäljande biografi. Kan detta bero på att Strindberg omedvetet
eller medvetet betraktas som ett »nationalhelgon« som inte får
skändas?

»Tschandala «

Det var via Lanz von Liebenfels som termen »tschandala« nådde
en större läsekrets. Strindberg hade använt den, i en ganska kort
text, »Tschandala«, som först utkom i dansk översättning, 1889,
och där det dröjde några år med publicering på svenska. Strind-
bergs plan var att texten skulle ingå i en större samling (Svenska
öden och äventyr). 

Hade då Liebenfels stött på termen hos Strindberg? Det är i
och för sig möjligt, men samtidigt som Strindberg hade också en
annan författare, en i de kretsar vi nu rör oss inte helt okänd sådan,
använt den. Det var Friedrich Nietzsche, som i Götzen-Dämmerung
(1888) ingående resonerar kring »tschandala«, de oäkta slavarna
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som tar makten med hjälp av kristendomen.14 Man bör förstås
tillägga att Nietzsche noga poängterar att det är på grund av dess
judiska rötter som kristendomen har en sådan oerhörd makt.15

Nietzsche refererar till »Manus lagbok«, en hinduisk rättsskrift,
Manava-Dharmasastra eller Manu-Smrti, vilket egentligen snarast
betyder »Det som Manu mindes«, nedskriven runt år 200. Manu är
en hjälte som vördas; det var han som bringade kunskapen om
kastindelningen, en del av dharma, den eviga rättsordning som
skänker kosmos regelbundenhet, balans och harmoni.16 Manus
lagar förmedlar tanken att det är givet fyra kaster: braminer,
ksatriyas (krigare), vaisyas (bönder och handelsmän) och sudras
(tjänare). Varje kast har sina regler, och därför får inte kasterna
blanda sig med varandra. De individer som inte tillhör någon kast
är framför allt sådana som har yrken där de kommer i kontakt med
orenhet: bödlar, jägare, liktvättare, garvare och liknande. I enlig-
het med dharma kan dessa människor inte ha något kastursprung,
de är frukten av kastblandningar, alltså orena, farliga, utanför,
icke-andliga, missfoster, oäktingar, ett slags blandras. 

Så här låter det på ett ställe hos Nietzsche (1983: s. 58): »den anti-
ariska religionen par excellence: kristendomen som omvärdering-
en av alla ariska värden, Tschandala-värderingarnas seger, de fatti-
gas Evangelium, predikandet av låghet, de nedtrampades samlade
uppror, eländen, misslyckandet, tillkortakommandet mot ’Rasen’ –
den odödliga Tschandala-hämnden som kärlekens religion«. 

Nietzsche vill förstå det indiska verket bokstavligt, alltså som att
kasttillhörigheten är given, nedärvd, och som att det förnäma kan
degenerera om det blandas med främmande, orena element. Anne -
marie Etter (1987) har emellertid i en uppsats visat att Niet zsche
inte har läst originalutgåvan och heller inte någon källnära över-
satt kommentar. Hon hävdar att det i originaltexten exempelvis
inte finns något om förbud för tschandala att skriva med höger
hand. Däremot finns sådana felaktigheter som Nietzsche begår i
Louis Jacolliots (1837–1890) verk Les législateurs religieux, Manou,
Mose, Mahomet (1876). För att göra en alltför lång historia kort: var-
ken Strindberg, Nietzsche eller Liebenfels utan Jacolliot är den
som först använder »tschandala« som en i någon mån spridd euro-
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peisk tankefigur. Etter påvisar att det är han som ligger bakom de
ofta utförda försöken, inte minst hos ariosofer och »tysktroende«,
att påvisa ett släktskap mellan hinduismens Krsna (eller Krishna)
och kristendomens Kristus.

Liebenfels och nationalsocialismen

Wilfried Daim – som träffade honom första gången 1951 – påstår
att Liebenfels hade träffat Hitler personligen. Kershaw (1998: 
s. 51) hävdar att mötet säkerligen är en efterhandskonstruktion;
andra håller det för möjligt (Stolpe 1972; Buchmayr 2001). Daim
påstår även att Hitler läste Ostara. Detta borde vara möjligt och är
kanske till och med ganska troligt. Kershaw (1998: s. 50 f ) menar
visserligen att det är osannolikt, eftersom Ostara var rasistisk i
största allmänhet och inte i första hand antisemitisk. René Freund
(1998: s. 33) menar dock att det är högst troligt att Hitler måste ha
känt till åtminstone ett av tidskriftens nummer.17

Freund påpekar att det mest intressanta och tydliga sambandet
mellan Liebenfels och nationalsocialismen är Lebensborn-projek-
tet, det vill säga arisk avel. Denna förekom på flera ställen i Tysk-
land och under kriget även på flera ställen i Norge. (se Overy 1996:
s. 101) SS-män valde ut blonda ariska kvinnor som var villiga att
låta sig bestigas och befruktas av perfekta blonda SS-hingstar.
Barnen adopterades bort efter förlossningen. Liebenfels hade
långt dessförinnan konceptet klart: för rasens »renhållning« skulle
unga kvinnor sättas i speciella kloster där de befruktades av ariska
ynglingar.

Efter Liebenfels död blev först Walter Krenn och därefter
Rudolf Mund arvtagare inom ONT. 

exkurs: rudolf john gorsleben

Rudolf John Gorsleben (1883–1930) kommer man knappast förbi
i ett ariosofiskt sammanhang. Han föddes i Metz, var medlem i
ONT, översatte Eddan till tyska, var »Kanzler« i Edda-sällskapet,
grundat 1925. (Goodrick-Clarke 1992: s. 155 ff; Wegener 2001: 
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s. 26) Hustrun till sällskapets kassör (Käthe respektive Friedrich
Schäfer) hade öppet hus för ockulta grupper kring Karl Maria
Wiligut i början av 1930-talet.

Gorsleben låg troligen bakom den första egentliga hakkors -
flaggan, som julen 1907 hissades på borgen Werfenstein – dit Lie-
benfels och Strindberg alltså lär ha promenerat vid sitt första sam-
manträffande. Under första världskriget var han löjtnant och fick
tolv utmärkelser. År 1919 blev han arresterad i München tillsam-
mans med Dietrich Eckart. Han undgick med nöd och näppe att
avrättas av de röda. 

Gorsleben var en minst sagt inbiten runmystiker, intresserade
sig speciellt för Hagall-runan samt för kristaller. »Krist-All« ska
vittna om en atlanternas och ariernas gamla religion som förvans-
kats av »Krist-endomen«. 

År 1930 utgav han Hoch-Zeit der Menschheit, en Blavatsky-inspi-
rerad myt om det förlorade Thule/Atlantis. En frände var Hanns
Hörbiger, som menade att Atlantis gått under på grund av en kolli-
sion mellan jorden och månen. Blavatskys teori om »rotraser«
tillta lade föga förvånande Gorsleben, och de lägsta är givetvis
»tschandaler«. Det kriterium som »bevisar« sanningshalten i hans
framställning skulle vara överensstämmelsen med det som Her-
man Wirth ungefär samtidigt hävdade. Gorsleben dog 1930. Edda-
sällskapet fortlevde till 1939, och dess tidskrift Hagal publicerade
1934 tre nummer om Wiliguts förfäder. 

Rudolf Mund och Edmund Kiss

Fram till sin död var bilmekanikern Rudolf Mund (1920–1985)
Nytemplarordens överherre i Wien. Dessutom blev han Liebenfels
biograf: Jörg Lanz v. Liebenfelz und der Neue Templer Orden: Die Eso-
terik des Christentums (1976).18 Han började sin karriär i SA och
gick 1938 med i Waffen-SS. Han hade personlig kontakt med Himm-
ler. (Heller och Maegerle 1998: s. 29 f )

Mund skrev även en bok om Wiligut: Der Rasputin Himmlers:
Die Wiligut-Saga (1982). Ett annat märkligt alster, som omsider
blev tillgängligt i faksimilutgåva, är Wiliguts Geheimlehre, skrivet på
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maskin med handskrivna tillägg.19 Där försöker Mund utan större
framgång systematisera Wiliguts idéer och fantasier och även
använda det som för Wiligut var urspråket, »Halga-rita«. Vidare
dammade Mund av det så kallade Madagaskarkonceptet (en plan
om deportation av Europas judar) inom den »Pan-Ariska Unio-
nen«.20

Munds vägar korsades ett antal gånger av Edmund Kiss. (Good -
rick-Clarke 2002: s. 131 ff ) Kiss var arkitekt och en flitig världs -
resenär. Han besökte Peru och Bolivia flera gånger och uppehöll
sig i Anderna. SS rekryterade honom 1938, och han hamnade snart
i Ahnenerbe, ett forskningsinstitut som jag längre fram kommer
att presentera ingående. Tillsammans med Himmler planerade
han en ny resa till Sydamerika, där Kiss skulle leta rätt på resterna
av arisk högkultur. (Wegener 2001: s. 43) Himmler lyckades dock
inte med att få medel beviljade.

Mund och Kiss stötte ihop för första gången i ett krigsfångläger
1945. Mund hade med stort intresse läst Kiss böcker. Under läger-
tiden lyssnade han fascinerat på dennes berättelser om platser där
arierna temporärt hade uppehållit sig, på bergplatåer i Tibet och
Sydamerika. Senare stötte de ihop i andra fångläger, i Augsburg
1946 och därefter i Dachau. Umgänget är av intresse för den som
vill förstå hur nazismen överlevde andra världskriget. Här odlades
en mytologisk tro på ariernas historia och frodades uppfattningen
att mycket av denna historia återstod att utforska och föreställ-
ningen att ariernas historiska uppdrag ingalunda var ett avslutat
kapitel.

Kiss skrev en romansvit om fyra volymer: Das gläserne Meer
(1930), Frühling in Atlantis (1933), Die letzte Königin von Atlantis
(1931) och Die Singschwäne von Thule (1939), samtliga baserade på
Hanns Hörbigers teorier. Dessutom utgav han Welt-Eislehre (1933),
också det en utläggning av Hörbigers teser, och Das Sonnentor von
Tihuanaku (1937).

I romansviten beskrivs en global katastrof orsakad av att en
ismåne störtar på jorden. Herrerasen – arierna, »asarna« – har byggt
ett världsimperium med centrum i Atlantis. De vita asarna dyrkas
som gudar av sina undersåtar. Månkollisionen orsakar imperiets
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undergång. De överlevande lyckas fly och finner ett nytt hem i
nord. Underförstått slutar texterna i Tredje riket.

c. hanns hörbiger

Österrikaren Hanns Hörbiger (1860–1931), gruvingenjör och
ama törastronom, lanserade en kosmisk »islära«, Welteistheorie.
(Sünner 1999: s. 48 f; Heller och Maegerle 1998: s. 72 f ) År 1913
utgav han, tillsammans med läraren Philipp Fauth Glazial-Kosmo-
gonie, ett digert verk på 800 sidor med 212 teckningar. Teserna är
en lång rad, rent spekulativa antaganden om att det i begynnelsen
fanns en jättestjärna där en vattendränkt död stjärna störtade.
Vattnet värmdes upp och bildade ånga, vilket föranledde en väldig
explosion. Den genom explosionen spridda vattenångan kyldes
ner ute i kosmos och frös till is. Så bildades Vintergatan och vårt
solsystem. Stora delar av den kosmiska rymden är på grund av
explosionen proppfull med is. När ett isblock kolliderar med jor-
den utvecklas hagelstormar. Och så vidare – skapelseberättelsens
detaljer lämnar jag därhän; den intresserade hänvisas till original-
verket. Man ser dock direkt hur väl förankrad isläran är i den ger-
mansk-nordiska traditionen. Historiens betingelse och motor är
den eviga kampen mellan is och värme, vatten och energi, snö och
ånga. 

På grund av den kosmiska dialektiken mellan eld och is har jor-
den krockat med åtskilliga planeter, vilket lett till katastrofer: syn-
dafloder, vulkanutbrott och jordbävningar. (Wegener 2001: 
s. 38) Översvämningarna tvingade dåtidens människor att fly till
höga höjder, exempelvis till Tibet och Anderna. (Anderna-anknyt-
ningen har senare tagits upp och kompletterats av flera »ariska«
sydamerikaner, bland andra Miguel Serrano.) Hörbiger var dess -
utom övertygad om att jorden var ihålig. Därför hade det funnits
möjlighet för människor att ta sin tillflykt också till underjordiska
områden, som Agartha. Åtskilliga katastrofer finns, menade han,
omvittnade men omtolkade i religiösa dokument, till exempel i
berättelsen om Noak och hans ark. 

Under 1920-talet fick Hörbigers idéer ett allt större stöd. Nu
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ändrades namnet också från Glazial-Kosmogenie till det völkische
Germanische Welteislehre. Anhängarna drogs i regel till national-
socialismen. Man resonerade enligt formeln: »eftersom våra för -
fäder härstammar från isområden är isteorin vår germanska teori«.
Dessutom var tesen om kosmos yttersta dynamiska drivkraft – för-
hållandet mellan is och eld – tilltalande då den rimmade gott med
föreställningar om motsättning och kamp mellan gott och ont,
manligt och kvinnligt, arier och judar. Vidare sågs isläran som ett
ariskt svar på Einsteins »judiska« relativitetsteori.

Hörbigers tankar var som gjutna för nationalsocialismen. Så
leder föreställningen om ariernas isiga arktiska ursprung bekvämt
till tanken att denna ras är den mest tåliga och härdade, en ras som
klippt och skuren för en eventuellt kommande isålder när hela
kosmos kommer att bestå av snö. (Levenda 2002: s. 197) Isläran
fick högt anseende inom SS, och Himmler stödde den explicit,
ansåg att den tillhörde den »nordiska världsbilden«. (Heller och
Maegerle 1998: s. 72; Wegener 2001: s. 41; Kater 1974: s. 51) Även
Hitler kunde uppfatta den som en självklar del i en kommande
vetenskapligt grundad nationalsocialistisk världsåskådning. »Jag
sympatiserar med Hörbigers Welteislehre«, deklarerade han i
Varg hålan i januari 1942. (Picker 1993: s. 128 ff )

Trots att han angreps flitigt för brister på empiriska belägg, eller
för att empirin motsade hans teori, viftade Hörbiger och hans
anhängare bort invändningarna. Hitler hörde till dem som såg de
småaktiga evidensproblemen som övergående. Han menade att
flera viktiga frågor kommer att lösas »när en dag människan skå-
dar de intuitiva sammanhangen och därmed följer den exakta
vetenskapens väg. Vi kommer då inte att vägra att inse att denna
katastrof [isblocken som störtade i solen] har skett [’fallen lassen’]
mellan urtiden och vår tid [’Dasein’].« (Hitler, den 26 januari 1942,
citerat efter Hamann 1996: s. 324) Också Himmler trodde att
»vetenskapen« (så som han men inte vi förstår den) skulle komma
att visa att det ovetenskapliga (så som vi men inte han förstår det)
är det sanna. Ja, Himmler såg till och med ett samband mellan »fri
forskning« och Hörbigers sanningshalt.21

Eftersom Himmler och Hitler tillhörde anhängarna och efter-
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som vädret enligt isläran kan förutspås genom iakttagelser av vår
närmaste stora ansamling av is, Vintergatan, har det spekulerats i
att Operation Barbarossa misslyckades eftersom vädret trots allt
inte blev som islärans uttolkare förutsåg. Prognoser hade gjorts av
Hörbigertroende väderspåmän. Teorin gjordes nämligen till prak-
tisk meteorologi inom SS, där en speciell avdelning bildades inom
Ahnenerbe (med Hörbigers son som ursprunglig kandidat för
chefsposten). Spekulationen om orsaken till Operation Barbaros-
sas misslyckande låter inte helt osannolik. Levenda (2002: s. 198)
skriver rakt på sak (dock utan källor eller referenser): »Varför vän-
tade Hitler [vid en viktig tidpunkt 1942]? Eftersom Hörbigerianerna
– under överinseende av Ahnenerbes meteorologiska avdelning –
hade förutsagt en mild vinter.« 

Spekulationen stämmer dock inte med de tankar som kommer
till uttryck i en monolog av Hitler som finns återgiven i Hamann
(1996: s. 324). Katastrofvintern 1941–1942 blir där i stället ett
belägg för riktigheten i Hörbigers teori. Führern verkar övertygad
om att köldknäppen och dess följder var ett bevis för isens kraft
och makt, och det var nu därför synd om de professorer som hade
rynkat på näsan åt Hörbiger.22





3. 

THULE-SÄLLSKAPET OCH DET 

TYSKA NAZISTPARTIETS UPPKOMST





a. thule-sällskapet 

Nu börjar det brännas; det börjar bli allvar som växer fram
ur de minst sagt fantastiska berättelser som jag har berört.
Som har framgått tidigare bildades Thule-sällskapet ur

Germanenorden. Initiativtagare och ledare var en herre vid namn
Rudolf von Sebottendorff, född 1875 som Adam Alfred Rudolf
Glauer, alias Erwin Torre, Rudolf Glandeck och Adam Glandeck.
(Freund 1998: s. 43) Han utbildade sig till mekaniker och flyttade
1901 till Turkiet, där han tog sig det adliga namnet Rudolf Freiherr
von Sebottendorff von der Rose. I sin ungdom var han även guld-
letare i Australien och besökte Egypten år 1900. I Turkiet lärde
han känna många religiösa och ockulta konstellationer på nära
håll: astrologi, sufism, frimureri och teosofi.

På uppdrag av Sebottendorff grundade Walter Nauhaus (med-
lem av Germanenorden och Guido von List-sällskapet) och Walter
Diecke Thule-sällskapet 1918. Året därpå köpte Sebottendorff tid-
ningen Münchener Beobachter, som senare blev Völkische Beobachter.
Här hetsades det ihärdigt mot »storkapitalet« och »tschandalerna«.
Man kan säga att Thule-sällskapet strävade i två riktningar i sitt prak-
tiska handlande: Dels att bekämpa motståndaren – konkret innebar
det bildandet av Thule-Kampfbund, som 1918–1919 stred mot
rådsrepubliken i München och som senare blev Freikorps Ober-
land. Dels att skapa ett nationalistiskt sinnat proletariat och försöka
mobilisera det mot världskrigets segrare. (Weißmann 1998: s. 187)

Politisk partibildning ligger med sådana ambitioner nära till
hands. Thule-medlemmarna Anton Drexler och Karl Harrer (1890–
1920) hade i oktober 1918 grundat Arbeiter-Ringe/Deutschen
Abeiterverein. Denna blev den 5 januari 1919 DAP och senare
NSDAP. Förkortningarna har fläktat förbi vid flera tillfällen redan.
Men nu är det lägligt att ge namnen in extenso: Deutsche Arbeiter-
partei respektive Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. 
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I januari 1919 bildades Deutsch-Sozialistischen Partei (DSP) av
Alfred Brunner (1871–1936) med stöd av Sebottendorff. I partiets
Münchenavdelning fanns många från Thule-sällskapet. Julius
Streicher (1885–1946) bildade en DSP-lokalavdelning i Nürnberg
1919; en Dr. Dickel gjorde samma sak i Augsburg. (Bullock 1984: 
s. 55) Under sitt korta liv var DSP en rival till DAP/NSDAP. När
DSP upplöstes i december 1922 gick det upp i NSDAP. Redan tidi-
gare hade medlemstrafik gått i den riktningen. Så hade Streicher
gått över till NSDAP 1921. Han kom 1923 att starta den ökända
antisemitiska tidskriften Der Stürmer och blev omsider hängd i
Nürnberg. 

År 1919 blev Münchener Beobachter pressorgan för DSP. Den 9
augusti samma år bar tidningens riksupplaga för första gången
namnet Völkische Beobachter. Redan i slutet av året gled tidningen
närmare NSDAP. År 1921 blev Alfred Rosenberg dess redaktör.
(Kershaw 1998: s. 138)

På sommaren 1919 lämnade Sebottendorff Tyskland, och Thule-
sällskapet somnade in. Därefter reste den oädle ädlingen jorden
runt och slog sig på nytt ner i Turkiet. Men år 1933 var han tillbaka
i Tyskland och utgav en bok, Bevor Hitler kam. Sebottendorff me -
nade att Gamla testamentet hade tillrättalagts av judarna för att
dölja deras illdåd och att judar och frimurare samarbetade i en
hemlig allians. Arierna var det utsedda herrefolket. Han återknöt
till den marcionitiska traditionen.

Marcioniter, urkristendomens antigammaltestamentliga gren,
var en antisemitisk kyrka som grundades av Marcion på 100-talet.
Gamla testamentets Gud var så grym och brutal att han är identisk
med Demiurgen, materiens skapare. Gud, som blev uppenbarad
genom Jesus Kristus, kommer att segra över Skaparen. Satan ska-
pades av Demiurgen som medhjälpare. Det går klara linjer från mar-
cioniterna fram till Liebenfels och andra ariska kristendoms läror.

Thule-sällskapet återuppväcktes i och med Sebottendorffs åter-
komst till Tyskland men lades snart ner igen. Åtminstone i dess
dåvarande form upphörde verksamheten 1937. Sebottendorff dog
i Konstantinopel 1945; många antar att det var självmord. 

En som ofta utpekas som en spindel i nätet i nazismockulta
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sammanhang, även i Thule-sällskapet, är Karl Haushofer. Särdeles
suggestiv är föreställningen om att han var ledare för det så kallade
Vril-sällskapet.23 Detta sällskap uppges ha trott att en ljushyad
gudomlig härskarras på grund av en katastrof för 500 miljoner år
sedan utvandrade från planeten Aldebaran till jorden. Haushofer
lär ha haft kontakt med tibetanska munkar i Berlin. Det finns också
uppgifter om att han reste till Tibet, eftersom han trodde att guds-
rasen bodde där. Om han nu verkligen var där uppstår lätt en kitt-
lande fråga: Han måste väl ha mött Sven Hedin? 

Det är dock knappast troligt att Haushofer någonsin satte sin
fot i Tibet. (Freund 1998: s. 64) Denna uppgift och andra likartade
virvlar runt i den populära och fantiserande litteratur som kretsar
kring samband mellan ockultism och nazism. Jag ska i förbigående
beröra genren.

exkurs: nazismockultismen som genre

Genrens pionjärarbete är Le Matin des Magiciens (i svensk över-
sättning Vår fantastiska värld ) av de franska författarna Louis
Pauwels och Jacques Bergier, vilket gjorde succé när det kom ut i
början av 1960-talet.24 Det översattes snabbt till flera språk och
blev en internationell bestseller. Författarnas fantasi är det inget
fel på, och förmodligen vet de när de fantiserar. Pauwels utgav en
bok 1954, Monsieur Gurdjieff, där han utförligt berättar om Karl
Haushofers resor till Tibet, hans »initiation« och hans medlem -
skap i Thule-sällskapet. När den tyska översättningen utkom 1974
nämns inte Haushofers namn över huvud taget! Pauwels torde
således vara medveten om sina påhitt. (Freund 1998: s. 63)

Just Karl Haushofer verkar författarna i den här genren ha en
speciell kärlek för. Det gäller i synnerhet verk av pseudonymen 
E. R. Carmin samt Rudolf Otto Brauns Hinter den Kulissen des Drit-
ten Reiches (1987) och Dietrich Bronders Bevor Hitler kam (1975),
den sistnämnda ej att förväxla med Sebottendorffs bok med samma
titel.

Genrens knäppgök nummer ett torde vara nazisten Wilhelm
Landig, upphovsman till en Thule-trilogi. Till pseudonymanvän-
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darna hör Jan van Helsing (pseudonym för Jan Udo Holey, född
1967) och Peter Moon. Den senare uppger sig vara vän till van Hel-
sing och menar sig veta en hel del om »Montauk«, ett teleporta-
tionssystem som indianerna kände till, tyskarna var på spåren och
USA slutligen lyckades förverkliga. (Moon 1999) På svenska heter
Moons bok Svart Sol, vilket är ett för genren centralt SS-emblem.
Det finns en uppsjö av böcker med samma titel. Nicholas Good -
ricke-Clarkes Black Sun (2002) och Rüdiger Sünners Schwarze
Sonne (1999) hör inte hemma i detta sammanhang, eftersom dessa
författare är seriösa forskare. Den senare har för övrigt producerat
också en film med samma titel och ämne. Seriös är dock knappast
den bok av Russell McCloud som i tysk översättning har fått titeln
Die schwarze Sonne von Tashi Lhunpo.

Journalisten Peter Levendas bok Unholy Alliance. A History of
Nazi Involvement with the Occult är relativt seriös i sina utgångs-
punkter, men den återger ofta okritiskt rykten och gissningar. För-
fattarens huvudtes är äventyrlig. I brant sammanfattning går den
ut på att det faktiskt »finns« en ännu existerande orden som
genom SS försökte förverkliga sina målsättningar, en orden vars
medlemmar är representerade även i CIA. I dylika antaganden
finns förstås en outsinlig källa för funderingar över och utlägg-
ningar av dolda samband och drivkrafter.25

b. den tidiga nationalsocialismen

Flera rötter till NSDAP?

Det har funnits två politiska partier med namnet Deutsche Arbei-
terpartei (DAP), förutom det 1919 grundade och redan tidigare
omnämnda också ett första med sitt ursprung i Trautenau, Böh-
men, verksamt från 1904 till 1918, då det bytte namn till Deutsche
Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP). (Bracher 1988: 
s. 72 ff; Weißmann 1998: s. 129 ff; Kershaw 1998: s. 135) För att
undvika förkortningsfällor bör det nämnas att termen »nationell
socialism« eller »nationalsocialism« var i ropet redan under 1890-
talet. 
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Det första DAP var en produkt av socioekonomiska och etniska
konflikter i Böhmen och Mähren, medan det andra DAP uppstod i
München under de blodiga konflikterna mellan å ena sidan sovjet-
republikanerna och å andra sidan högern och nationalisterna. Det
var alltså det senare som Hitler kom i kontakt med och så små-
ningom blev ledare för.

Det första DAP uppstod på grundval av omständigheter som att
det inte var ovanligt att tjecker blev strejkbrytare som gick arbets-
givarnas ärenden när tyskspråkiga arbetare i Böhmen (i dåvarande
Österrike-Ungern) strejkade för bättre villkor runt sekelskiftet
1900. Den redan starkt etablerade bilden av judarna som ockrare
smälte samman med bilden av den smutsige tjecken. På så vis kom
nationalism och socialism att bilda en legering. Stöd för sina pro-
blemformuleringar fick DAP från en del ledande socialdemokrater
i Böhmen – till exempel Walter Riehl från dåvarande Reichenberg,
nuvarande Liberec – som menade att socialdemokratin i alltför
hög grad negligerade den nationella frågan. Även om dessa kriti-
ker inte alltid själva var brinnande nationalister så hade de i likhet
med Georges Sorel insett nationalismens oerhört starka mytiska
kraft. Ifråga om det första DAP är det rimligt att tala om ett parti
som var både vänster och höger. (Bracher 1988: s. 76; Weißmann
1998: s. 131) Partiet hade sitt stöd inom proletariatet och den lägre
medelklassen; antisemitism, antislavism och pangermanism, kort
sagt völkisch-ideal, blandades med vänstersocialistiska krav. 

Det första DAP erövrade tre platser i de österrikiska valen 1911.
Sedan man hade ändrat namn till DNSAP använde man svastikan
som partisymbol. Efter det habsburgska imperiets försvinnande
delades DNSAP med en avdelning i Österrike och en annan i
Sudeterna. (Bullock 1984: s. 55) Det fanns kontakter mellan DNSAP
och NSDAP (alltså det namnändrade andra DAP), men efter 1923
var styrkeförhållandet dem emellan så ojämnt till det senares för-
del att det förras betydelse näst intill raderades. DNSAP och NSDAP
hade likartade idéer men olika ursprung. Det andra DAP var mer
markerat, om än inte entydigt, ett parti på högerkanten. Vänster-
inslagen var betydligt färre än i fallet med det första DAP. 
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Nationalsocialismen på 1920-talet

Den tyska nationalsocialismen blev mer allmänt känd på grund av
den så kallade ölkällarkuppen 1923 i München där Hitler, Ludendorff
med flera alltså försökte omplantera Mussolinis statskupp på tysk
mark. Hitler dömdes till och sattes i fängelse men frigavs i  förtid. 

NSDAP (som förbjöds) och Deutschvölkische Freiheitspartei
(DVFP) slog sig nu samman i National-Socialistische Freiheits -
partei (NSFP). (Kershaw 1998: s. 229) De mest framträdande från
före detta NSDAP blev Ludendorff och Gregor Strasser. National-
Sozialistische Freiheitsbewegung (NSFB, som i stort sett var syno-
nymt med NSFP) ställde 1924 upp både i delstatsvalet i Bayern
och i det tyska riksdagsvalet, i april respektive maj. Denna nya
kraft blev den näst största i det bayerska delstatsparlamentet samt
erövrade nästan två miljoner röster vid riksdagsvalet, vilket gav
sammanlagt 32 riksdagsmandat. Bland de valda riksdagsmännen
återfanns bland andra Ernst Röhm, Erich von Ludendorff, Gott -
fried Feder, Wilhelm Frick och Gregor Strasser.

Den 12 februari 1924 upplöste Ludendorffs NSFB, eftersom
NSDAP återuppstod precis innan förbudet mot det hävdes. (Ker -
shaw 1998: s. 264)

Anton Drexler

Anton Drexler (1884–1942) utbildade sig före första världskriget
till smed men gillade inte sina röda yrkeskolleger och blev arbets-
lös. Under några år rumlade han och hankade sig fram som musi-
ker på olika restauranger och kaféer. Han kom på bättre tankar
och fick anställning hos en kreaturshandlare. Maten ska ha varit
urusel, bemötandet om möjligen ännu värre. Kreaturshandlaren
råkade vara jude, vilket stegrade Drexlers redan tidigare starka
antisemitism. Armén erbjöd ingen utväg. Drexler förklarades näm-
ligen oduglig till soldat, vilket för övrigt den svenske national -
socialisten Olof Andersson ett par decennier senare fick till att »till
fronten kom han ej, då han på grund av sitt yrke behövdes hemma«.
(Andersson 1939: s. 25) 
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Ett flertal ingredienser samverkade när det gällde att göra
Drexler till partigrundare: hans upprördhet över krigsnederlaget
och Versaillesfördraget, hans antisemitism, antimarxism och natio -
 nalism och inte minst hans motvilja visavi bolsjevikregimen i
München. Det var alltså tillsammans med journalisten Karl Har-
rer som han den 5 januari 1919 tog initiativet till Deutsche Arbei-
terpartei. I DAP fann man snart forna medlemmar i Thule-sällska-
pet: för utom Anton Drexler och Karl Harrer också sådana som
Rudolf Hess, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg och Gottfried
Feder.

Sensommaren 1919 besökte Hitler ett av DAP:s möten. Feder
var kvällens talare. Hitler var föga imponerad. Han arbetade för
den tyska armén som så kallad »V-man«, det vill säga ett slags poli-
tisk observatör och infiltratör. Drexler blev däremot imponerad 
av Hitler och skickade honom ett erbjudande om medlemskap.
Efter några dagars tvekan accepterade Hitler anbudet. (Housden
2000: s. 45). DAP ändrade namn till NSDAP i februari 1920. (Benz
2000: s. 11; Shirer 1977: s. 61). Drexler var då medlem nummer 1
och Hitler nummer 7. Hitler fick flera av sina frikårskolleger med
in i partiet, bland andra Ernst Röhm, och 1921 blev han partiord -
förande. I februari 1920, i samband med namnbytet, publicerade
Hitler, Drexler och Feder »de 25 punkterna«, vilka bland annat
deklarerade: nej till Versaillesfördraget, försvar för tyskheten och
nej till judars likaberättigande, nej till ocker, ja till förstatligande
av rustnings industrin och bankerna, ja till införande av presscen-
sur, ja till om fördelning av löner och vinster, ja till införande av
ålderspension och gratis utbildning.

Den vanligaste uppfattningen bland forskarna är att Drexler
blev helt marginaliserad efter 1921. Dock hävdar (den i och för sig
kanske föga tillförlitlige) Olof Andersson i sin tidigare nämnda
artikel i Riksförbundet Sverige-Tysklands tidskrift att Drexler fort-
farande (det vill säga 1939) besökte Hitler ofta och att hans råd
påverkade Führern. 
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Dietrich Eckart 

Dietrich Eckart (1868–1923) var från början poet och dramatiker.
År 1918 grundade han tidskriften Auf Gut Deutsch, där efterlysan-
det av en Ledare var ett ständigt återkommande tema. Till hans
nationalsocialistiska meriter hör att det var han som introducerade
Hitler för Ludendorff, och han hjälpte också till med att samla
ihop pengar för att köpa Völkische Beobachter. Han satt tillsammans
med Hitler i Landsberg-fängelset efter ölkällarkuppen men släpp-
tes snart eftersom han var dödssjuk. Eckart var gravt alkoholise-
rad, hade så småningom blivit morfinist och varit intagen på men-
talsjukhus. (Shirer 1977: s. 57)

Antisemitism var ett nav i Eckarts tänkande. Han agiterade mot
partiväsendet som förverkligar det världsekonomins herrar, judar-
na, strävar efter. En Hjälte är Tysk och ska inte utsättas för ocker.
Därför krävs en fri och självmedveten nation som uttrycks i sin
högsta form i Ledaren. Så här kunde han låta: »Maktens lockelse
leder bland annat till bildandet av partier. Veklingar sluter sig sam-
man för att resa varandra till nya höjder och för att hjälpa varandra
att bli kvar där. Ingenting gott kan bli resultatet av detta slags Na -
zareth eller åtminstone inget trevligt. Bismarck stod alltid ensam,
inte bunden till något parti. Ett stort maktbegär brann i honom
men också ett begär efter inre värdighet. Det faktum att dessa två
begär balanserade varandra utgör hans storhet. Hans politik var
inte affärsmässig eller konst. Inte sken, utan verklighet; skapelse,
inte förstörelse. Han var en substantiell man, en personlighet.« (Eck-
art citerad efter Lane och Rupp 1978: s. 3)

Som den värsta kriminaliteten på jorden, som det största brot-
tet, uppfattade Eckart den kallblodighet och den förljugna slughet
som skulle känneteckna världsekonomins osynliga härskare,
juden, och han förklarar kort och koncist: »Eliminera honom!«
(citerat efter Lane och Rupp 1978: s. 8)

90



Gottfried Feder 

Gottfried Feder (1883–1941) föddes i Würzburg, studerade till
ingenjör i Berlin och Zürich och startade ett eget företag 1908.
Under första världskriget grundlades hos honom ett intensivt hat
mot bankerna och bankirerna. Han publicerade ett »Manifest om
hur man befriar sig från ränteslaveriet« där antikapitalism och
antisemitism utgör ramarna. Här hetsar han mot personer med
»namn som Jakob Goldschmidt, Warburg, Wasserman eller Levy«.
(citerat efter Griffin 1995: s. 122)

Feder utgjorde tillsammans med Drexler, Harrer och Dietrich
Eckart den ursprungliga kärnan i DAP. Han var alltså med och utar-
betade »de 25 punkterna« och blev senare en av pelarna i NSDAP:s
vänsterfalang och talade ofta om att »krossa den internationella kapi-
talismens ränteslaveri« och att Tyskland blivit en slav till den interna-
tionella aktiemarknaden. »Vårt mål är Tysklands återfödelse genom
att i tysk anda skapa tysk frihet.« (citerat efter Griffin 1995: s. 122)

Den 24 februari 1920 höll NSDAP ett massmöte där man lanse-
rade »de 25 punkterna«. Mötet samlade 2 000 åhörare, vilket bör
jämföras med den fåtaliga skara som hade infunnit sig när Hitler
första gången gjorde partiets bekantskap. Feder dansade i ström-
virvlarna. År 1923 deltog han i likhet med flera av pionjärerna i
ölkällarkuppen. År 1924 invaldes han i riksdagen.

Feder var flitig med pennan. Störst idémässig tyngd har hans
senare skrifter, som Das Programm der NSDAP (1931), Kampf gegen
die Hochfinanz (1933) och Die Juden (1933). Redan 1920 förelåg
emellertid ett arbete om »statens nationella och sociala rötter«.
Hur »socialstaten« borde vara organiserad var Feder klar över från
början. I Eckarts Auf Gut Deutsch drog han upp riktlinjer 1919. 
I socialstaten ska politik och ekonomi hållas åtskilda. Feder tänker
sig en riksdag med två kammare. Centralrådet, den första kamma-
ren, har hand om ekonomin och ska vara ett rent korporativt
organ. Politiska spörsmål blir uppgiften för andra kammaren, Fol-
kets Hus. »Common Law« ska ersätta »Roman Law«, det vill säga
mer sedvanerätt och mindre kodifikationer. Sunt förnuft, det är
Folkets bästa. (se Lane och Rupp 1978: s. 33 ff )
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Eftersom han innehade den viktiga och inflytelserika posten
som ordförande i NSDAP:s ekonomiska råd ledde Feders anti -
kapitalistiska åsikter till en nedgång i bidragen från det tyska stor-
kapitalet. Efter påtryckningar från bland andra Albert Voegler,
Gustav Krupp, Friedrich Flick, Fritz Thyssen, Hjalmar Schacht och
Emile Kirdorf beslöt Hitler att partiet skulle fjärma sig från Feders
vänsterpräglade ekonomiska idéer. Feders fall innebar ett bort -
döende av de mest antikapitalistiska elementen i den tyska national-
socialismen och speglar en förändring i Hitlers syn på ekonomi.
Således fanns det här en »realism« hos Hitler, en insikt i det
modernistiska imperativet. (Zitelmann 1999: s. 268 f )

När han blev kansler 1933 placerade Hitler Feder som stats-
sekreterare vid finansdepartementet. Feder var besviken över att
han inte fick en mer framträdande position. Efter de långa knivar-
nas natt, då Gregor Strasser och Ernst Röhm mördades, drog sig
Feder tillbaka från politiken och arbetade som universitetslektor
fram till sin död.

Med Feder förlorade NSDAP en av sina bästa retoriker. Så här
trosvisst hade han uttryckt sig 1928: »Vi nationalsocialister mar-
scherar bakom våra kampfärger. Evigt unga, skinande och strålan-
de; solhjulet, svastikan, reser sig framför oss, symbolen för det liv
som återigen vaknar.« (citerat efter Griffin 1995: s. 122)

Svastikan

Svastikan är onekligen en laddad symbol. Man frestas till att se en
poäng i Jungs teori om ett slags universella symboliska arketyper.
Jämför de två dikterna nedan! Den första är skriven av en svensk
nationalsocialist, Åke Majett, och stod publicerad i Spöknippet den
29 oktober 1925. 

hak-korset

Frihetstecken – Ljussymbol –
Rättens, Sanningens idol –
Hell dig, Balders stjärna!
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Hän till dig går ren och skön 
Från ditt folk en helig bön:
Skydda, hjälp och värna!

Rädda oss från undergång – 
Byt vår suck i segersång –
Lös oss, bundna trälar!
Kläd oss i din kämpaskrud –
Lys oss i vår kamp för Gud –
Frälsa våra själar!

Den andra är från 1899 och av okänd författare. (citerad efter han d -
lingarna till 11th International Saga Conference 2000: s. 316)

Blaue Nacht mit lauem Wellen! 
Am Geländ’ die Juchzer gellen,
Wo noch Hollas Büsche blühn.
Feuer leuchten durch die Tale,
Wie Balders Grabesmale,
Und des Rades Funken glühn.
Lasst die Sonnenrune funkeln, 
Hakenkreuz erstrahl’ im Dunkeln,
Sei gegrüsst, erhabner Phol!
Tausend Bauta-Steine reden,
Druiden-Weisheit, Edda, Veden,
Von dir, ewigem ’Symbol’!





4. 

SS OCH AHNENERBE





Ahnenerbe var ett forskningsinstitut inom SS. Dess föregång-
are, ett ganska icke-officiellt sällskap, var Herman Wirths
Herman Wirth-Gesellschaft. Det var Wirth som skapade

namnet, och med det menade han forskning för att gräva och lyfta
fram värderingar och livssyn från den germanska forntiden och på
så sätt få »arv« att spela en viktig roll.

Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte Deutsches Ahnen -
erbe stiftades den 1 juli 1935. Richard Walther Darré var mycket
aktiv för att få igång institutet och var med och skapade finansie -
ring för det. (Kater 1974: s. 24 ff ) Det fanns olika och rivaliserande
intressegrupper kring Himmler, ett läger kring Darré och ett kring
Wirth. Herman Wirth utropade sig vid grundandet 1935 till »presi-
dent«. Himmler tog i realiteten strax över rodret. (Kater 1974: s. 28 ff;
Sünner 1999: s. 45 f ) Wolfram Sievers, Wirths före detta sekreterare,
blev under sommaren 1935 »generalsekreterare«.26

Institutet hade till uppgift att forska om Tysklands Geistesurge-
schichte, »Andens, Folkets urhistoria« (ett völkisch uttryck myntat
av Herman Wirth), om runor, antika symboler och liknande. (Kater
1974: s. 27) År 1937 döptes det om till Forschungs- und Lehr -
gemeinschaft: Das Ahnenerbe. Himmler hade då i stort sett lyckats
manövrerar bort Darré och hans anhängare. Till en början hade
institutet varit organisatoriskt placerat inom Rasse- und Siedlungs -
hauptamtes der SS, där Darré var chef 1931–1938, men det kom
efter en del turer att höra till Hauptamt Persönlicher Stab (RFSS),
Heinrich Himmlers personliga stab. År 1938 fördjupades institu-
tets omstöpning, och de sista av Darrés »Blut und Boden«-anhäng-
are försvann. In kom på forskning mer inriktad personal, där den
mest framträdande var indologen Walter Wüst (1901–1993).27

Ahnenerbes tidskrift Germanien utgör en guldgruva om man
vill se vilka som var centralgestalter i och kring det stora mytiska
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germaniseringsprojektet, där SS blott var en aktör. Bland författarna
och i de nätverk tidskriften odlade återfinner man ideligen namn
som Wüst, Edgar Dacqué, Hauer, Otto Höfler, Jan de Vries, Georg
Graber, Darré och Wirth. (Gugenberger och Schweidlenka 1993: 
s. 120)

Hörbigers Welteislehre hade flera anhängare inom Ahnenerbe.
Här inrättades Pflegstätte fur Wetterkunde, där astronomer, geo -
loger och meteorologer försökte att empiriskt underbygga och
tillämpa Hörbigers teser. (Szöllösi-Janze 2002: s. 156) Även Darré
hörde till anhängarna. (Weißmann 2002: s. 238, not 28) Han förfat-
tade en skrift med namnet Eiszeit 1929. Inom Ahnenerbe startades
vidare ett institut för studier av häxförföljelser. Katolska kyrkan
och judarna hade utfört dessa som ett led i kampen mot det ger-
manska folket, den germanska kulturen och de germanska kun-
skaperna. 

Hörbigers organiskt inriktade teori blev en förebild: den var en
kosmologiskt giltig teori ämnad att begripa helheter. Den var allt
det som den etablerade, specialiserade och delinriktade judiskt-
liberala vetenskapen inte var. Den kanske mest hängivne hörbi -
gerianen, Edmund Kiss, levererade ett stort antal av både sina
egna och mästarens verk till Darrés bibliotek. (Ackerman 1970: 
s. 47, not 40)

a. herman wirth 

Herman Wirth (1885–1981) föddes i holländska Utrecht som Her-
man Felix Wirth Roeper Bosch. Han doktorerade 1911 på avhand-
lingen Untergang des niederländischen Volksliedes.28 Därefter var han
under en kort tid lektor i nederländsk filologi vid universitet i Bern.
Sedan unga år var han nationalromantiker och pangermanist. År
1914 anmälde han sig som frivillig till tyska armén. År 1924 bosatte
han sig i Marburg, där han hankade sig fram som privatlärare. 

Wirth gick med i NSDAP 1925 men lämnade partiet 1926, sedan
misstankar hade kastats mot honom för att delvis ha finansierat
egen forskning med judiska pengar. (Lund 2001: s. 151; Heller och
Maegerle 1998: s. 70) 
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År 1928 utkom det monumentala verket Der Aufgang der Mensch -
heit. Boken utgavs på Eugen Diederichs förlag i Jena. Förläggaren
var en viktig gestalt i de kretsar där völkischkeit, religion och antro-
pologi korsar varandra.29

År 1931 kom ett nytt verk, Die Heilige Urschrift der Menschheit.
Wirth jämför här skriftsystem och symboler från medelhavslän-
derna, Orienten, Nord- och Västafrika och hos de nordamerikanska
indianerna och eskimåerna. Han drar slutsatsen att det har funnits
en stor kulturkrets kring det nordatlantiska bäckenet. Här tar han
in teorin om kontinentalförskjutningar för att ge sina teser större
trovärdighet. Ett annat stöd, menar han, var de blonda eskimåer som
Knud Rasmussen upptäckte under sin Thule-expedition 1906–1907.
(Godwin 1996: s. 56) 

I Nordatlanten med centrum på nuvarande Grönland skulle en
monoteistisk urreligion ha uppstått. Här låg ariernas »Ur-Heimat«;
här uppkom den atlantisk-nordiska rasen. Wirth räknade med att
kunskaper om denna urkultur kunde gynna den »nordiska rasens«
utveckling. Vidare utgick han från Bachofens antropologiska teori
om olika historieepoker, om övergången från en tidsålder med ett
starkt sammanhang mellan matriarkat, jordbrukskultur och egali-
tära ideal till en tidsålder av patriarkat, soldyrkan, lagbundenhet
och intellektualitet. Bachofens idéer påverkade inte bara Wirth,
Himmler och Darré utan också Friedrich Engels och Nietzsche,
Hermann Hesse och Jung med flera.

År 1931 tydde han svastikan – i sin text »Was heißt deutsch?« –
som ett »uråldrigt hälsningstecken [’Heilzeichen’] i den urtyska
gudstron«. Wirths skrift gav upphov till intensiv kritik från de
mera ideologiskt obundna germanistikprofessorerna men försva-
rades av bland andra Alfred Baeumler och Walter Wüst. (Lund
2001: s. 152) Samma år utgav en av hans studenter, Siegfried Kad-
ner, en sammanfattning av hans teorier. (Goodrick-Clarke 2002: 
s. 129 f )

I april 1932 publiceradeVölkische Beobachter ett bidrag: »Prof.
Herman Wirth für Hitler«. Vid samma tidpunkt skrev Wirth till
Prof. Dr. Wilhelm Schüssler, dekan vid den filosofiska fakulteten
vid universitetet i Rostock, och uttryckte en önskan om att få
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komma till Mecklenburg. Hösten 1932 fick NSDAP makten i Meck-
lenburg-Schwerin, och partiet äskade omedelbart medel för Wirth.
Till saken hör att det redan fanns pengar avsatta för ett frilufts -
museum för »Urreligionsgeschichte«. I november flyttade Wirth
med fru, barn och assistenter till Bad Doberan (strax väster om
Rostock). Wirth och några assistenter startade Forschungsinstitut
für Geistesurgeschichte. Men redan 1933 hade den slarvige Wirth
gjort slut på alla medel, och han fick lämna detta institut. Han åter-
inträdde emellertid nu formellt i NSDAP.

På hans hus satt en skylt: »Var god gå tyst och rök inte. En djup -
andande person bor här.« (Hielscher 1954: s. 102) När Friedrich
Hielscher hälsade på i Bad Doberan för att äta en vegetarisk måltid
hos Wirth var värdens fru helt tyst eftersom maken höll på med att
läsa hennes tankar.

Hösten 1934 fick Wirth en ny chans. Himmler och Darré tog sig
an honom. Det var Joseph Goebbels protegé Johann von Leers
som upprättade kontakt mellan Wirth och Himmler. I maj 1935
kunde Wirth arrangera en utställning i Berlin med namnet »Deut-
schen Ahnenerbes«. (Lund 2001: s. 151). Resultatet blev att både
Himmler och Darré visade entusiasm för ett Ahnenerbe-projekt
med tillhörande institut. Wirth kom med i SS och blev som sagt
den 1 juli 1935 »president« för Ahnenerbe. Men han levde inte upp
till Himmlers förväntningar om att Ahnenerbe skulle formas till ett
renodlat SS-instrument. År 1938 tvingades han lämna SS. Skäl till
avpolletteringen var två solklara fall av grovt fusk. År 1933 hade
Wirth presenterat »Ura-Linda-Chronik« som en germansk ur -
kund, som en frisisk familjekrönika nedskriven med runskrift.
(Lund 2001: s. 153) I själva verket var krönikan en översättning av
en holländsk roman från 1800-talet. Och efter en expedition till
Sverige 1937 hade Wirth visat upp en uråldrig kalenderskiva från
Fossum. Den var dock inte speciellt gammal, visade det sig; den
var helt ny. 

I förbigående kan nämnas att Wirth hade besökt Sverige redan
före 1937. I september 1935 höll han i Stockholm en föreläsning
om »Sverige och den germanska andens äldsta historia«. Evene-
manget ingick i Förbundet Manhems föreläsningsserie.30
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Efter missödet 1938 arbetade Wirth privat med understöd från
Reichserziehungsministeriums och Deutsche Forschungsgemein-
schaft. År 1945 häktades han av amerikanerna men blev frisläppt
1947. Året därpå emigrerade han. Först begav han sig till Dieren i
Neder länderna. Sedan fortsatte han till Sverige. De första åren
hyrde han en gård utanför Hässleholm. På 1950-talet bosatte han
sig med sin familj i en stor gammal villa i Bjärred väster om Lund.
Till de biografiska uppgifter om Wirth som cirkulerar hör en om
att han 1951 skulle ha blivit anställd på Geografiska institutionen
vid Lunds universitet.31 Uppgiften verkar inte vara korrekt. Wirth
höll en föreläsning om modern diafototeknik på institutionen; det
var allt. År 1952–1953 var han dock verksam i bildandet och upp-
byggnaden av Institutionen för färgfotografi i Lund. I telefon -
katalogen titulerar han sig som Direktor Felix Bosch. Än en gång
slarvade han bort en stor summa pengar, fick sparken av sina
finansiärer, bland andra Holger Crafoord, och 1954 flyttade han
till Marburg.

Den ovan nämnde vännen von Leers skrev 1951 en uppskattande
artikel om Wirth i Der Weg, en tidskrift som von Leers gav ut under
sin exiltid i Argentina.32

Efter kontroverserna kring »Ura-Linda-krönikan« publicerades
i det längsta knappast en rad av Wirth. Möjligtvis talade han emel-
lertid sanning när han uppgav för den svenska säkerhetspolisen att
han under pseudonymen Folke Freij hade skrivit artiklar i Idun,
Damernas värld och Sydsvenska Dagbladet. 33

Tystnaden bröts 1960 då han publicerade boken Um den Ursinn
des Menschseins på den nyfunne vännen Wilhelm Landigs förlag
Volkstum. Löftet som titeln implicerar – att få reda på vad »männi-
skovarats urmening« innebär – infrias dock inte. Det är en ganska
tunn bok med ett tunt innehåll. Mest handlar det om Wirth själv,
hur missförstådd han har varit, hur mycket oförtjänt stryk han har
fått och så vidare. Boktiteln syftar egentligen på det som Wirth
menar är »ur-runan«, alla runors ursprung, ursprunget till mening,
tro och existens. Runan ser ut så här:
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Wirth menar att den övre cirkeln representerar midsommar, den
undre midvinter. Mänsklig existens är således immanent i årstider-
na, i cykliska förlopp. Ytterst relaterar den till solen och till ljuset
eller frånvaron av ljus. Därmed är ju också antytt att det är nord-
borna som är de mest fullvärdiga människorna, de som ständigt
lever i det grundläggande växelspelet. 

Vad jag vet finns det ingen seriös forskare som någonsin har
sett denna runa. Än en gång tycks Wirth ha löpt amok i sina egna
fantasier.

På sista uppslaget i boken får läsaren veta att den föreliggande
volymen är den första av tre i en serie om fornhistoria. Band 2 ska
heta »Das denkenden Weden des Menschen« och band 3 »Die nor-
dische Urgemeinschaft und der Bruch«. Inga småsaker inte, och
mycket »ur-«. Dessa två band utkom dock aldrig. Det finns heller
inga uppgifter om att det skulle finnas manus till dem. Dock vitt-
nar titlarna om Wirths enorma självupptagenhet och megalomani.

Wirth utgav 1969 en Neuen Externsteine-Führer där sandklipporna
framställdes som en ureuropeisk centralhelgedom. Enligt Heller
och Maegerle (1998: s. 70) mötte Wirth den chilenske nazisten
Miguel Serrano 1979. Samma år uppvaktades han av Willy Brandt
och SPD, det socialdemokratiska partiet, som önskade att han
skulle göra insatser för upprättandet av ett institut kring »ur -
gemenskaper«. Projektet stoppades dock efter att vänsterkrafter
grävt fram hans förflutna. Wirth dog 96 år gammal. I eftermälena
påpekas att han var vegetarian och renlevnadsmänniska – och en
charlatan, att en del av hans fakta byggde på medvetna påhitt.

Något bör nämnas om de spår som Wirths har lämnat efter sig.
År 1954 grundade han Gesellschaft für europäische Urgemein-
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schaftskunde e.V./Herman-Wirth-Gesellschaft. Detta samfund
lever kvar men under namnet Ur-Europa/e.V. Av deltagarförteck-
ningar från årsmöten och verksamhetsberättelser framgår inte att
det skulle röra sig om en dubiös förening. Många bidrag framstår
som seriös arkeologi, geologi och etnologi. Dock: Under 1970-talet
hette ordföranden Tjudar Rudolph, en man som under efterkrigs-
tiden även har varit flitigt verksam i förintelseförnekarnas kretsar.

År 1998 höll Ur-Europa årsmöte i Goslar. Talare var bland andra
Dr. Reinhard Preuss från Braunschweig, Prof. Dr. Wolfram Zarnack
från Göttingen och Prof. Dr. Dieter Braasch från Marburg men
också Frithjof Hallman från Stockholm, som fram till sin död år
2000 publicerade sig bland annat i NPD-organet Deutsche Nach -
richten och i DVU-organet Deutschen Wochenzeitung.

År 2000 ägde årsmötet rum i Waren. Bland deltagarna var Dr.
Gert Meier, Hermann Zschweigert och Uwe Topper, som alla är
knutna till Grabert-Verlag. Minnestal hölls över de nyligen avlidna
Hallman och Dr. Sigrid Hunke (1913–1999). Hon publicerade
1940–1941 artiklar i Ahnenerbe-tidskriften Germanien. Närvarande
var också Paul A. Rohkst, högt uppsatt både i Ur-Europa och i en
förening för tyska ester. 

Till sist lite om en lärjunge till Herman Wirth: Georg Werner
Haverbeck (1901–1999). I slutet av 1910-talet rycktes han med av
tidens förändringsinriktade ungdomsvåg. År 1928 gick han med i
SA. År 1929 blev han medlem i NSDAP och ledare för dess stu-
dentsektion. Han promoverades 1937 av Wirth. Från 1939 var han
ansvarig för den danskspråkiga radiopropagandan.34 Efter kriget
blev han antroposof. Sedermera blev han professor i samhälls -
vetenskap vid Bielefeld Fachhochschule. Han var medlem av Ur-
Europa och ledde guidade turer till Externsteine. Han var flitigt
verksam i fascistiska kretsar trots att han tycks ha haft goda kon-
takter ända upp på regeringsnivå. Han författade vid hög ålder två
böcker: en om Rudolf Steiner och en med namnet Der Weltkampf
um den Mensche. I den senare söker han påvisa att tyskheten är
organiskt knuten till kärleken till naturen och det egna folket. 
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b. karl maria wiligut

Ett stort antal av de trådar som jag har följt löper samman hos
översten, psykotikern, alkoholisten och skådaren Karl Maria Wiligut
(1866–1946), alias Weisthor, Jarl Widar, Uralter och Maja Wiligut,
under en period en av Himmlers närmaste män. Weisthor var det
namn han använde vid anslutningen till SS 1933. Wiligut var formellt
inte verksam inom Ahnenerbe utan arbetade direkt under Himmler.

Wiligut föddes i Wien i en gammal officerssläkt. Han var infan -
teriofficer i den österrikiska armén, tjänstgjorde under första världs -
kriget framför allt på Balkan och befordrades successivt till överste.
År 1919 bosatte han sig i Salzburg, där han lärde känna de ockulta
miljöerna ingående. Redan 1903 hade Wiligut publicerat poesi som
var starkt influerad av den germanska mytologin. I poesisamman-
hang använde han det urgermanskt klingande namnet Jarl Widar.
Mellan 1889 och 1909 var han en högt uppsatt medlem i olika kvasi -
frimurarordnar. År 1908 fick han kontakt med Liebenfels ONT, där
han dock aldrig formellt var medlem. (se Lange 1998)

För ONT:s räkning besökte Theodor Czepl – en vän till Lieben-
fels – Wiligut i Salzburg vintern 1920/1921. Han stannade i sju
veckor. Czepl gjorde minnesanteckningar för ONT. I en av dem
heter det bland annat att Wiligut uppenbarar sig som »en hemlig
tysk kungs vålnad«. (Gugenberger 2001: s. 98) Wiligut uppgav att
kungakronan fanns i kejsarpalatset i Goslar och svärdet i en sten -
grav i Steinamanger.

Wiligut hävdade att han härstammade från de förhistoriska
»Ueiskuinigs« (»iskungarna«, »wiligoterna«, tillhörande »Asa-Uana-
Sippe«, as-vana-släkten, en uråldrig släkt bildad genom en par-
ningsakt mellan de gudomliga asarna, luftgudar, och vanerna, vat-
tengudar). Han hävdade att han hade ett clairvoyant minne,
»Erberinnerung«, »ett arvsminne«.35 Han såg och förnam trosföre-
ställningar och riter som hade varit i bruk för länge sedan och ske-
enden från förr. Han hävdade att han i en vision hade besökt en
tysk plats vid tiden år 228 000 före Kristus. Då fanns tre solar på
himlen. Det fanns gott om jättar, dvärgar och andra märkvärdiga
varelser. Irminsuls skapare, alltså jordens skapare, var Irmin eller

104



Karl Maria Wiligut.



Ermin, och eftersom det namnet har samma rot som det indiska
uttrycket karma var Irmin liktydigt med germanernas »ödeslag«.36

Germanernas egentliga historia börjar kring år 78 000 före
Kristus, då Wiliguts förfäder, Adler-Wiligoterna, skapade fred och
ordning efter en lång tids krig. Staden Arual-Jöruvallas, nuvaran-
de Goslar, grundlades. Wiligut, Weisthor, bekände sig omsider till
religionen irminism, som sägs ha uppstått år 12 500 före Kristus,
och den skiljer sig från wotanismen, som anses vara en senare
uppkommen avvikelse. Irminister dyrkar Krist, en germansk Gud
som kristendomen har förvanskat och gjort till sin frälsare och
som »Jöterna« har korsfäst.37 Kriget mellan irminister och wotanister
kulminerade i korsfästelsen av den irministiske profeten Baldur-
Krestos i Goslar år 9 600 före Kristus. Baldur-Krestos överlevde
korsfästelsen (eller återföddes) och flydde till Asien, där hans
irministtro, tron på Krist, senare kom att förvrängas till kristen -
domen. Wotanisterna förstörde irministtemplet i Goslar år 1200
före Kristus och gjorde om det till ett wotanisttempel. 

Men wotanisterna fortsatte att vara på krigsstigen. År 460 efter
Kristus intog de templet i Externsteine. Här höll de stånd till 800-
talet, då Karl den store tvångskristnade de germanska hedningar-
na.38 Så långt Wiliguts vision, hans skådande av en sedan länge
svunnen tid.

I en av sina uppenbarelser fick Wiligut kunskap om irminis-
mens nio hedniska bud. Wiligut översatte dessutom »Fader vår«
till gotiska, den irministska varianten av bönen: 

Vaatar unsar der Du bist der Aithar
Gibor ist Hagal des Aithars und der Irda!
Gib us deinen Geist und deine Kraft in Stoffe
Und frome unsere Skould also gleich dem Werdandi.
Dein Geist sei unser auch in Urd
Von Ewigkeit zu Ewigkeit – Om (:Amen:)
(Wiligut 2001 [1934]: s. 83)

Bibeln var enligt översättaren i sin ursprungliga version ett irmi-
nistiskt dokument. 
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Wiligut tvångsintogs på Salzburgs mentalsjukhus i november
1924 på grund av äktenskaps- och affärsproblem. Enligt familj och
läkare var det fråga om en mental kollaps med många bestånds -
delar: hot om misshandel, vanföreställningar, megalomani och
schizofreni. Diagnosen blev »parafren psykos med megalomani
och paranoia« och slutsatsen: »oförmögen att ta hand om sig
själv«. (Gugenberger 2001: s. 100) Wiligut lämnade sjukhuset
1927 och emigrerade då till Tyskland. År 1932 bodde han i Mün-
chen, där han fick vänner i ONT och lärde känna Liebenfels. Han
gjorde också bekantskap med Gorsleben och andra i Edda-säll-
skapet.

Finns det någon förklaring till Wiliguts fantasier? Visst måste
hans läggning för psykoser ha medverkat till hans kapacitet för
»ljusseendet«, men innehållet kommer till stor del från en bok av
Ernst Betha: Die Erde und unsere Ahnen (1913). Hans-Jürgen Lange
(1998) har i sin biografi över Wiligut mycket tydligt visat att så är
fallet.

Genom den gemensamme vännen Richard Anders blev Wiligut
introducerad för Himmler 1933. Den senare såg Wiliguts clairvoy-
anta minne som ett medel för att skapa en ny SS-religion som skulle
ersätta kristendomen i det kommande tusenåriga riket. Wiliguts
förmåga att ur ärmen skaka fram germanska traditioner var av
central betydelse för Himmlers projekt att skapa en ny elit, ett
hedniskt-germanskt brödraskap.

Att han tog namnet Weisthor när han i september 1933 gick
med i SS berodde antagligen på att han ville sopa igen spåren efter
sin tid som mentalpatient. Wiligut blev SS-Hauptsturmführer och
utnämndes av Himmler till chef för Avdelningen för Förhistoria
vid Münchenhögkvarteret. Wiligut designade den ökända död -
skalleringen som gavs som belöning till framstående SS-officerare.
Han hjälpte också Himmler i planeringen och byggandet av slottet
Wevelsburg, som blev en tummelplats för brödraskapet SS.

I Wevelsburg förrättade Wiligut irministiska vigselceremonier
och hedniska högtider utifrån de kunskaper han erhållit i sina
uppenbarelser. Han uppfann en rad germanska mantran som skulle
överföra hans visionsförmåga till andra äkta arier. För att fullfölja
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Himmlers dröm om att ersätta kristendomen i Tyskland skrev
Wiligut en plan för ett återupprättande av irminismen genom att
sätta gränser för de kristna prästernas verksamhetsrum och för-
statliga kyrkans egendomar. 

Wiligut blev befordrad till SS-Standartenführer i april 1934. 
I oktober samma år blev han chef för Sektion VIII (Arkiv) inom
RuSHA, i november på nytt befordrad, nu till SS-Oberführer.
Wiligut använde sin position inom SS för att befrämja likasinnade
ariosofers forskning och karriärer. Speciellt gällde det Günther
Kirchoff men också Otto Rahn. 

Våren 1935 förflyttades Wiligut till Berlin, där han fortsatte att
arbeta för Himmler. Wiligut bosatte sig i en exklusiv villa i Grüne-
wald, på Kaspar Theyss Strasse 33. Till de flitiga besökarna räkna-
des Himmler, Otto Rahn, Johannes von Leers, Edmund Kiss och
de båda ONT-medlemmarna Richard Anders och Friedrich Schil-
ler. (Goodrick-Clarke 1992: s. 188) 

Günther Kirchoff (1892–1975) var medlem i Guido von List-
sällskapet i Berlin före kriget och började brevväxla med Wiligut
1934. Genom att använda legender som fakta hade Kirchoff vilda
idéer bland annat om magiska kommunikationsformer. Korre-
spondensen övertygade Wiligut om att Kirchoff var en frände, att
även han hade uppenbarelser av sina förfäder. 

Kirchoff tillhörde, åtminstone utifrån vad han själv hade kramat
fram ur sin hjärna, en gammal germansk stam med Günther Röd -
skägg som kung. Stammen flyttade till Skottland år 800 före Kristus
och tog namnet Kirkpatrick. Kirchoff hävdade att Kung Arthur i
Stonehenge och Ueiskuinig (iskungen) i Goslar samt Ermanrich
av Vineta/Vilna (Vilnius) hade varit de främsta härskarna i Europa
vid denna tid. Många av dessa myter kom från Guido von List och
hans Armanenschaft. 

Wiligut och Kirchoff samarbetade ofta, bland annat genom -
sökte de en dalgång nära Baden-Baden för att spåra ett försvunnet
irministtempel. Kirchoff använde sin kontakt med Wiligut för att
skicka in inte mindre än 50 essäer för bedömning till Ahnenerbe
mellan 1936 och 1944. Ahnenerbe tröttnade dock så småningom
på denna galning. Även om Kirchoff kom att avfärdas som »det
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värsta slags mytoman« tvingade Himmler Ahnenerbe att ordent-
ligt undersöka giltigheten i hans teser.

Lange (1998) menar, vilket också jag har kommit fram till, att
Wiligut hade god relation också till Darré. Inte minst Darrés beslut
att göra Goslar vid foten av Harz i Tysklands kärnland till Rikets
Bondehuvudstad talar för detta.

Wiligut kunde motarbeta andra mystiker. Evola hade ju drab-
bats av Wiliguts bannstråle i en utvärdering beställd av Himmler.
Och Wiligut var inte nådig mot runockultisterna Siegfried Adolf
Kummer och Friedrich Bernhard Marby, som båda månade om att
sprida kunskap om runornas medicinska fördelar utan att förankra
sina idéer i ariosofin. Wiligut trodde att denna så kallade »run -
yoga« underminerade den ariska tron.

Marby använde det 33-runiga Anglo-Frisiska Futhorc, som han
trodde var atlanternas skrift. Han grundade »rungymnastiken«
med kroppsliga runställningar som skulle ge bättre hälsa. 

Siegfried Adolf Kummer var Marbys student.39 Kummer arbetade
med Lists 18-runiga Armanenrad. Han utgav 1932 Heilige Runen-
macht. »Runfysiska« övningar skulle stärka både hälsan, självför-
troendet, vilja och rasmedvetenheten. I dessa kretsar förekom
även »runjoddling«. (se Andersson 1995)

Marby satt i Dachau 1939–1945 där han hjälpte andra fångar
med runterapi. Varför hamnade han där? Några menar att det var
på grund av Wiligut, men fler menar att det berodde på läkeme-
delsindustrin, som uppfattade honom som farlig eller skadlig. Han
återupptog sitt arbete efter kriget och dog 1966 i Stuttgart.

Kummers öde är okänt. År 1935 slutar alla spår efter honom.
Det var ganska tyst på runfronten åren efter kriget, men 1954 dök
en trollkarl från Fraternitas Saturni upp.40 Trollkarlens namn var
Karl Spiesberger (Frater Eratus), och han använde den 18-runiga
Armanenrad. Han utgav en bok Runenmagie 1954, där han använ-
der idéer från List, Kummer, Marby och Gorsleben. Liksom Marby
hävdar han att runorna ursprungligen kom från Atlantis.

Kummers Heilige Runenmacht och Spiesbergers Runenmagie
säljs idag i Tyskland i de kretsar som ser sig som följeslagare till
Armanen-Orden. Också Marbys verk publiceras fortfarande, av
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Spieth-Verlag som förvärvade rättigheterna efter författarens död.
Ägaren, Rudolf Arnold Spieth, håller ännu i International Central
Association of Germanic Runic Researchers (ICAGR) som grun-
dades den 1 juli 1931 av Marby.  

Men åter till Wiligut. År 1939 tog hans SS-karriär abrupt slut.
Hans sviktande hälsa, inte minst till följd av storkonsumtion av
diverse piller, tobak och alkohol, kan ha varit ett skäl. Ett annat
kan ha varit motdrag från Evolas sympatisörer inom SS. Klart är i
alla fall att hans vistelse 1924–1927 på mentalsjukhus användes för
att åstadkomma avsättningen. Officiellt pensionerades han den 28
augusti 1939, då hans dolk, hans svärd och hans Totenkopfring
överlämnades till Himmler. Därefter försämrades hans hälsa ytter-
ligare. Han bosatte sig bland annat i Goslar (1940–1943) och dog
den 3 januari 1946. 

exkurs: irminsul

Irminsul betyder bokstavligen Irmins stång eller pelare och syftar
på ett träd med rötter från jordens mitt, ett träd som bär upp him-
len. Föreställningen om världsträdet finns hos de förkristna sach-
sarna. I den fornnordiska mytologin motsvarar Irminsul Yggdrasil.
Det är av vikt att betona att Irminsul verkligen existerade i folk -
tron och som symbol, till exempel använd som den nordiska maj-
stången. 

Jag ska ge ett exempel från internet, eftersom det är där perso-
ner med dylika intressen möts idag. På sajten www.geocities.com/
Area51/Cavern/9759/toppage2.htm finns ett bra exempel på hur
nyhedningar brukar den aktuella föreställningsvärlden: »IR eller
ER är det Hyperboreiska namnet på pelaren, som enligt Grekisk
och andra folks tro, stod vid Nordpolen och höll upp himlavalvet.
Grunden till den största av Gudar, Irmin. Detta namn gavs till den
gudomliga eller halvgudomliga deiteten som existerar i en Kausal
form, det vill säga Irmin-sul (Irmins-pelare). I verkligheten var
denna ’pelare’ ursprungligen en kraft (Vril) som de gudomliga
Hyperborerna besatt för att de skulle kommunicera med förfäder-
nas stjärnor och andra stjärnor i firmamentet. I de dödligas legen-
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der blev detta till en pelare. Efter Hyperborea/Atlantis’ undergång
uppstod en kult hos deras ättlingar där man dyrkade trädet Irmin-
sul/Yggdrasil till minne av förfäderna och den förlorade gudom -
liga kraften. Irminsul höggs ned i Eresburg år 772 av Karl den
store. Enligt den Drakoniska traditionen utgör Irminsul ’Axis
Mundis’ och baksidan av Yggdrasil d.v.s Heldrasil (skuggsidan av
Yggdrasil). Runor som åberopas som kusiner till Irminsul: Ear,
Tiwaz, Eihwaz.«

Numera är framställningar av Irminsul ett stående inslag i de
nyhedningskretsar som flörtar som vildast med nazismen.

exkurs: till dekonstruktionen av 
den ariska mytologin

»Germanerna« som beteckning är relativt luddig. Någon total kon-
sensus råder inte bland forskarna, inte minst på grund av den ofta
mytologiserande forskningen i Tredje riket. Jag har valt att utgå
från de verk som flertalet respekterade forskare anser som aukto-
ritativa och icke-mytologiserande: Paul Hermmans klassiska Deut-
sche Mythologie (1898) och Arnulf Krauses nya Die Geschichte der
Germanen (2002). 

Germanerna brukar ofta delas upp i västgermaner (istväoner
och så vidare) respektive östgermaner (skandinaver och vanda-
ler/goter). Beroende på bristen på originaldokument, problem vid
transkribering, osäkerhet i nedteckning av oralt material, långa
tidsrymder och medveten mytologisering varierar namn och upp-
gifter. Dock skulle man kunna drista sig till att göra en samman-
ställning av de olika släktleden och de olika namn som betecknar
samma väsen/gud/människa/folk eller stam. Eftersom detta inte
är en avhandling i forngermansk mytologi ber jag om överseende
med att följande sammanställning inte gör de anförda refererade
verken full rättvisa. 
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ur-tidens inget-tid

Jättar (Imer med flera) och    
andra viktigare väsen som
urkon Audhumblla,
som vid slickandet av en
frostig sten ger upphov
till Bure.

urtiden  

Urgud: BURE/BORE/BURI (TUISTO)

Son, Människa, Man: BURR (MANNUS)

Söner:

(Östgermanskt) VODIN VILI VÉI
ODIN VILE VEI
ODEN LODUR MÖNER

(Gamla
Uppsala) ODIN TOR FRICCO

(Västgermanskt) INGUS HERMINUZ ISTVO
ING IRMINIAZ ISTVO

YNGVE

Många konnotationer infinner sig:
Vodin, Wut, vettvilling, extas, raseri, energi.  
Vili, vilja, önskan.
Véi, Ve, helig, ve dig!

Några ganska magra slutsatser: dels att folk- och gudanamn flyter
ihop, likaså mytologi och seriös historia; dels att ytterligare en bit
av Wiliguts fantasier faller på plats: Vili och Irmin(iaz) verkar att
ha liknande referens, likaså Ingvio/Ingus/Yngve/Wotan/Oden.
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Wiliguts sagor kan alltså inte avfärdas som att de saknar stöd i en
mytologisk tradition. Wotanisternas krig mot irministerna samspe-
lar med förställningar om rivalitet mellan två bröder/stammar/
gudar/anfäder.

c. hans f. k. günther 

Hans F. K. Günther (1891–1968) var tidigt ute när det gällde att
transformera kulturella föreställningar om folk och ras till biolo-
giska och antropologiska sanningar. År 1922 utkom hans mest
kända verk: Rassenkunde des deutschen Volkes. Boken blev en best-
seller. Den utgör inget völkisch verk, eftersom det finns en veten-
skaplig grundton (alldeles oavsett om de vetenskapligt formulerade
teserna är sanna eller ej). Under 1920-talet var Günther verksam
som privatlärare i Sverige och Norge, bland annat hos Herman
Lundborg vid Institutet för rasbiologi. År 1930 utnämndes han till
professor i socialantropologi i Jena och 1934 till professor i antro-
pologi, »folkbiologi« och raskunskap i Berlin.

Günther var en nyckelperson i Tredje riket, mera känd som
»Rassengünther«, och han erhöll flera utmärkelser i sin egenskap
som Rikets främste rasteoretiker. Han omhuldade varmt den »nor-
diska tanken«; mycket riktigt var det han som myntade begreppet
»nordischen Gedankens«. Han hade även framgent täta kontakter
med skandinaviska kolleger. (Lutzhöft 1971; Kramár 2000: s. 207 ff)
Han utvecklade teoretiskt klara rashierarkier, ville påvisa rasskill-
nader i mentalitet och fysik. Hans beskrivningar av de olika raserna
är mycket omfattande och sinsemellan klart avgränsade. Den högsta
rasen var den nordiskt-heroiska, den lägsta var judarna. Den nor-
diska människotypen var mest frekvent bland de nordiska bön-
derna. Här finns inslag av rural romantik. Günther drev frågan om
förbud mot »blandäktenskap« och hade ett visst inflytande på
Nürnberglagarna 1935.

Günther var förvisso inte med i Ahnenerbe men stod i förbin-
delse till institutet: hans rasteori och bonderomantik var en dogm
inom Ahnenerbe; likaså imponerades och influerades Darré djupt
av Günther. 
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d. otto rahn

Otto Rahn (1904–1939) var besatt av relationen mellan katharerna
och legenden om den heliga Gral. Han hade blivit matad med
Eschenbach och Richard Wagner i barndomen. I tidig ålder läste
han Wagners verk om Parsifal, litteraturen om Gral, om katharer-
na, deras historia och kultur. Den heliga Gral blev Allt. Det var lju-
set som strålade från symbolen Gral som attraherade honom,
bland annat sökte han det eviga polarljuset vid en båtresa till
Island 1936.

Rahn var utbildad i filologi och genomförde mellan 1928 och
1933 en studie som tog honom till Provence, Katalonien, Italien
och Schweiz. Han kom fram till att en gnostiskt gotisk religion
levde kvar genom folk- och trubadursånger. Rahn flyttade 1933 till
Berlin och anslöt sig till Wiliguts avdelning. Han blev SS-Unter-
scharführer i april 1936 och bedrev under en period SS-sponsrad
forskning på Island. Därefter tjänstgjorde han vid SS-Totenkopf-
verband i koncentrationslägret i Dachau 1937, varpå han tog ledigt
från SS för att ägna sig åt sin egen forskning. Han avgick på egen
begäran från SS i februari 1939 och förklarar i sitt sista brev att det
var omöjligt för honom att leva vidare i en värld fylld av hat, inte
minst mot homosexuella, till vilka han själv hörde. Rahn tog sitt liv
under en bergspromenad. Han hällde i sig en flaska sprit, domna-
de av på marken och frös ihjäl. 

Rahns två böcker – Kreuzzug gegen den Gral (1933) och Lucifers
Hofgesind (1937) – vittnar om stora kunskaper i katharkulturen.
Han hittade passager under Montségur, katharernas och Grals
(förmodade) hemort. Han menade sig också ha funnit anslående
geometriska relationer till solståndet, vilka skapade anknytning till
andra kultplatser.

I den första boken stöpte han ihop provençalska och tyska tru-
badurvisor på ett sätt som ledde fram till teorin att de innehöll
sanningen om den ariskt-västgotiska katharismen som slutgiltigt
krossades av kyrkan 1244. Hans andra bok utgör ett slags resedag-
bok om jakten på Gral. Otto Rahn framstår där som en föregångare
till Indiana Jones. 
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Rahn föreläste för Dietrich Eckart-föreningen i Dortmund i
början av januari 1938. Ämnet var »Lucifer-problemet«. I en arti-
keln som refererar denna händelse kallas albigenserna för »de
rena och sanna kättarna«, och artikelförfattaren menar att de ut -
gjorde »en antiromersk rörelse«. Rahn beskrivs som om han hade
tagit fram och iscensatt den centrala drivkraften för albigenserna:
»en äkta frihetslängtan och sann närhet till naturen [’Naturver-
bundenheit’]«. 

Man kan säga att det faktiskt förelåg starka möjligheter att över
tidshaven fördjupa en valfrändskap mellan albigenserna och SS-
delen av den nationalsocialistiska regimen, staten, rörelsen och
ideologin. För det första: albigenserna menade att bakom Gamla
testamentets Yahweh, Jehova, stod en högre gudom, Lucifer. Tan-
ken hade sedan lyfts fram i teo- och antroposofiska kretsar. För det
andra: om Jehova är ond, anti-Lucifer, då är judendomen motsva-
righeten till kristendomens föreställning om Satan. Satans natur -
liga plats är Helvetet, dess jordiska motsvarighet blir förintelseläg-
ren. För det tredje: katharernas och albigensernas gnostiska för-
kastande av kroppen, materien, och deras tro på Kristus som ren
andlighet passade bra samman med nazismens kritik av kapita-
lism, kommersialism och kristendom/katolicism, liksom med dess
kamp mot materialismens främsta agent: judendomen. Om det
gick att på rent vetenskapligt sätt bevisa att Gral var en förkristen
föreställning, ja, då skulle man komma i besittning av en mycket
stark mytisk kraft, exakt avpassad för den stora massan av kvar -
varande européer i det nya Germanien. För det fjärde: om man
utvecklade valfrändskapen, och det gjorde Rahn, då fanns det ett
starkt stöd hos Himmler, vars främsta angelägenhet absolut var att
skapa det nya Storgermaniens icke-kristna religion. Ett annat och
reellt stöd för Rahn fanns hos Karl Maria Wiligut, som menade att
Kristus egentligen var Balder, en halvgud som de till irministerna
fientligt sinnade wotanisterna hade korsfäst. Emellertid lyckades
Balder att ta sig från korset och fly till Mellanöstern. Resten står att
läsa i Nya Testamentet. Med andra ord förenades Himmler, Wiligut
och Rahn och med dem stora delar av völkisch-rörelsen och de
tysk troende i en fast övertygelse om att man tillhörde en överras
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och att deras Gud var vida överlägsen den judiska-katolska-kristna
Jehova. De trodde att man hade den andre Guden på sin sida.

Rahns antiromerska affekt för tankarna till Serrano och den
antipapistiska affekten hos många ariosofer, tysktroende och
nationalsocialister. Katolicismen har inte brutit med judendomen,
och dess romerska anda är främmande för den germanska andan. 
I Rahns föreläsning lyfts den albigensiska gnosticismen fram, den
som bryter med Yahweh och det judiska Gamla testamentet. Hos
kättarna fanns föreställningen om Lucifer som ljusbringare kvar,
en gestalt som av judendomen och den tidiga kristendomens
hegemoniska falang hade blivit bortträngd ur föreställnings värl -
den, hade blivit betecknad som en ond demon, Satan, demonise-
rad helt enkelt. 

Wilhelm Landig, Rudolf Mund och Miguel Serrano, även Evola,
har hållit Rahns fana högt. (jfr Levenda 2002: s. 182) Serrano har
tagit fasta på att ordet »kathar«, som kommer från grekiskan, bety-
der ren. Katharerna såg sig själva som äkta och rena, medan Rom
endast stod för en allmän och förvriden version av ursprungstron.
I sin bok Nos förklarar Serrano att viljan till renhet i allmänhet är
uttryck för den eviga kampen mellan ljus och mörker eller mellan
eld och is, som en anhängare till Welteislehre skulle se det. Katha-
rerna var alltså ljusets förvaltare, Rom är då givetvis mörkrets tjä-
nare. Serranos sensationella upptäckt är att »Amor« står mot »Roma«.
Kärleken – Amor – är ett chiffer som blir synligt om det läses
baklänges. Gral var alltså en Amor-symbol som genom Roms kros-
sande av Montségur förvanskades till en kristen Roma-symbol.
Amor är också »a mor«, det vill säga utan död, evigt liv. Detta eviga
liv fanns i Hyperborea, Ultima Thule, dit arierna kan återkomma
bara de kämpar för det. Ariernas Gud benämns även Kristos av
Serrano. Givetvis följer han Wiliguts och andras ambition att re -
germanisera kristendomen.

Gral-symbolen kan också lätt associeras till den svarta solen
och till Vril, representerande dold energi och kraft.

117



e. ernst schäfer och tibetexpeditionen

En annan av Himmlers favoriter var Ernst Schäfer (1910–1992). De
spisade ofta middag ihop.

År 1938–1939 ordnade Ahnenerbe en expedition till Himalaya
ledd av Ernst Schäfer, som hade gjort privata resor till Tibet tidi-
gare under 1930-talet. Deltagarna var Ernst Krause (kameraman),
Karl Wienert (geofysiker), Bruno Beger (antropolog, »rasvetare«)
och Edmund Geer (teknikansvarig). Schäfer hade planerat expe-
ditionen med Wolfram Sievers, troligen som ett led i försöken att
få till stånd en mer naturvetenskapligt inriktad forskning än Wirths
rasmytologiska ansats. (Heller och Maegerle 1998: s. 71) Expedi-
tionen var inte anordnad för att leta efter Agartha eller andra
underjordiska riken i Tibet, vilket ofta påstås i den esoteriska litte-
raturen. Det främsta målet var etnologiska, zoologiska och bio -
logiska undersökningar av örter, plantor, hund- och hästraser, att
vinna kunskap om tillgångar som Tyskland ville bli självförsörjande
med. Dessutom fanns ambitionen att få Tibet att liera sig med
Tyskland och Japan, eftersom de hade samma fiender, framför allt
Kina och Storbritannien.41

År 1942 ville krafter inom Ahnenerbe att ett speciellt institut 
för Tibet-studier skulle startas. (Lund 2001: s. 159; Coogan 1999: 
s. 289) Schäfer var med all säkerhet inblandad i detta eftersom han
tack vare Tibet-expeditionen hade blivit chef för Ahnenerbe i
München. Och det var i München som Reichsinstitut Sven Hedin
für Innerasienforschung öppnades den 16 januari 1943. (Kater
1974: s. 213; Levenda 2002: s. 174) Schäfer hade god kontakt med
Sven Hedin. Den 4 november 1940 träffades de i München. Under
samma resa träffade Hedin även Himmler. (Hedin 1949: s. 140 f )
Haushofer var emellertid den som introducerade Hedin för Himm -
ler. I miljön hörde också Friedrich Hielscher och Wolfram Sievers
till Hedins hängivna beundrare. (Levenda 2002: s. 174) I ett brev
till Wolfram Sievers den 27 januari 1942 skriver Schäfer att Hedin
har utsett honom till sin »andliga arvtagare«. (Himmler 1999
[1942]: s. 393) 
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f. heinrich himmler

Jag ska inte orda mycket och länge – det har andra redan gjort –
om den mäktigaste i de aktuella kretsarna: Heinrich Himmler
(1900–1945). Åtskilliga av de personer som jag har behandlat hade
ett nära och starkt förhållande till Himmler. Han bar ju på liknande
idéer som de. Han hävdade att han var en reinkarnation av den
sachsiske hertigen Henrik Fågelfångaren, som blev den förste
tyske kungen. (Kersten 2002: s. 25) Himmler, som så många andra
av de övriga, var förtjust i myter om ett ursprungligt matriarkat.
Han var förfärad över förföljelserna och brännandet av »häxor«
och trodde att en av hans förmödrar hade bränts på bål. En speci-
ell häxavdelning startades som avdelning »H« inom Ahnenerbe
för att närmare utreda de utpekade häxornas öden. (Lund 2001: 
s. 141 ff ) 

Himmler var medlem i Artamanerna, som var ett Jugendbund
med störst anslutning mellan 1924 och 1929. Organisationens mål
var att samla unga män för att hjälpa till med arbetet på gårdarna i
Sachsen. På så vis kunde man där göra sig av med polska (icke-
tyska) lantarbetare. Här fanns antislavism parad med antiurba-
nism. Inte bara Himmler utan även Darré, Höss, Rosenberg och
Sievers tillhörde Artamanerna. (Lund 2001: s. 132 f )

Himmler betecknar 1937 SS som »en antibolsjevikisk kampor-
ganisation«. (Griffin 1995: s. 146 f ) Antibolsjevismen var knappast
något som Himmler var ensam om att omhulda. Mera originellt var
att hans primära målgrupp från början hade varit bönderna.
Vänsterfalangen och bröderna Strasser hade riktat sig till arbetarna.
Till Darré kunde Himmler emellertid anknyta. Själv var han före
detta hönsfarmare, Darré expert på grisavel.

I Himmlers tal förekom ofta uttryck som »jordens helighet«,
uppmaningar som »Bonde, vakna upp!« och försäkringar om att
talaren vände sig »till er, tyska bönder, som SS Reichsführer, själv
av härkomst, blod och natur en bonde«. (Himmler 1926, citerat
efter Lane och Rupp 1978: s. 95)

För Himmler är den stora fienden kapitalet och judarna. Judarna
är »drägg«, deras religion bygger på »gudlöshet«, deras grundidé
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är »bolsjevism«, deras vilja är »utrotning«. SS hade till uppgift att
besegra fienden och säkra segern. Enligt Himmler var SS närmast
en orden med ett gudomligt uppdrag.

g. friedrich hielscher

Friedrich Hielscher (1902–1990) stod så att säga alltid i kulisserna
och hade drag av trojansk häst.42 Han var god vän med Wirth, mäs-
tare i ett slags »kyrka« där bland andra Wolfram Sievers blev med-
lem, nära bekant med Karl Otto Paetel, som i sin tur var nära
bekant med Hauer. Annars brukar Hielscher – med rätt eller orätt
– räknas till nationalbolsjevikerna. Till hans vänner hörde också
Ernst Jünger. En annan vän var Ernst von Salomon. Den förre kal-
lade Hielscher Bogo, den senare Bogumil (som betyder kättare).

Hielscher hade idéer om regionalism och stamtillhörighet, upp-
lösning av nationalstaterna och återupplivande av västerlandets
urgamla stammar i ett nytt förbund. Han ville se »De hundra flag-
gornas Europa«. (Coogan 1999: s. 594) Han skrev artiklar i Widers-
tand, där han kritiserade kolonialism och imperialism. Han ordna-
de möten och demonstrationer till förmån för de »förtryckta fol-
ken« (kineser, afrikaner och indier). (Paetel 1999) Hans anti -
amerikanism var lika stark som hans eurasianism.43

Hielschers tankar kom till uttryck i boken Das Reich (1931) och i
hans tidskrift med samma namn. Världsbilden är romantisk. Man
måste skapa något större, något utöver nationalstaterna. Därför
bör det Tyska riket återuppstå. Inom och tvärsgenom de nya enhe-
terna gäller det att bevara varje stams specifika dygder så att indi-
vider inte upplöses i en anonym massa. En förebild är medeltidens
»Bund«. Förbunden innehåller ett sakralt element som ska förheli-
gas ytterligare. Dessa idéer stod i strid med nationalsocialismens,
som Hielscher menade var byggda på »genomsnittligheten«. Slik
mysticism gick hem hos många unga och völkische.

År 1930 hade Hielscher fått en inbjudan från en studentföre-
ning, och via föreningen kom han åter i kontakt med Sievers, som
han hade känt under studenttiden. Sievers tilltalades av den unga
doktorns egensinniga nationalism och konstaterade att hans tes
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om en enhetlig germansk religion var »nationalismens första
historiefilosofiska grundval«. (Kater 1974: s. 32) Sievers bekände
sig snart till Hielschers »germanska religion«. (Kater 1974: s. 33)
Och Hielscher blev den som kom att viga Sievers och hans fru
Helena »Hella« Sieber. 

På en viktig punkt var Hielscher och Sievers dock oeniga: den
senare beklagade att Hitler lämnade religionsfrågan utan beaktan-
de men trodde att SS kunde förverkliga den nya germanska religi-
onen. Hielscher trodde inte ens på SS, vilket inte ska ha hindrat att
han tillsammans med Sievers smidde planer på att mörda Hitler så
att Himmler kunde bli ny Führer. (Kater 1974: s. 313 ff )

h. nazismens kultplatser och symboler

Wevelsburg

Wevelsburg är ett gammalt slott strax utanför Paderborn i West -
falen. Redan 1933 började Himmler planera för en plats och bygg-
nad avsedd för den »högre« utbildningen inom SS. Med hjälp av
slavarbetare lät man bygga om det förfallna slottet till vad som de
facto skulle bli ett slags ordensborg för SS. Här förrättades hed-
niska dop och bröllop, så som de föreskrevs av Wiligut. Idén om
att göra Wevelsburg till SS:s ordensborg kom med all sannolikhet
från Wiligut som i en av sina syner såg att ett liknande slott hade
varit en viktig försvarsanläggning mot de framstormande hunnerna.
(Knopp 2004: s. 99) Borgen åsamkades relativt svåra skador under
de allierades bombningar, men de mest »heliga« rummen står
intakta. Borgen har under efterkrigstiden blivit en kultplats för
nynazister, esoteriker och satanister. (Russell och Schneider 1998)

Den svarta solen

I golvet till Obergruppenführersaal i Wevelsburg ligger die
Schwarze Sonne. Den är inramad av tolv pelare, utgör borgens
centrum och är tänkt som hjärtat i Tredje riket, vilket vaktas och
beskyddas av SS:s Svarta orden. Metaforerna är många: »fulländ-
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ningens tecken«, »ljuset«, »det Heliga«, »livet«. Den svarta solen
och dess inramning konstruerades mellan 1938 och 1942. Den sak-
nar, vilket kan vara svårt att tro om man kikar runt i nutidens
nazistmaterial, historisk förebild.

Talet tolv är återkommande på Wevelsburg och symboliskt lad-
dat. SS var indelat i tolv avdelningar. Månaderna är tolv. Vidare
har uret, det vill säga en vanlig analog klocka, tolv punkter. Och
ur-sprunget, alltings början och slut, helheten och varje minsta
organiskt relaterad detalj, är ju språkligt sett detsamma som Uhr,
ur, klocka. Allting är detsamma. Är inte detta den mytiska kärnan i
mycken esoterik? Och var inte den föreställningen ett viktigt in -
slag i försöken att formulera en esoteriskt och teologiskt grundad
nationalsocialistisk världsåskådning? Denna ständiga identitet,
världens mitt som också är Allting, vittnar om nationalsocialis-
mens icke-logik, dess bruk av drömsk intuition och symbolik som
främsta kunskapskällor.

Begreppet »svart sol« går förmodligen tillbaks till Madame Bla-
vatskys term »centralsolen« i Geheimlehre. (Sünner 1999: s. 146)
Centralsolen utgör den osynliga mittpunkten i universum. Alla
andra himlakroppar cirklar kring den. Den är ett slags ursprung till
allting som existerar, och den alstrar ständigt energi. Blavatsky
påpekar att föreställningen förekommer i den judiska Kabbalan
men att upprinnelsen står att finna i ariernas hemliga läror.

Denna tanketråd togs upp av Guido von List, som 1910 talade
om en »ureld«, en »ario-germansk« gudsbild som betecknade all-
tings början. Peryt Shou talar vid samma tid om centralsolen som
en »evolutionskärna«, vilken består av rent andligt ljus.44 (Good -
rick-Clarke 2002: s. 327, not 2) Dock var det Wiligut som senare
lanserade idén om den svarta solen som grundläggande för den
världsåskådning som han hoppades skulle segra med Himmlers
stöd. 

I den samtida nazistesoterismen förekommer ofta föreställning-
en att bakom den vanliga solen (sun) döljs en osynlig svart sol
(sol), vilken är universums centrum och den plats där det finns en
förbindelse med en helhet som kosmos bara är en del av. 
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Externsteine

Externsteine i Teutoberger Wald, öster om Detmold, är en mycket
märklig sandstensformation. Här ska betydelsemättade historiska
händelser ha ägt rum. Det är omstritt, framför allt på grund av att
platsen är så starkt förknippad med nationalsocialismen, hur länge
det var sedan dessa händelser inträffade, om det var långt före
eller först under kristendomen.45 I närheten ligger Hermannsdenk-
mal som uppfördes mellan 1841 och 1875 till minne av tidig tysk
enighet.

Wiligut och Herman Wirth var de som introducerade Extern -
steine inom SS, närmare bestämt som platsen där Irminsul, världs -
trädet, hade stått ända tills Karl den store förstörde det. Ett omfat-
tande förarbete hade gjorts av amatörforskaren Wilhelm Teudt
(1860–1942), som blev vida känd när han publicerade Germanische
Heiligtumer (1929). Här hävdas det att klipporna var en urgammal
germansk kultplats. År 1933 fick Teudt nazistregimens erkännan-
de. År 1934 försökte först Alfred Rosenberg och sedan Himmler
att lägga beslag på författaren. Den senare lyckades. År 1934 tog
SS det officiella ansvaret för Externsteine, som därmed blev en
officiell plats. (Kater 1974: s. 54 ff )

SS bedrev utgrävningar här på 1930-talet i tron att man skulle
hitta Valhalla eller Wotans tron. En tes var att klippformationerna
var modellerade efter människohuvuden. En annan var att de
utgjorde rester av det sjunkna Atlantis.46 En tredje var att platsen
utgjorde en mittpunkt med speciella avstånd och vinklar till andra
viktiga platser, som Egyptens pyramider. Troende brukar framhålla
att Externsteine ligger på samma breddgrad som Stonehenge.

För övrigt kan vi notera att stavningen är osäker. Ernst Wachler,
en tysk völkisch författare, beskriver i sin roman Osning från 1914
hur en ledare för en hemlig sekt uppkallad efter Arminius gömmer
sig i Teutoberger Wald där gammelgermanernas skrin finns gömt:
Ecksternsteine.

Wilhelm Landig höll efter kriget klippornas mytiska aura vid liv
och lyfte fram den än mer. (Sünner 1999: s. 151 f ) Hos honom blir
platsen en »urreligions storkultplats«. Landig utgav Wirths text om
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Externsteine på sitt bokförlag Volkstum 1980. Under 1960-talet
verkade Miguel Serrano och just Herman Wirth starkt för att åter -
upprätta platsens status. Och den lever – idag samlas hedningar,
nynazister och New Age-grupper där varje midsommar. Referen-
ser till Externsteine återfinns hos ett stort antal sekter och är kopp-
lade till deras teorier om utomjordingar, Atlantis, germanernas
seger över Rom, irministernas nederlag mot wotanister och slikt. 

i. avstämning:

En ny tid

Jag har så här långt huvudsakligen uppehållit mig i 1900-talets första
tredjedel. Tiden för en ny era, tiden för industrialismens och kapi-
talismens samt givetvis kommunismens definitiva genom brott.

I en ny tidsålder, som denna modernitet, uppstår lätt så kallad
anomi. Vad är då det? Jo, att normer och de grundläggande upp-
fattningar som normerna vilar på inte längre är dugliga kartor för
den nya terrängen. Och vad är då i sin tur denna terräng? »Sociala
fakta«, skulle sociologen Emile Durkheim ha svarat. Alltså: Nya
yrken, nya kommunikationer, nya vanor. En ny verklighet där det
invanda inte längre platsar, har blivit betydelselöst. Orienterings-
löshet, alienation, chock, hemlöshet, ett myller av det inte igen -
kännbara. 

Strukturen har ingen ny kulturell uttrycksform, samspelar inte
med ett dugligt kollektivt medvetande. Vad göra då? Ta livet av
sig? Eller fundera: om Gud är död, tänk om det finns en annan
Gud, som fanns redan före Abraham och Jesus, någon som fanns
här hos vårt folk? 

I Tyskland tränger sig det gudlösa, det moderna, penningen och
storstaden på. Ariosofin hämtar luft ur en redan existerande anti-
semitism, som skärps av att det finanskapital som associeras till
judar profiterar på att många blir fattiga och av invandring av jid-
dischtalande östjudar. Den erbjuder orationer om »vår« ras, dess
historia och »våra« gudar, och den talar om för folk vilka deras
fiender är.
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Ser man på de i min framställning hittills presenterade männen
och på Mathilde Ludendorff, vad ser man då? Ser man inte repre-
sentanter för en generation som inte kan utgå från det de lärt i
skola och hem utan som aktivt söker nya kollektiva representatio-
ner? Det efterlängtade måste återupprätta skillnaden mellan det
heliga och det profana. Något måste kunna tas för givet utan att
vara utsatt för reflektion. Det som bara är, det är heligt. Och det
står i motsats till ett vara som ständigt är i rörelse och under om -
formning, det profana. Kort sagt: »Hitlers visionärer«, arisofer, ny -
templare, Thule-medlemmar och allsköns esoteriker i Tyskland
befann sig i ett läge där något hade försvunnit utan att ha ersatts
av något vitalt nytt. Republiken? Den har prackats på oss av segrar-
makterna och de inre fienderna!

Man sökte kontakt med gudarna, de gudar som hade funnits
före Gud, sådana som var direkta förfäder. Tänk så lockande
Madame Blavatskys myt måste ha varit: att de första varelserna var
immateriella, gudaliknande väsen och att andra raser uppstod ur
dessa väsen. Ariosoferna, de völkische antisemiterna, var greno -
fober. Alltför många grenar! Eller kanske snarare alltför många
fallna löv. Hur som helst alltför mycket som inte har kontakt med
rötterna. Rötterna finns nere i Jorden, som omger den Heliga Kär-
nan, den glödande mittpunkt som existerar sedan det stora Ur -
sprunget. En realitet som förnekas av nomader, de utan territorium,
judarna.

Kulten av ur-

Det är minst sagt slående hur många gånger prefixet »ur-« nyttjas
av personer i de miljöer som min framställning fokuserar. Den som
letar kommer att hitta sådant som Julius Evolas »Urgrupp«, Guido
von Lists »Ur-Grund«, Karl Georg Zschaetzschs »Urheimat«,
Edgar Dacqués »Urwelt« och »Urgestalt«, Jan de Vries »Urgefühl«,
Wiliguts »Uralter«, Walter Schoenichens tankar om »Urskogens
Urvildhet« och »Urlandskapet« och förstås Herman Wirths arbe-
ten Europeische Urreligion und Externsteine och Heilige Urschrift der
Menschheit, hans tydning av svastikan som »ett uråldrigt hälsnings-



tecken i den urtyska gudstron«, hans projekt Geistesurgeschichte
och hans organisation Ur-Europa. Mest drastisk är nog annars
Norbert Jürgen Ratthofer, som har skrivit om den »nordiska ur-
rasen«, »Ur-Thule-Hyperborea« och »Ur-Atlantis«. (Gugenberger
1998: s. 159)

Varför denna besatthet? (Till sist börjar man ju nästan fundera
på ur-ur-et.) Som jag ser det har vi att göra med ett inslag i fascis-
mens innersta: idén om ett förfall förutsätter en föreställning om
storhet, och det allra enklaste sätter att etablera storhet är nog
genom att uppfinna ett ursprung. 



5. 

DEN GRÖNA NATIONALSOCIALISMEN



Heinrich Himmler och Richard Walther Darré.



a. richard walther darré

Richard walther darré (1895–1953) föddes i Argentina.
Han tillhörde en strängt lutheransk familj i den övre
medel klassen. Faderns förfäder var hugenotter. Modern

var tysksvenska. År 1905 kom han för första gången till Tyskland,
för att gå i skola. Studierna fortsatte också i England, och utbild-
ningen fick anknytning till lantbruk. År 1914 kände Darré sig klu-
ven mellan att gå i krig som tysk soldat eller att återvända till
Argentina som jordbrukare. Han valde det militära alternativet,
vilket var framgångsrikt i så måtto som han fick järnkorset. År 1918
gick han med i Freikorps för att bekämpa »bolsjevikerna«. År 1922
blev han medlem av krigsveteranorganisationen Stahlhelm. År
1923 gjorde familjen bankrutt. I princip hela förmögenheten rade-
rades på grund av inflationen. 

Ända sedan barndomen var Darré mycket framstående i idrott.
Den vuxne mannen kom att göra kult av kropp och nakenhet och
omfatta en fullt utblommad socialdarwinism. Som ung läste han
de viktigaste völkische författarna (Langbehn och Lagarde), klassi-
ker (Goethe och Schiller), Nietzsche, sociologen Peter Sorokin
och snart Hans F. K. Günthers Rassenkunde des deutschen Volkes
(1922). Darré vann renommé i avelsfrågor. År 1926–1927 publice-
rade han fjorton artiklar om djur- och växtavel. 

Darré var mycket bekymrad över den tyska kulturens förfall.
Sina bekymmer om förfallet lät han samspela med kunskaperna
om avel. I sina böcker Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen
Rasse (1928) och Neuadel aus Blut und Boden (1930) pläderar han
för att självägande, friska bönder borde stå i centrum av nationen.
Dels gynnade en sådan ordning den tyska folkstammen och gene-
rerade gemenskap, dels skyddade man sig med hjälp av den från
stadslivets och den industriella kapitalismens destruktiva inflytan-
de, ett inflytande som förknippades med judarna. Bondelivet byg-
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ger på enkelhet, fullkornsbröd, frisk luft och fysiskt arbete, inte på
rikligt konsumtionsutbud, vetebröd och bakverk, rökiga inom-
huslokaler och stillasittande aktiviteter. Bondeklassens återväxt
måste garanteras, och det lät sig inte ske utan vidare. Stadsmänni-
skorna hade förlorat sina rasmässiga och andliga rötter och var
därför oanvändbara för ändamålet. Av bönder kunde man skapa
en ny »äkta« adel som inte handlade för egen vinnings skull utan
för ett högre mål. Bara bönder kunde möjliggöra nationens åter -
födelse. (Bramwell 1985: s. 57) 

Darré gick med i NSDAP 1930. Han myntade begreppet »Blut und
Boden«.47 Och han använde jämt och ständigt uttrycket »Lebens -
raum« när han ville påtala behovet av kolonisering av Östeuropa. 
I de nya områdena kunde »de bästa djuren paras med de bästa«.
Så småningom får man veta att detta självfallet gällde även männi-
skor. Darré menar att avel hade bedrivits i tusentals år bland män-
niskor. Om förhållandet vittnar reproduktionen av ståndssamhäl-
let.48 Men nu rådde det förfall. Darrés diagnos är kort och gott: »Vi
blir färre och färre! Och vi blir alltmer underlägsna!«49 (citerat
efter Lane och Rupp 1978: s. 136)

Skulden var inte minst kristendomens. Karl den store hade
påtvingat germanerna »den judiskt-kristna civilisationen«. (Farqu-
harson 1976: s. 1) Samma tanke fanns hos Wiligut och hos Alfred
Rosenberg. Den senare använder i sina skrifter åtskilliga gånger
uttryck som »tysk, det vill säga antikristen«. Om man vill, kan man
vid sidan av de rent trosmässiga faktorerna spåra historiskt-empi-
riska skäl till fientligheten mot kristendomen. Kyrkan, den institu-
tionaliserade kristendomen, hade nästan alltid varit allierad med
godsägare och storbönder. Den germanska traditionen hade (allt-
sedan Tacitus) associationer, inte helt utan historiska och empiriska
skäl, till jämlika och fria bönder. Dock uppskattade småbönderna
långt ifrån alltid de antikristna pamfletter som Darré snart lät dis-
tribuera. 

Från »germanism« är steget mycket kort till »nordism«. Under
1920-talet utvecklades en stark »nordism« i Tyskland, först i form
av ett allmänt intresse för Skandinavien, senare i form av en myt
som legitimerade rasism och antisemitism. Nordismen var ett slags
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övernationell tendens inom bonderörelsen. Inte minst den danska
Folkhøjskolen hade betydelse som förebild, och dess existens togs
som ett argument för att skandinaviska lösningar var de bästa. Den
Grundtvigska Folkhøjskolen var en skola för bönder, så redan på
1800-talet. I Norden fanns det således sunda och förebildliga
 element. Också den danska gymnastiken och dess frontfigur Niels
Bukh fick en roll för Tyskland som inte bör underskattas. (jfr
Bonde 2001)

Darré blev mycket nöjd när han kom i kontakt med människor
med anknytning till Norden. Hans mor var ju till hälften svenska.
Bland sina förfäder fann han till sin glädje också en norrman. En
av hans idoler, Hans F. K. Günther (som han efter ett par års korre-
sponderande med träffade för första gången 1929), var gift med en
svenska och hade ju dessutom bott i Sverige på 1920-talet. Darrés
syster Carmen besökte Sverige. Hon kunde berätta om en lantlig
idyll. Bilden tilltalade förstås Darré. I Skandinavien var bönderna
starka och fria (odal). Judar och katoliker var få. 

I en exklusivt formgiven bok kom Darré att framträda som en av
»1914 års män«.50 Det är inte förnuftet som binder samman ett folk
utan blodsband i ortodox betydelse. »De prålande idéerna från
1789 om jämlikhet, frihet och broderskap som gäller för såväl hög
som låg, och deras livsfrämmande förgudande av förnuftet, står
mot vårt ädla blod.« (Darré 1940: s. 56) 

Likt C. G. Jung var Darré geografisk fundamentalist. Ande och
jord förutsattes ha ett organiskt samband. Följaktligen kunde han
förklara sin delvis olyckliga uppväxt: Argentina är ju definitivt inte
tysk jord. En hatad fiende var nomadism, att inte vara bunden till
fosterjord, att inte ha några band till en ursprungsort. Det noma-
diska uppträdde som judendom, kapitalism, liberalism och kos-
mopolitism. Darrés vision vann full skärpa: Endast rätt ras på rätt
plats och medveten avel kunde trygga tyskarnas fortlevnad.

Darré ivrade ju för ökat »Lebensraum« men var inte ense med
Himmler om hur långt det nya tyska riket skulle sträcka sig öster ut.
(Coogan 1999: s. 279) I linje med föreställningen om »Blut und
Boden« menade han att en alltför långt gången expansion österut
kunde framkalla nomadisk kosmopolitism, att den kunde förstöra
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den tyska bondeklassen genom att fjärma den från den ursprung -
liga tyska jorden. På de ryska vidderna kunde den tyske bonden bli
mottaglig för liberala, marxistiska och andra antinationella idéer.

Det kan te sig frestande att rätt och slätt inordna Darré i raden
av völkische tänkare. Det vore emellertid missvisande. Medan de
typiska völkische tänkarna rörde sig i mytiska och klart irrationella
banor, hyste Darré ett mycket starkt förtroende för vetenskapen,
inte bara rasbiologin utan också genetiken. (Bramwell 1985: s. 61) 

Som nybliven partimedlem erbjöds Darré att bli ledare för
NSDAP:s Agrarischen Apparat. Han var, som jag redan har nämnt,
chef för Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS 1931–1938. År
1932 knöt han en strategisk allians med Himmler, en allians som
successivt försvagades eftersom Darré – till skillnad från Himmler
– hade ett ganska svalt intresse för esoterik och indisk filosofi. År
1934 blev Darré utnämnd till Reichsbauernführer. (Benz 2000: 
s. 46; Kammer och Bartsch 1999: s. 327) En del i återskapandet av
den tyska bonderasen var att deras bostäder skulle vara »ur -
sprungliga«. De skulle själva bygga nya bostäder, i timmer och
med rätt konst på väggarna. Här var Günther en av Darrés alliera-
de. Günther hade gått till attack mot 1920-talets modernistiska
arkitektur för att den hade klippt vartenda band med fosterlandet.
(Bramwell 1985: s. 59) 

År 1934 lanserade Darré en kampanj: »produktionsslaget« (»Er -
zeugungsschlacht«). Kampanjen gick ut på att minska importen och
höja ersättningen till de tyska bönderna, en antikapitalistisk politik
eftersom »slaget« i praktiken delfinansierades av industrin, speciellt
rustningssektorn. Bland annat på grund av den dåliga skörden 1934
blev »slaget« en katastrof. Livsmedelsreserverna minskade, till-
gångarna i främmande valutor likaså. Enligt Ian Kershaw (1998: 
s. 577) var Hitlers förtroende för Darré kört i botten 1935. 

Darrés vedersakare internt var annars riksbankschefen Hjalmar
Schacht, som främst var intresserad av att bekämpa inflationen
och upprätthålla näringslivets förtroende. Konflikten hade inletts
med Darrés tal vid Riksböndernas dag 1934, då han anklagade
Schacht för »ekonomisk liberalism«. (Bramwell 1985: s. 107) Hös-
ten 1934 nådde deras konflikt, som varade i tre år, en höjdpunkt.
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Deras bud om inflationsbekämpningen var konträra. Göring kalla-
des in som medlare och tog i stort sett parti för Darré. (Kershaw
1998: s. 579) Detta oroade givetvis näringslivet. Den bästa utvägen
för regimen, eftersom Hitler rimligen borde ha varit medveten om
det ekonomiska läget, var att skjuta uppmärksamheten till utrikes -
politiken. Abessinienkrisen och den påföljande italienska militär -
attacken kom som en skänk från ovan. Enligt Goebbels dagbok
från den 19 oktober 1935 yttrade Hitler apropå detta krig: »Upp -
rusta och var redo. Europa är på väg igen. Om vi är smarta kommer
vi att vinna.« (citerat efter Kershaw 1998: s. 580)

Göring skulle vid detta tillfälle alltså ha tagit parti för Darré. 
I övrigt verkar det dock som om de båda stod för motsatta linjer.
Ideologen Darré ville ha jordreformer och gynna småbönderna,
medan Göring, liksom för övrigt Darrés assistent och senare efter-
trädare Herbert Backe, trodde att ett bibehållande av strukturen
med stora gods gynnade produktiviteten på sikt. (Corni 1990: 
s. 121) Här har vi ett av många exempel på hur olika fraktioner
inom NSDAP representerade vitt skilda klass- och andra intressen.

Darrés förda jordbrukspolitik blev alltså ingen succé. Någon
positiv effekt fanns. Mellan 1934 och 1938 fick bönderna sänkt
skatt och lägre räntor, vilket bland dem torde ha ökat stödet för
regimen. Detta hade Darré och Hitler givetvis som gemensamt
intresse. Men städernas fortsatta dragningskraft och den så kallade
»Reichserbhofgesetz« från 15 maj 1933 – en lag om att mindre
jordbruk ej fick säljas utan måste ärvas (Corni 1990: s. 143 ff ) –
samverkade till att jordbruksproduktionen inte steg, att det tyska
jordbruket förblev småskaligt och arbetsintensivt. 

Lagen om »Erbhof« var en del av Darrés politik för att få fram
en frisk bondeklass, en »Neuadel« som på sikt skulle ha makten i
det Stortyskland som var överlägset alla andra länder i fråga om
både »Blut« och »Boden«. Men denna idé hade så vittgående kon-
sekvenser att den för att förverkligas skulle ha krävt en revolutio-
när omdaning av hela det tyska samhället, till exempel av kredit-
marknaden och rättssystemet. Detta var alltför radikalt för både
Hitler och majoriteten inom NSDAP:s elit. 

Efter 1942 minskade Darrés inflytande betydligt. Då avsattes
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han som ledare för Reichsnährstand anklagad för korruption.
Efter kriget, i början av 1950-talet, kort före sin död, gjorde han
»comeback« – som förespråkare för biodynamisk odling! 

Avslutningsvis bör tilläggas att Darré kunde finna stöd hos
Rudolf Hess, som var utövande antroposof och förespråkare för
ekologisk odling, och var god vän med Johann von Leers. Darré
och von Leers hade mött varandra i München 1927. Och Darré
gick senare i ett brev till Hitler i god för von Leers äkta national -
socialistiska övertygelse. (Bramwell 1985: 49 f ) 

b. gröna pionjärer

Till gröna pionjärer i den tyska romantiken kan man räkna sådana
som Ernst Moritz Arndt och Wilhelm Heinrich Riehl. Författaren
Arndt var nationalist och bondevän. Redan år 1815 betonade han
nödvändigheten av att skydda och bevara skogarna, att freda dem
från den snabba industrialiseringen. Skogen är värd att skydda
eftersom den är tysk och bra för tyskarna. Riehl var en av Arndts
studenter. »Heimat« blev nyckelord i hans teori, redovisad i masto-
dontverket Die Naturgeschichte des Volkes, tre volymer utgivna mel-
lan 1851 och 1854. Riehl var i mångt och mycket sociolog. Han såg
ett »Gesellschaft« växa fram med industrialisering och urbaniser-
ing, ett »Gesellschaft« som hotar olika former av »Gemeinschaft«,
det som bär upp moralen. Han skulle ha kunnat utropa: Åter till
hembygden! Tack och lov att landet fortfarande är så efterblivit! 

Efter Riehl fanns två vägar att välja: antingen att engagera sig i
den praktiska skogsvetenskapen eller att falla i grubbel över »Deut -
sch tum«. Riehl kunde representera båda alternativen. Den blide
vårdaren av »Heimat« och traditionella levnadssätt vetter åt ena
hållet, den högljudde kritikern av judarnas överrepresentation i
det kosmopolitiska, urbana och kommersiella åt andra. Riehl talar
i uppsatsen »Feld und Wald« från 1853 om »vildmarkens rättig -
heter«. (Staudenmeier 2001: s. 2) Vildmarken och naturen hade
dock en klar förbindelse med tyskheten: »Vi måste rädda skogen«,
skriver Riehl, »så att folkets livspuls fortsätter att vara varm och
glädjefull, så att Tyskland förblir Tyskland.«
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Wandervögel-rörelsen förde dessa idéer in i 1900-talet. En av
dess framträdande ideologer, filosofen Ludwig Klages (1872–
1956), fördömde så pass tidigt som 1913, i uppsatsen »Mensch und
Erde«, massturismens skador på miljön och slakten av valar och
talade om jorden som en ekologisk helhet. Problemen kommer sig
av en tilltagande dominans av »anden« över »livet«. Med »ande«
syftar Klages närmast på instrumentellt förnuft. Detta river loss
människan från hennes naturliga omgivning, från »livet«.

Till denna idéströmning kan man foga Oswald Spengler, som
menade att »bonden är den eviga människan«, och Ernst Niekisch,
som 1931 skrev att »teknologi är våldtäkt på naturen«. (Herman
1997: s. 419) Också Martin Heidegger var imponerad av Klages
nietzscheanskt färgade attack på den teknologiska kapitalismen.
Under 1920-talet och framåt vidareförde han det aktuella tanke -
stoffet, förvisso inom en krånglig filosofisk begreppsapparat. 

Med Heidegger blir kopplingarna till nationalsocialism påtag -
liga. Anna Bramwell (1985: s. 12) påpekar pregnant: »När Heideg-
ger talar om konsumismen som ’organiserandet av saknad’, vilken
bara existerar för att fylla ’icke-varats’ vakuum, eller om en värld
som har blivit en ovärld […] uttrycker han livligt den känsla av
främlingskap, att vara förlorad i tomhetens overklighet, som låg till
grund för Darrés tänkande.« Heidegger och Darré träffades dess -
utom åtmin stone en gång under det sena 1920-talet. Dock är det
oklart vad de talade om. 

Åtskilliga nationalsocialister mindes den rurala ungdomsrörel-
sen med behag. De hade själva varit med. Darré skickade 1938 be -
tecknande nog ett ståtligt gratulationskort till konstnären Fidus på
hans 75-årsdag. Fidus stod mer än någon annan konstnär nära teo-
sofi, Lebensreform, völkischkeit, soldyrkan, nyreligiöst sökande,
hyllande av jorden, av ariern, av ungdomen och av heligheten i
naturen. Rosenberg skrev i Der Mythos des 20. Jahrhunderts: »Vi ser
idag en stadig ström från landet till staden, en folkets död. Städer-
na sväller och sväller, förslappar folket och förstör trådarna som
förenar mänsklighet med natur; de lockar till sig äventyrare och
profitörer av alla slag, detta leder till rasmässigt kaos.« 

137



c. hitlers kritik

Hitler var djurvän av stora mått: »Mitt under den svåraste fasen av
kriget på östfronten ägnade Hitler ett halvår åt frågan om man
skulle förbjuda hundkapplöpningar i Riket«, skriver Gunnar Pet-
tersson signifikativt i Dagens Nyheter den 8 november 2000. 

Omfattande djurskyddslagar infördes 1933. (Ferry 1997: s. 127)
Men Hitler var ingalunda reservationslöst de grönas välgörare och
älskare. Det finns en utspridd myt och en mängd vetenskapliga
arbeten som hävdar att Hitler var en romantisk reaktionär och att
alla sådana stolligheter som jag i min framställning har varit inne
på skulle ha haft Hitlers välsignelse. Att så knappast var fallet fram-
går tydligt av Rainer Zitelmanns Hitler. The Politics of Seduction (1999).
Jag ska redovisa några av de argument han lägger fram.

Även om inte Hitler nämner Rosenberg och Himmler i följande
yttrande från 1938 är det ganska uppenbart att det är mot dem han
vänder sig: »Nationalsocialismen [är] inte en kult men en national-
politisk doktrin som har utvecklats utifrån strikt rasvetenskapliga
upptäckter. Det finns i dess avsikter ingen mystisk kult […] inga
kultlokaler […] inga kultområden, endast samlings- och parad -
platser […] Därför tolererar inte rörelsen mystiskt lagda ockulta
sökare som försöker smyga sig in. De är inte nationalsocialister.«
(citerat efter Zitelmann 1999: s. 332)

Hitler uttryckte liknande tankar, fast i positiva ordalag, vid ett
rundabordssamtal den 23 september 1941: »Nationalsocialismen
ska aldrig sträva efter att löjligt imitera en religion på ett kultiskt
vis; vad som gäller för den är att alltid endast utveckla teorier
vetenskapligt, vilket är ingenting mindre än ’kult av förnuftet’.«
(citerat efter a. a.: s. 332) Enligt Speer ska Hitler ha utbrustit: »Vil-
ket nonsens […] Att tänka sig att jag en dag skulle bli ett ’SS-hel-
gon’! Bara tänk er det! Jag skulle vända mig i min grav!« (citerat efter
a. a.: s. 334) Goebbels antecknade att Hitler 1935 sade att »Rosen-
berg, Himmler och Darré måste sluta med sitt kultiska nonsens«.

Detta dokumenterar ganska väl att Hitler såg sig själv som rea-
list, ja, rentav upplysningsman, även om han i sin ungdom och
kanske ibland även privat berörde esoteriska ting.
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Hans entusiasm för just Darrés idéer har också överdrivits. 
(a. a.: s. 176) Hitlers inställning i jordbruksfrågor, som när han hyl-
lade bönderna som »vår nations livskälla« och liknande, var täm -
ligen pragmatisk. En av hans medarbetare (Fritz Wiedemann)
hävdar också att Hitler inte alls var intresserad av jordbruksfrågor
– utom en gång om året, på Riksböndernas dag. Darré klagade för
övrigt 1938 över att han hade väntat i två år på att Hitler skulle ta
emot honom. (Kershaw 1998: s. 187) 

Hitler verkar alltså inte ha brunnit för excesser när det gällde
vare sig SS-esoterism eller radikalekologiska frågor. Djurskydd?
Javisst. Naturskydd? Mycket lite. Viktigare för Hitler tycks renlev-
naden ha varit, som han hade gemensam med Hess: vegetarianism,
ingen alkohol, ingen tobak. 

En sak var i alla fall Hitler och de gröna överens om: Judarna
måste bort! Omsorgen om naturen kunde lätt kombineras med
förespråkande av eliminering av hotfulla och skadliga element:
urbana människor, finanskapitalister, icke-patrioter och nomader,
vilket konkret blev liktydigt med judarna. 

d. fritz todt, alwin seifert och rudolf hess –
andra män bakom den nationalsocialistiska
ekologin

Den av Rudolf Steiner starkt påverkade Rudolf Hess var något av
de grönas advokat i den innersta cirkeln kring Hitler. Han var en
naturälskare som förespråkade att man höll sig till biodynamisk
kost och endast använde homeopatiska mediciner. Inte ens Hitlers
rigorösa vegetarianism var tillräckligt vittgående för honom. 

Det var Hess som introducerade Darré för Hitler, vilket gjorde
att partiets »gröna« falang fick sin första maktbas. Hess var en
ännu starkare förespråkare för biodynamisk odling än Darré och
ville att denne skulle bedriva kampanjen för »lebensgesetzliche
Landbauweise« hårdare.

Så tidigt som i mars 1933 godkändes och implementerades ny
miljölagstiftning på nationell, regional och lokal nivå. Dessa åtgär-
der, som innefattade skogsåterplanteringsprogram, fridlysning av
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djur och växter och skyddsprogram som hindrade miljöfarlig
industriell utveckling, var vid den tidpunkten utan tvivel de i sitt
slag mest långtgående i världen. 

Nazistregimen skapade även de första naturreservaten i Europa.
Vid sidan av Darrés försök till en återagrarisering och stöd för tra-
ditionellt jordbruk, liksom Todts och Seiferts försök att institutio-
nalisera en miljöanpassad planerings- och näringslivspolitik, var
den så kallade »Reichsnaturschutzgesetz« från 1935 de gröna
nationalsocialisternas viktigaste resultat. Denna helt oförutsedda
»naturskyddslag« upprättade inte bara riktlinjer för att skydda
flora, fauna och »naturliga monument« inom Tredje riket, den
begränsade även kommersiellt utnyttjande av vildmarkerna. 

Walter Schoenichen menade att lagstiftningen var det »slutgiltiga
fullföljandet av de völkisch-romantiska önskemålen«, och Hans
Klose, Seiferts efterträdare som chef för Reichsbüro für Natur-
schutz, beskrev nazismens miljöpolitik som naturskyddets kul-
men.51 Enligt Schoenichen var naturskydd en nationell och inter-
nationell kulturuppgift. Han kunde lovprisa skillnader mellan folk-
slag och mellan växtrikets arter, och han kunde vara kritisk mot sin
egen art: »den vite mannen«, »denne store ödeläggare av skapel-
sen«, vars väg har kantats av »epidemier, stölder, bränder, blod
och tårar«. (citerat efter Ferry 1997: s. 139) Utan omsvep gick han
in på tidigare folkmord, speciellt sådana på indianerna. Vad som
framstod som särskilt avskyvärt för Schoenichen var att de drab-
bade var folk som inte hade kunnat föreställa sig att någon »äger«
naturen. 

Om någon universalism var det inte fråga. Ursprungsfolken till-
mättes värde just som »ursprungliga«. Det är själva ursprunglig -
heten som har rättigheter. Alla folk har följaktligen rätt att närma
sig sitt ursprung och sträva efter att nå ett dylikt tillstånd. Logiskt
sett blir det då rätt att undvika, ja, förbjuda »blandäktenskap«. Det
visste ju redan Tacitus att germanernas storhet var orsakad av att
ingifte inte förekom.

Schoenichen myntade begreppet »Urlandskap« och var den
som låg bakom innovationen »landskapsplanering«. En dylik pas-
sade väl in i den nationalsocialistiska strategin. Land, landskap,
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blomma, träd och djur, allt hade sin naturliga plats. Såväl männi-
skor som växter kunde vara »artfrämmande«. En slutsats blev att
de nya områdena i öst, där det fanns plats för tyskt, måste föränd-
ras i den händelse de inte hade rätt utseende, fauna och flora. 

Här dvaldes en klar konflikt mellan å ena sidan ekonomiska
imperativ, intressen och idéer och å andra sidan ideologi. När
»realister« inom NSDAP angrep de gröna uppträdde Fritz Todt –
ansvarig för motorvägarna i »Organisation Todt« – ofta som med-
lare mellan industrivänliga och gröna grupper. I viss mån spelade
Arvin Seifert en liknande roll. 

Todt var inflytelserik och direkt ansvarig för industripolitik.
Enligt Albert Speer älskade Todt naturen och hamnade ofta på
kollisionskurs med Bormann. Flera uppfattade honom som »mil-
jövän«. Intrycket var säkert baserat på att Todt lade stor tonvikt på
att skydda naturen så mycket som möjligt under arbetet med att
bygga Autobahn, de tyska motorvägarna, ett jättelikt projekt. Todt
krävde att den teknologiska konstruktionen skulle vara i harmoni
med natur och landskap. Man skulle tillämpa moderna ekologiska
ingenjörsprinciper såväl som de »organologiska« principerna med
sina rötter i den völkische ideologin. De ekologiska aspekterna var
alltså betydligt mer än blott en estetisk anpassning till landskapet,
lika viktigt var att undvika direkta skador på naturen. Som Todt
uttryckte det: »Uppfyllandet av transportändamål är inte det slut -
liga målet för motorvägsbyggena. Den tyska motorvägen måste 
bli ett uttryck av det omkringliggande landskapet och det tyska
väsendet.« De skulle med andra ord uttrycka en völkisch-inspirerad
naturrelation. 

En viktig aspekt i sammanhanget bör anföras, nämligen att eko-
logiska synsätt och »hem till byn«-nostalgi kunde ses som medel
att eliminera klassmotsättningar. Inte minst på grund härav kunde
Hitler uppskatta gröna ambitioner. Som Zitelmann har påpekat
var skapandet av »Volksgemeinschaft«, det vill säga ett samhälle
där klassmotsättningar var eliminerade, en mycket viktig ingredi-
ens i nazismens program. (Zitelmann 1999: s. 177) Med Hitlers
egna ord: »Integrationen av ett stånd som har blivit till en klass i
den nationella gemenskapen, eller bara inom staten, äger inte rum
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genom att de högre klasserna går under utan genom upplyftandet
av de lägre. Processens pådrivare kan än en gång inte vara den
högre klassen utan måste vara den lägre som kämpar för att uppnå
jämlikhet […] Den tyske arbetaren kommer inte att lyftas upp
inom ramen för den nationella gemenskapen genom tillbakafall i
falsk förbrödring utan genom det medvetna upplyftandet av hans
sociala och kulturella situation tills de mest slående skillnaderna
kan anses att ha blivit överbryggade.«

Löjtnanten Alwin Seifert var Todts huvudrådgivare och med -
arbetare i miljöfrågor, en man som Todt 1936 kallade »fanatisk eko -
logist«. (Bramwell 1985: s. 173 f ) Seifert hade den officiella titeln
Reichslandschaftsanwalt, men hans smeknamn var »Herr Mutter
Boden« – passande eftersom hans dröm var »en total om ställning
från teknik till natur«.

Så tidigt som 1934 skrev han till Hess för att denne skulle upp-
märksamma vattenproblem. Seifert uppmanade Hess att verka för
arbetsmetoder som stod i samklang med naturen. Engagemanget
för vattenfrågor kom till uttryck också i en uppsats från 1936, där
han talar om »Tysklands förstäppning«. Seifert betonade vid olika
tillfällen vildmarkens betydelse och motsatte sig bestämt mono-
kultur, torrläggning av våtmarker och användning av kemikalier
inom jordbruket. Han kritiserade Darré för att vara alltför mode-
rat och efterlyste en revolution inom jordbruket i riktning mot en
mer »bondelik, naturlig och enkel jordbruksmetod«. (Bramwell
1985: s. 173) Seifert menade att det så kallade moderna jordbru-
ket med konstgödsel och industriella metoder i själva verket
hörde forn tiden till eftersom det på sikt skulle ödelägga jorden.
Darré å sin sida avfärdade Seifert som en säkerhetsrisk och en
naturutopist.

Även om de grönas framgångar var slående ska de inte över -
skattas. Ekologiska initiativ var knappast allmänt populära inom
partiet. Till exempel Goebbels, Bormann och Heydrich var starka
motståndare och såg ner på Hess och Darré och betraktade deras
anhängare som opålitliga drömmare. Det var Bormann som 1942
övertalade Hitler att avsätta Darré. Misstänksamheten mot framför
allt Hess och Darré stärktes givetvis genom Hess berömda flygtur
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till England 1941. Efter denna hade de gröna strömningarna inte
mycket att säga till om. Todt omkom i en flygolycka 1942, och kort
därefter fråntogs Darré samtliga uppdrag. 

exkurs: herman gauch  

Herman Gauch (1899–1978) utgör en förträfflig illustration på hur
stark antisemitism och »normal« nationalsocialism flyter samman
med intresse för esoterik. Hans liv har blivit föremål för en utförlig
beskrivning av sonen Sigfrid Gauch.

Herman Gauch växte upp på landet, utbildade sig till läkare och
specialiserade sig på nervösa och psykiska besvär, hygien och bak-
teriologi. Han var minst sagt hätsk antisemit och svärmade för en
ursprunglig nordisk bonderas. Idémässigt låg han nära Darré och
Himmler, och han blev den senares adjutant. Hitler hade han träf-
fat första gången redan 1922 i München. Han blev tidigt national-
socialistisk aktivist och var inblandad i mordet på presidenten i
Rheinland-Pfalz. Därefter hade han för en tid dragit sig tillbaka till
skrivande, där han idealiserade det »för-romerska, sachsiska bon-
deskapet« och ett kollektivt ägande av jorden. Darré plockade upp
Gauch i Kiel 1933. 

Snart fanns Gauch i Berlin. Hitler erbjöd honom att leda en
etnologiavdelning vid RuSHA. Gauchs idéer gick bland annat ut
på att den ursprungliga ariska stammen och dess jord hade förgif-
tats av judar, jesuiter och frimurare. Hans dröm var att »ariska
bosättare« skulle flytta österut med sina germanska fruar. 

Som »Deutschgläubig« var Gauch antikatolik. Kyrkan hade an -
klagat tyskar för att vara »häxor« och mördat dem, ett faktum som
ju också Himmler återkom till. År 1934 gav Gauch ut en bok om
den urgamla tyska konstitutionen. Boken blev av myndigheterna
placerad på en lista över viktig läsning. En professur i »bondeetno-
logi« vid Agrikultur-institutet vid Universität Berlin hägrade. Men
nödiga ekonomiska medel för ett inrättande gick inte att upp-
bringa. Gauchs förhoppningar om att kunna bidra till bildandet av
en ny bondearistokrati verkar därmed ha strandat. Hans idéer om
att almanackan skulle baseras på hedendom, hans antiindustria-
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lism och antikapitalism passade helt enkelt inte längre med parti-
ets officiella linje.

Både Darrés och Rosenbergs inflytande minskade. Hitlers höger -
allianser och högerpolitik var en realitet och starkt stöd från bon-
deklassen inte längre så nödvändigt. De långa knivarnas natt hade
förintat partivänstern. Gauch uppmanades för övrigt att gifta sig
och på så vis bevisa att han inte var homosexuell. Darré skickade
honom nu till Island. 

Efter kriget blev han en brinnande förintelseförnekare och var
med i Otto Ernst Remers Sozialistische Reichspartei. Han drömde
om att en dag få bli kulturminister. Gauch var en andraplansperson
men i hans digra brevsamling hittar man brev från Ludendorff,
Hauer, Himmler, Otto Pohl, Bormann, Streicher, Darré, Atlantis-
forskaren Spanuth, Hans F. K. Günther, Rudel, von Leers och
Skorzeny. 





6. 

ARABISKA FÖRBINDELSER



Johann von Leers.



a. johann von leers 

Johann von leers (1902–1963) studerade rättsvetenskap vid
universiteten i Kiel, Berlin och Rostock och fick genom kun-
skaper i japanska jobb på utrikesdepartementet. Han blev

medlem i NSDAP 1929. Till hans verkförteckning hör bland annat
en anklagelseakt mot Oswald Spengler från 1932. Enligt von Leers
var Spengler en reaktionär som äventyrade relationerna till Japan.
Spengler räknade japanerna till de »färgade raserna« i Jahre der
Entscheidung.

År 1932 började von Leers medarbeta i Goebbels Angriff och
ut nämndes senare till Reichsschulungsleiter. Han verkade också
som föreläsare om rasteori vid Berlins Politiska Högskola. År 1936
kom han med i SS. År 1938 blev han Hauptsturmbannführer.

von Leers var redaktör för NS-tidskriften Wille und Weg och
upp hovsman till en rad minst sagt polemiska antisemitiska skrifter,
där han ofta propagerade för judarnas förintelse. Samtidigt intog
han proryska positioner, ungefär som Karl Haushofers, och sällade
sig därmed omedelbart till motståndarna till »Rosenbergklicken«.
Hans ställningstagande för Ryssland baserade sig mindre på ratio-
nella, strategiska element och mer på hednisk ockultism och tron
på den »nordiska rasens« överlägsenhet. De ideologiska rötterna
finns i völkischkeit så som den kom till uttryck i 1920-talets Mün-
chen. Här lärde han känna Darré, och han hade nära kontakter
med Hauers tysktroende rörelse. 

Hans fru Gesine hade före giftermålet varit sekreterare åt Her-
man Wirth. Gesine von Leers hade även andra intressanta kontak-
ter. Wiligut var ofta gäst hos henne; speciellt vid de tillfällena
deklarerade hon öppet att hon var en reinkarnation av en brons -
ålders  prästinna. (Bramwell 1985: s. 50; Goodrick-Clarke 1998: 
s. 178) Från och med 1933 var makarna von Leers tillsammans
redaktörer för Herman Wirth-sällskapets månadstidskrift Nor-
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dische Welt, och det var som sagt maken som introducerade Wirth
för Himmler.

Joseph Goebbels uppmärksammade tidigt von Leers propagan-
distiska talanger och anlitade honom. Resultatet blev en rad böcker
– runt trettio stycken – mellan 1933 och 1945, och de torde tillsam-
mans utgöra ett av de mest monotona, repeterande och hetsande
författarskap som tänkas kan. Bland titlarna finner man Reichskanz -
ler Adolf Hitler (1933), Juden sehen dich an (1933), 14 Jahre Juden -
republik (1933), Das erste Jahr im Dritten Reich. Ein Kalender d. dt.
Freiheitsbewegung für das Jahr 1934 (1934), Geschichte auf rassischer
Grundlage (1934), Das alte Wissen und der neue Glaube (1935), Blut
und Rasse in der Gesetzgebung (1936), Arteigenes Recht und Unter -
richt (1937), Rassen, Völker und Volkstümer (1939), Der deutsche Lehrer
als Kulturschöpfer (1939), Odal. Das Lebensgesetz eines ewigen Deut-
schland (1939), Für das Reich (1941) och Juden hinter Stalin (1943). 

Det genomgående temat är judarna och judendomen. Resulta-
tet av von Leers litterära ådra blev uttryck som »födda brottsling-
ar«, bärare av »anti-Gudsprincipen, praktisk satanism« och kanske
40 till 70 andra invektiv. Kräfte hinter Roosevelt, som i original pub-
licerades av Theodor Fritsch, finns översatt till svenska (1941), och
volymen är mycket typisk: på omslaget syns genast vilka krafterna
bakom Roosevelt är. Fyra av totalt tio personer är ortodoxa judar,
resten är »vanliga« judar. Författaren sparar inte på krutet. Redan
den första meningen låter ana budskapet: »I det pionjärarbete,
som utfördes av de nybyggare, vilka en gång i tiden trängde fram
genom Nordamerikas urskogar, togo judar ingen del.« Sista me -
ningen ger en tolkning av nuet: »Det [Roosevelts strävanden efter
att gå med i kriget] är en kapplöpning mellan sanningen och lögn-
en, mellan judiskt fåtalsvälde och verkligt amerikanskt folkstyre,
och man kan endast uttrycka en förhoppning, att Amerikas folk,
mot vilket det tyska folket icke hyser några som helst fientliga
känslor, skall frigöra sig från judiskt herravälde.«

Genom den så kallade »råttlinjen«,52 nazisternas flyktväg efter
kriget, kom von Leers via Österrike och Italien till Argentina, där
han levde 1950–1954. Flykten organiserades av den danske Waf-
fen-SS-frivillige Vagner Kristensen.
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I Buenos Aires utgav von Leers tidskriften Der Weg, som anknöt
till Wille und Weg. Den blev snart organ för gamla nazister. Tid-
skriften finansierades huvudsakligen av tyska affärsmän. von Leers
var även involverad i det av Goebbels propagandaministerium upp-
byggda nätverket Natinform som opererade i Latinamerika. Den
beryktade boken Imperium av Francis Parker Yockey lovordas av
von Leers i Der Weg som »en ljuspunkt i vår tids stora dunkel«.
Skribenten slår avslutningsvis fast att denna bok kommer att bli
»en bekännelseskrift för nästa stora europeiska revolution«. 

År 1954 flyttade von Leers, därtill uppmuntrad av Hans-Ulrich
Rudel och Otto Skorzeny, till Kairo. Han kom snart att arbeta för
Nassers utlandspropagandatjänst. Hans antisemitiska kampskrif-
ter föll här i mycket god jord. Efter att ha konverterat till islam
kunde han presentera sig som Professor Dr. Omar Amin Johann
von Leers. 

Alltsedan det första mötet i Berlin 1936 upprätthöll von Leers
en nära vänskap med den palestinske ledaren och Jerusalems stor-
mufti Amin el-Husseini (1895–1974).53 von Leers hälsades vid ett
besök i Jerusalem välkommen av stormuftin med orden: »Vi tackar
Er för att Ni har anslutit Er till kampen mot mörkrets makter, som
nu har tagit gestalt av världsjudendom.«

Stormuftins besök hos Hitler den 28 november 1941 finns
dokumenterat av von Ribbentrop: Stormuftin »vill tacka det Stor-
tyska rikets Führer, som beundras av hela den arabiska världen,
för den sympati han alltid visat för den arabiska och i synnerhet
den palestinska saken […] Araberna är Tysklands naturliga vänner
eftersom de har samma fiender som Tyskland […] Der Führer sva-
rade att Tysklands principiella inställning till dessa frågor är klar
[…] Tyskland utkämpar en kompromisslös kamp mot judarna. Hit
hör givetvis också kampen mot judarnas hemvist i Palestina […]
Teoretiskt är Englands kapitalism och Sovjetrysslands kommu-
nism olikartade, men i verkligheten har judarna i dessa båda län-
der ett gemensamt mål. Denna kamp är helt avgörande. På det
politiska planet är det i grund och botten en konflikt mellan Tysk-
land och England. Världsåskådningsmässigt är det en kamp mel-
lan nationalsocialismen och judendomen. Naturligtvis ska Tysk-
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land låta araberna, som utkämpar samma strid, få positiv och prak-
tisk hjälp, för det är meningslöst med platoniska löften i en kamp
på liv och död, när judarna kan sätta in brittiska maktmedel för
sina egna syften.« (citerat efter Jonasson 1997: s. 79 f; jfr Mattar
1988)

Utöver kontakterna med stormuftin hade von Leers ett annat
viktigt uppdrag under andra världskriget, nämligen att med hjälp
av Himmler organisera det antisionistiska motståndet i Mellan -
östern. Hans roll gällde också Balkan, där han deltog i insättandet
av muslimska SS-frivilligförband. I Berlin träffade stormuftin 1936
även schweizaren François Genoud, som senare ombesörjde »prak -
tiska« detaljer kring antiisraeliska aktiviteter. (Coogan 1999: s. 585) 

År 1957 steg en dam i land i Kairo med ett rekommendations brev
skrivet av Hans-Ulrich Rudel. Hon fick snabbt kontakt med von
Leers, charmerades av dennes preussiska stil och fick med ökande
spänning höra att det nygamla internationella national socialistiska
uppdraget var att bekämpa judendomen och kommunismen. Hen-
nes namn var Savitri Devi. (Goodrick-Clarke 1998: s. 178)

Tyska krigsveteraner och krigsförbrytare var alltså mycket del -
aktiga i den negativa bild av judar som efter kriget förstärktes i ara-
biska länder. Man räknar med att runt 1958 fanns åtminstone två
hundra tyskar och österrikare verksamma inom den militära flyg-
och raketbranschen i Egypten. (Goodrick-Clarke 1998: s. 176)

Efter bildandet av staten Israel framstod judarna inte längre
som vanliga grannar i Mellanöstern, och många araber ansåg sig
uppenbarligen inte längre kunna leva sida vid sida med dem. Hela
Nordafrika och Irak tömdes plötsligt på judar. Detta försvinnande
av judar ökade möjligheterna till en konstruktion av fienden.
Generationers samboende spelade inte någon roll längre. I denna
situation blev den europeiska antisemitismen ett viktigt ideolo-
giskt vapen. Den öppnade för nya allianser och erbjöd en förklar-
ing till varför världen var så miserabel som den var.

Den europeiska antisemitismen hade en fix och färdig mall med
anklagelsepunkter som utpekade judarna som »diaboliska sam-
mansvurna« som styrde både den globala politiken och ekonomin.
Denna bild har blivit också ett panislamiskt fenomen; den finns
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hos många muslimer i ett stort antal länder. Här blir staten Israels
existens ett bevis för en judisk sammansvärjning mot islam.

Islamismen har numera antisemitism som en fast beståndsdel.
Fiendebildkonstruktionen följer inte längre bara europeiska för -
lagor utan man försöker visa att denna bild har förankring i den
egna traditionen. Juden har alltid varit islams fiende, och under
intifadan har man kunnat läsa: »Israels försvinnande är redan i
Koranen förutsett som en historisk nödvändighet!« 

Som framgår av frisläppta akter från CIA:s föregångare CIC
träffades Johann von Leers och Friedrich Schwind på Förenade
Arabemiratens ambassad i Lima, Peru, i december 1964. von Leers
ville för 100 000 amerikanska dollar köpa en betydligt större
summa förfalskade dollarsedlar. Friedrich Schwind var agent för
den beryktade förfalskarligan Unternehmen Bernhard. Framför
allt förfalskning av brittiska pundsedlar hade under kriget koor -
dinerats av Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Å ena sidan ville
man destabilisera det brittiska finanssystemet, å andra sidan an -
vända vinster för att trygga »slutsegern«. En stor del av dessa vins-
ter försvann 1944–1945 i nazisters privata fickor och användes
bland annat till att finansiera flyktvägar.

Coogan (1999: s. 274) nämner särskilt Ludwig Freudes roll som
flyktfinansiär. Dennes son Rodolfo var diktatorn Juan Peróns pri-
vatsekreterare. Freude hade varit en viktig koordinator i Aktion
Feuerland, som hade till uppgift att under de sista krigsåren över-
föra ansenliga summor från Tyskland till Argentina. I Kairo funge-
rade von Leers som kontaktperson för Odessa (det nazistiska flyk -
tingnätverket, står för Organisationen för före detta SS-anhöriga)
i de arabiska länderna. Enligt uppgift låg Odessas huvudkvarter i
Kairo.54

von Leers skriver 1959 i ett brev till Herman Gauch: »Herr överste
Rudel känner jag sedan min tid i Argentina, han besökte mig i
Kairo för några veckor sedan […] Det dumma ordet ’antisemitism’,
som judarna använder för att gömma sig bakom en värdig folk -
familj som därigenom skadas, ska vi avskaffa och inte använda
längre. Jag är för semiterna men mot judarna […] Just för oss,
eftersom vi är fiender till judarna och deras tradition och tyranni,
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är de semitisktalande folken, speciellt det ädla arabiska folket, den
givna bundsförvanten.« (Gauch 1996: s. 55)

Idag citeras von Leers exempelvis av förintelseförnekaren Wil-
helm Stäglich (DerAuschwitz-Mythos) och den amerikanske Chris -
tian Identity-aktivisten Willie Martin, som båda har plockat upp
hans antisemitiska invektiv. 

Svenska förbindelser

De miljöer med nazister och mer eller mindre officiella represen-
tanter för arabiska stater där namnet von Leers kan dyka upp har
diverse förgreningar till Sverige.

Till bilden av de nazistiska och arabiska kontakterna i efter -
krigstidens Tyskland hör ett överlappande mellan höger- och
vänsterradikalism. I Hamburg fanns den nazistiska organisationen
Deutsche Soziale Bewegung, ledd av Karl-Heinz Priester, som vid
flera tillfällen deltog i möten i DDR, där ju många gamla nazister
hade ledande poster. (jfr Sastamoinen 1962) En annan nazistorga-
nisation med strategiska vänsterinslag var Otto Ernst Remers
Sozialistische Reichspartei, som förespråkade neutralitet och en
»tredje väg«.55 En tredje organisation av intresse i sammanhanget
är Otto Strassers Deutsche Soziale Union.

Strassers organisation inrättade 1956 i Bad Godesberg en insti-
tution kallad Eurafrika-Zentrale. Institutionen hade som uppgift
att knyta och upprätthålla kontakt med arabiska länder. I april
1957 blev den formellt fristående under Karl Otto Düpow. I nära
samarbete med von Leers och andra försökte Düpow att få nazist-
vänliga kretsar i de arabiska länderna att samarbeta med liknande
organisationer i bland annat Skandinavien. Han hade kontakt med
det i februari 1957 i Köpenhamn bildade Skandinavisk-Arabiska
vänskapsförbundet med dansken John Ålling och svensken Göran
Assar Oredsson i täten.56

Det existerade i tiden ett gott samarbete mellan olika tyska
nazistorienterade organisationer och vissa arabiska staters reger-
ingar. Sålunda blev Düpow representant för Centre Eurafricain
d’Etudes et Realisations (CEDER) i Marocko. Den marockanska
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staten subventionerade verksamheten för att främja västeuropeisk
kapitalinvestering och invandring till landet. Arbetsministeriet i
Marocko anställde Victor Keller (tidigare medarbetare i Strassers
tidning Deutsche Freiheit) som koordinator för invandring.

Fransk press började nu intressera sig för Düpow. Det visade
sig att han samarbetat med den kommunistinfiltrerade Nordafri-
kanischer Club i Hamburg, som i sin tur samarbetade med alge-
riska Front de Libération Nationale (FLN). En uppgift för klub-
ben var att skaffa adresser på skandinaviska, tyska, nederländska,
belgiska och så vidare legionärer i den franska främlingslegionen.
Sådana man fick kontakt med uppmanade man till desertering.
Bistånd lämnades i så fall från FLN:s sida. Klubben och FLN hade
den 24 januari 1958 fått över 3 000 främlingslegionärer att deser-
tera.57

von Leers i den svenska pressen

von Leers blev genom Oredssons och Nordiska Rikspartiets tid-
ning Nordisk Kamp omtalad i Sverige. I tidningen publicerades
flera artiklar av von Leers vid mitten av 1950-talet. Med tanke på
hans i Tredje riket publicerade skrifter framstår han här som en
ömklig figur. I nummer 5–6, 1956, refererar han exempelvis hyck-
lande till judarna vilka »som folk har gått igenom mycket svårt«. 
I samma nummer presenterar Oredsson författaren. Han berättar
att von Leers är »en av president Nassers rådgivare« och att redak-
tionen har erhållit ett 20-tal böcker och skrifter från Egyptens
informationsdepartement, bland annat The Philosophy of the Revo-
lution av Nasser.

Mot bakgrund av von Leers flitiga medverkan i Nordisk Kamp
publicerade Vecko-Journalen den 28 oktober 1960 en artikel om
nazister i Argentina, bland andra von Leers. Den 9 februari 1961
hade von Leers inkommit med ett svar undertecknat »Professor
Doktor Omar Amin von Leers«. Han framhåller där att han inte vill
bli nämnd i förbindelse med Bormann, Eichmann och andra som
han över huvud taget inte har känt. Han »hatar inte alls de semitiska
nationerna«, tvärtom hyser han stor sympati för de arabiska semi-
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terna. Han är »endast konsekvent fiende till politisk judendom
och världszionism«.

Som svar på detta publicerar Vecko-Journalen en stor artikel
betitlad »Eichmann-processens skugga – nazistpamp söker reha-
bilitering«. Tidskriften Se och dess chefredaktör Rune Moberg
uppmärksammade också von Leers. Den 14 september 1956 skri-
ver Moberg en artikel om »Ynkryggar och marodörer« som svar på
ett brev från von Leers där denne har haft synpunkter på »den
svenska judedirigerade pressens antiegyptiska hållning«.

Andra beröringspunkter mellan von Leers och Sverige är att
Per Engdahl (Nysvenska rörelsen) medverkade i von Leers argen-
tinska tidskrift Der Weg och att både Oredsson och von Leers ofta
medverkade i de norska nationalsocialisternas organ Folk og Land.

b. otto ernst remer

Otto Ernst Remer (1912–1997) är kanske mest känd för att ha
fångat attentatsmännen från den 20 juli 1944. Som ett tack från
Führern befordrades han till generalmajor 1945. Remer var 1949
en av grundarna till Sozialistische Reichspartei, vars vice ord -
förande han blev. Partiet förbjöds 1952, efter att ha haft vissa val-
framgångar. Så erhöll det cirka 10 procent av rösterna i Nieder-
sachsen och Bremen. 

Ända till sin död dök Remer upp i olika nazistsammanhang värl-
den runt. Han hade verksamhet i Latinamerika, Spanien och inte
minst i arabvärlden. (Lee 1997) I Damaskus bedrev han vapenhan-
del; en av storkunderna var FLN från Algeriet. (Coogan 1999: 
s. 585) Mest upptagen var han av att försöka bevisa att Förintelsen
var en amerikansk-judisk lögn. Han var under 1980- och 1990-
talen i Tyskland åtalad för hets mot folkgrupp och dylikt. Därför
flydde han till södra Spanien 1994. Han var bosatt utanför Malaga
till sin död 1997. Han hade ett mycket omfattande internationellt
kontaktnät: Savitri Devi, Serrano, Landig, ryska Pamyat, David
Irving, Leon Degrelle, François Genoud med flera. (Lee 1997)

Bland revisionisterna finns andra strategier än direkt förnekan-
de av Förintelsen, till exempel att säga: Jo, nazisterna mördade
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judar, men inte alls så många, kanske 100 000. Eller: Nazisternas
mord av judar är inte värre än annan repression, som Israels be -
handling av palestinierna. Remer och hans gelikar är emellertid
alltid överens om att den judiskt-amerikanska världssammansvärj-
ningen måste bekämpas. 

c. wilhelm landig 

Wilhelm Landig (1909–1997) deltog i nazisternas kuppförsök i
Wien i juli 1934. Efter misslyckandet flydde han till Tyskland och
blev medlem i SS. Han tillhörde SS:s SD och Waffen-SS och arbe-
tade på Institutet för Arbetsvetenskap i Berlin, vilket sorterade
under Deutschen Arbeitsfront. Efter »Anschluss« var han med och
utvecklade flygfordon, bland annat sådana som inte är helt olika
UFO:n. Därefter kämpade han mot partisanerna på Balkan och
blev sårad 1944. För Landig var SS kärnan, NSDAP blott en sam-
lingsplats för opportunister. 

År 1951 deltog han i det så kallade Malmömötet, som var ett för-
sök att samla Europas fascister i en »Europas sociala rörelse«. Per
Engdahl var arrangör, och till de mer kända fascisterna som deltog
hörde Oswald Mosley och Karl-Heinz Priester. Detta försök blev
dock inte lyckat; snart splittrades Europas fascister på grund av
frågor kring om man såg öst – Sovjetunionen – eller väst – USA –
som den viktigaste potentiella allianspartnern. Mötets manifest
finns översatt till engelska i Griffin (1995: s. 342).

Efter Malmömötet hade Landig regelbundna kontakter med
Per Engdahl. Han var liksom Wirth, som han lärde känna på 1950-
talet, medlem i Deutschen Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte
(grundat 1924 i Tjeckoslovakien av Josef Kern, ej att förväxla med
Wirths egna sällskap). Huruvida Wirth deltog i Malmömötet är
inte känt. Eftersom han vid tidpunkten var bosatt i det närbelägna
Bjärred förefaller det dock inte osannolikt.

Efter kriget var Landig verksam i det fascistiska Österreichi-
schen Sozialbewegung samt i Verband der Unabhängigen (en före -
gångare till Jörg Haiders Freiheitliche Partei Österrichs, FPÖ). År
1961 grundade han Volkstum-Verlag, där han gav ut bland annat
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egna böcker. Mest spridd är hans redan tidigare nämnda trilogi
Götzen gegen Thule, Rebellen für Thule och Wolfzeit um Thule, där
»de tyska flygskeppens hemligheter« avslöjas.

Efter 1945 hade de gamla symbolerna – Thule, den svarta solen
och Hyperborea – blivit hemlösa. De var inte längre knutna till
någon stat, något stort parti eller någon mäktig institution. »Thule«
hade ingen plats i Europa längre, speciellt inte i Ryssland eller Bal-
tikum. Men i Latinamerika kunde »Thule« återuppstå. På den tan-
ken spinner Landigs trilogi. Den esoteriska kunskapen etablerar en
ny hemort, där symbol kan resa sig mot symbol, Thule mot Davids-
stjärnan. (jfr Heller och Maegerle 1998: s. 96) Till Latin amerika
hade ju många nazistiska prominenser flytt, ofta via Landigs Wien.

Incitamenten till de för Landig aktuella myterna om Hitlers
flykt, om Antarktis och om nazistiska UFO:n är två: Dels de tyska
u-båtar som gav upp först efter krigets slut, främst U-530 och 
U-977, vilka överlämnade sig i Mar del Plata, Argentina, den 10 juli
respektive 17 augusti 1945. (Goodrick-Clarke 2002: s. 153) Dels
den tyska Antarktisexpeditionen 1938–1939.

Ett mytkomplex växer hos Landig och annorstädes. Visst kan
det brödraskap som har samlats i Latinamerika stå i kontakt med
en bas för nazistiska UFO:n på Antarktis, en bas som rekognocera-
des 1938–1939 och därefter byggdes i lönndom och där Hitler läm -
nades av 1945 av någon u-båt som sedan fortsatte till Argentina. 

Nästa komponent refererar till en amerikansk forsknings expe -
dition 1946–1947 under ledning av amiral Richard E. Byrd. Tretton
skepp med 4 000 man skulle sammanstråla med brittiska, norska
och sovjetiska trupper vid Antarktis. I historier som cirkulerar i
profascistiska romaner om Hitlers flykt och flygande tefat och på
internet påstås att svårigheter tillstötte. Byrd ska ha förlorat fyra
flygplan och avbrutit sitt uppdrag. Närmare detaljer ska vara okän-
da eller obekräftade. Tillgängliga källor ger vid handen att Byrds
expedition var reell men att de omfattande komplikationerna är
apokryfiska. Via mindre seriösa journalister och författare har
myter dock kunnat leva vidare i olika versioner, för att i slutet av
1900-talet berättas i mera sammanhängande form inte bara av Lan-
dig utan även av Ernst Zündel, Jan van Helsing och Serrano med
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flera. Speciellt van Helsings romaner har sålt bra i Tyskland. I janu-
ari 2003 kunde Der Spiegel för övrigt och suggestivt nog rapportera
att turistresor till Antarktis har blivit ytterst populära i Tyskland. 

På Volkstum-Verlag gav Landig ut verk av SS-Untersturmführer
Lothar Greil, en gång ledande funktionär i Hilfgemeinschaft auf
Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS
(HIAG). Till hans vänkrets hörde Hans-Ulrich Rudel, Serrano,
Savitri Devi och Jürgen Rieger. Den sistnämnde (född 1946) är
advokat och har försvarat flera nynazister i rättegångar. Han är verk-
sam i flera föreningar med rasistisk, nyhednisk och ekologisk inrikt-
ning. Han var länge bosatt i Hamburg. År 1995 köpte han en stor
bondgård utanför Mariestad där han bedriver ekologiskt jordbruk. 

exkurs: antarktis

Många av de böcker som behandlar nationalsocialism och konspi-
rationsteorier tenderar att tro att Antarktisexpeditionen 1938–
1939 aldrig har ägt rum, att den bara är ännu en myt. Men faktiskt
företogs det 1938–1939 en tysk expedition till Antarktis ledd av
kapten Alfred Richter. Man bedrev geografisk, meteorologisk och
zoologisk forskning. 

Expeditionen lämnade Hamburg i december 1938 och anlände
till Antarktis den 19 januari 1939. Under de följande veckorna läm-
nade flygplan två hangarfartyg och tog cirka 11000 bilder. Ungefär
en femtedel av kontinentens yta dokumenterades för första gång-
en. Området utropades som Reichsgebiet Neuschwabenland.
Tusentals små hakkors släpptes av flygplanen för att markera grän-
ser. Richter var direkt underställd Göring. Det var alltså ingen SS-
expedition som många konspirationsteorier vill göra gällande. 

d. françois genoud

François Genoud var schweizisk bankir, född 1915, död genom
självmord 1996. Gitta Sereny (2000: s. 258) kallar honom »den
mest omedgörlige av Hitlers lärjungar« och »Europas mest mys -
tiske man«.



Under andra världskriget hade Genoud fungerat som agent för
Tyskland. Senare kom han att få ensamrätt till Bormanns och
Goeb bels skrifställarskap och till Hitlers litterära kvarlåtenskap.
Rollen som på en gång affärsman och nationalsocialist passade
perfekt när han insåg att de allierade krafterna inte hade lyckats
lägga beslag på allt det som de ledande personerna i nazistregi-
men hade lämnat efter sig. 

Stormuftins besök i Berlin 1936 hade en mycket stor betydelse
för Genoud. De båda blev förtrogna och förblev det fram till den
förres död 1974. Mötet 1936 lade grunden till Genouds intensiva
kontakter i ett antal arabländer. Han framhöll att det fanns en
naturlig relation mellan nationalsocialism och Palestina/Israel -
frågan. 

Genoud stödde FLN under Algerietkriget och hade då med
största sannolikhet kontakt med Otto Ernst Remer. Ben Bella blev
en vän. Genouds främsta kontakt var emellertid Dr. Waddi Had-
dad, en av grundarna till Folkfronten för Palestinas befrielse
(PFLP). Genom Haddad lärde Genoud känna »Sjakalen« eller
»Carlos«, alias Sánchez Ramirez. Enligt Sereny var breven till
denne de enda av Genouds hand. Sjakalen är hans »dyraste kamrat«.

Genoud samarbetade med Svarta september och med PLO.
Han förmedlade kontakter mellan Libyen och PLO och mellan
Libyen och IRA. Anknytningen till Haddad ledde till att han var
inblandad i aktiviteten kring det kapade Lufthansaplan som lan-
dade i Aden 1972. Genoud agerade som kurir; han förde lösen-
summan från en plats till en annan.

Efter 1959 hade Genouds affärer med arabiska banker blivit
mycket omfattande. Svindlande summor slussades fram och till -
baka. Genoud blev stenrik, och han var tillräckligt »idealistisk« för
att betala försvarskostnaderna för såväl Adolf Eichmann som
Klaus Barbie. Sjakalen fick samma hjälp. Försvaret av både Sjaka-
len och Barbie sköttes av den skicklige, vänstersinnade, ja, maois-
tiske advokaten Jacques Verges, bekant inte minst för sin vänskap-
liga kontakt med Pol Pot. (se Coogan 1999: s. 584 ff ) 

Genouds verksamhet som bankir är förstås i hög grad insyns-
skyddad; indicier finns om stöd till olika nazistgrupper. Han hade
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genom åren kontakter med Leon Degrelle, ledare för »rexisterna« i
Belgien. Tillsammans med denne besökte han såväl Ahmed Huber
som Remer. Degrelle bodde liksom den sistnämnde utanför Malaga. 

e. ahmed huber 

Ahmed Huber föddes 1928 och är bosatt i Bern. Han är en journa-
list och förintelseförnekare som konverterade till islam på 1960-
talet. År 1964, strax efter von Leers död, hörde Huber talas om
denne och blev djupt imponerad av hans böcker. Enligt uppgift
arbetar han ännu med en bok om von Leers.

Huber har stått i intensiv kontakt med Jürgen Graf, som fanns
på talarlistan vid revisionistkongressen i Beirut 2001, vilken arran-
gerades av bland andra Horst Mahler. Huber odlade relationen
också till Genoud och är misstänkt för finansiellt samröre med al-
Qaida.58





7. 

ESOTERISK FASCISM



Savitri Devi.



a. savitri devi

F å personer har haft ett lika märkligt, fascinerande och
frånstötande levnadsöde som Savitri Devi, född den 30
september 1905 i Lyon som Maximiani Portas. Hennes mor

var från England, och hennes far hade italiensk-grekiskt ursprung.
Den etniska blandningen grundlade kanske hennes starka längtan
att finna ett land som hon kunde räkna som sitt. Mycket tidigt ut -
vecklade hon en stark antiengelsk affekt, bland annat på grund av
att hon tyckte att hennes mors engelska väninnor var oändligt trå-
kiga. Frankrike framstod inte som något alternativ. Mycket tidigt
började hon hata liberalismen, därtill förmodligen uppmuntrad av
sin far. Antiliberalismen bottnade i en djup misan tropi, vilken i sin
tur var intimt sammanvävd med en varm kärlek för djur. Redan
som femåring började hon avsky människor som bar päls och
krävde att hennes mor skulle servera vegetarisk mat. Hon drogs
till hedendomen och började fundera på Grekland som ett möjligt
land att identifiera sig med. 

Hennes far var ju halvgrek, och i början av förra seklet frodades
en eurocentrism som tog sig uttryck i ursprungsmyter om det
»ariska«. Grekland uppfattades som den europeiska civilisationens
vagga. Savitri Devis hat mot England förstärktes när ententstaterna
under första världskriget drog tillbaka sitt stöd för ett tänkt stor-
Grekland, där betydande delar av det nuvarande Turkiet skulle ha
ingått. År 1923 kom hon för första gången till Grekland. Fem år
senare blev hon grekisk medborgare. Hon älskade landet och
upptäckte att det fanns gamla band mellan Bayern och Grekland,
vilket närde en redan knoppig kärlek till Tyskland. Sitt egna
ursprung ville hon söka i det kollektiva ariska förflutna. Fram
växte så småningom en viss skepsis till det moderna Grekland.
Kristen religion och västerländsk civilisation hade förstört det en
gång så stolta och rika landet. 
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År 1929 besökte hon Palestina. I Jerusalem upplevde hon en
stark känsla av främlingskap mot judarna. Samtidigt hade hon
börjat höra talas om Adolf Hitler. Hans antisemitism tilltalade
henne starkt. Hon insåg att Hitlers kamp mot judarna var det sanna
Europas kamp mot för arier väsensfrämmande monoteistiska reli-
gioner: judendom, kristendom och islam. 

Devi var en lysande student. Vid universitetet i hemstaden Lyon
tog hon sig snabbt igenom en grundutbildning med ämnena psy-
kologi, sociologi och etik. År 1935 disputerade hon på två avhand-
lingar. Den ena behandlade den grekiske filosofen Theophilos
Kaires (1788–1853), som satt i fängelse flera gånger på grund av
sina religiöst kätterska idéer. Genom sina studier av Kaires liv och
verk stärktes hennes egna kätterska och hedniska tankegångar.
Favoriter utöver Hitler var Herder och Wagner. Hon kom nu i kon-
takt med den samtida religionsforskningen, den som sökte efter
ett ariskt ursprung. Upprinnelsen till denna forskning var att
språkforskare nu hade visat att de indiska och europeiska språken
flödade från samma källa. 

Indierna var således arier, och Indien hade inte förstörts av
kristendomen. Dessutom var ju Indien ockuperat av England. Det
var således inte speciellt märkligt att Devi 1936 flyttade till Cal-
cutta och blev praktiserande hindu. Det var för övrigt först nu
som hon bytte namn till Savitri Devi. Savitri är namnet på en hin-
duisk kvinnlig gud, och Devi betyder närmast »gudalik« eller
»helig«.

Hinduismen verkade bära på en stark inre sanning. Svastikan,
nyckelsymbolen, stod för cyklisk tid, evighet, kosmisk dans, sol,
livets princip och så vidare. Förhållandet stärkte hennes beundran
av Hitler. Svastikan var också nazismens huvudsymbol. Hon note-
rade att den högsta kasten i det hinduiska samhället var ljushyad
och den lägsta mörkhyad. Hon följde en gängse hinduisk rasistisk
ursprungsmyt, nämligen uppfattningen att arierna när de i tider-
nas begynnelse kom till Indien var indelade i fyra kaster: präster
(braminer), krigare (ksatriyas), »vanliga« (vaisyas), det vill säga
bönder, samt »de som skall tjäna de tre första« (sudras). I Indien
mötte arierna ursprungsfolk, dravider och andra, som man ut -
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nämnde till de lägst stående, parias. Den senare kategorin kallades
ofta för slavar eller apor, vilket Devi noterade med tillfredsställelse.
Arierna utgjorde ju den förnämsta och högsta människorasen, och
den var predestinerad för världsherravälde. Hinduismen kunde
också förklara samtiden. Hitler var för Devi en »avatar«. Hinduer
ser Vishnu som den högsta gudomen, och i oroliga tider sänder
han »avatarer«, ett slags krigiska inkarnationer, till jorden för att
hjälpa mänskligheten. Krishna var en avatar, och nu hade Devi
upptäckt den tionde och sista avataren: Adolf Hitler. 

En annan ingrediens i Devis världsåskådning blev den hyper-
boreala myten, föreställningen att arierna ursprungligen hade levt
vid nordpolen. Annars anslöt sig Devi till hinduismens tanke om
guld-, silver-, brons- och järnålder. Nu lever vi enligt Devi i Kali
Yuga, parians tidsålder, och mänskligheten står inför uppgiften att
återgå till guldåldern. Mänskligheten har med andra ord nått bot-
ten. Tankefigurerna är bekanta från mitt avsnitt om de integrala
traditionalisterna.

Devi lärde sig snabbt de vanligaste språken i Indien och fick en
lärartjänst vid en hinduisk skola i Calcutta. Hon började nu etablera
politiska relationer till militanta delar av den antibrittiska själv-
ständighetsrörelsen. För att kunna stanna kvar i Indien krävdes
brittiskt medborgarskap, och hon fick det genom att ingå ett för-
nuftsäktenskap med en politiskt likasinnad indier. In i det sista
drömde hon om hur Hitler skulle komma via Ryssland och Cen-
tralasien söderut mot Indien i ett heligt krig för att rycka landet ur
det brittiska tyranniet. Flertalet av hennes politiskt likasinnade i
Indien förlitade sig i stället på Japan. Hennes livs största tragedi
var att hon på grund av kriget aldrig kunde besöka det tyska »tusen -
årsriket«. 

År 1940 utgavs Devis första bok om faraonen Akhnaton (1395–
1366 före Kristus), en bok som bröt med alla föregående böcker i
ämnet och som förkunnade att solen faktiskt var det mest gudom-
liga i universum. Det blev flera böcker om Aknathon, den perfekte
ariske guden, under 1940-talet, och en ekologisk dimension av
Devis hinduiska nazism blev mer och mer framträdande. Till
andra famösa soldyrkare under 1900-talet hör Evola, Mircea Eliade
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och C. G. Jung. Devis böcker om solguden inkorporerade omsider
upplevelser från en flerårig vistelse i Tyskland efter kriget. Efter-
som hon menade att Hitler hade varit sänd av det högsta och kal-
lad att rädda jorden kunde hon i en av sina Akhnaton-böcker ut -
brista: »Man kan inte ’avnazifiera’ naturen!« Nu när hon till sist hade
kommit till sitt egentliga hemland greps hon av de berättelser som
hon fick höra om de tyska krigsförbrytarna. Det var så synd om de
gamla nazisterna som fick lida och blev satta i fängelse. Förintelsen
betraktade hon som en ärofull handling, en handling som vittnade
om Hitlers storhet och vilja. Han hade ju bara rimligt nog försökt
utrota den lägsta och vidrigaste av alla raser: judarna. Senare blev
Devi en brinnande revisionist (alltså Förintelseförnekare), en
pionjär och inspiratör för sådana som David Irving och Robert
Faurisson.

I slutet av 1940- och början av 1950-talet satte de kvarvarande
nazisterna igång med att koordinera sina aktiviteter. En över -
gripande angelägenhet var att hjälpa krigsförbrytare att fly från
Europa till en trygg asyltillvaro i Sydamerika. Central i denna akti-
vitet var Otto Skorzeny (1908–1975), grundare av det österrikiska
nazistpartiet, ledande SS-kommendant med mera. Han hade själv
lyckats fly från ett »avnazifieringsläger« och bosatt sig i Madrid.
Han blev en av Devis vänner. I Spanien var han 1965 med och
grundade Circulo Espanol de Amigos de Europa (CEDADE). 

Det nätverk med ambitionen att samla all världens nazister
under ett paraply som växte fram var inte realhistoriskt betydelse-
löst. En god antisemit är vän till andra judehatare, inte minst till
diverse totalitära regimer i arabvärlden. Nynazisterna hade stött
Egyptens president Nasser under 1950-talet när denne byggde
upp en effektiv säkerhetspolis och propaganda. På 1950- och 1960-
talen blev Kairo rena Mekka för nazisterna. Också Devi trivdes där
och gjorde allt för att renodla antisionismen till antisemitism.
Hennes ryktbarhet växte ständigt, och allt fler nazister ville lära
känna henne.

Savitri Devi dog 1982 i England.
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Ernst Zündel 

Till andra famösa efterkrigsnazister hör Kanadatysken Ernst Zün-
del, som 1982 lanserade Devi som »Hitlers prästinna«. Zündel dri-
ver ett bokförlag i Toronto där han bland annat ger ut egna alster.
Ett av hans favoritämnen är tesen att det idag lever tusentals nazis-
ter under isen på Antarktis och att de använder sig av UFO:n.
Nazisterna ska ha byggt ett sinnrikt underjordisk kulvertsystem
med utgångar lite här och var i världen.

William Pierce

En annan vän till Devi under slutet av hennes liv var William Pierce,
ledande amerikansk nazist, beryktad som författaren till The Tur-
ner Diaries. Den boken skildrar den slutgiltiga uppgörelsen mellan
de ariska krigarna och judendomen. Oklahomabombaren Timothy
McVeigh använde The Turner Diaries som helig skrift när han för-
sökte väcka de ariska massorna innan han själv skred till verket
och sprängde bomben i Oklahoma City 1995. 

b. miguel serrano

En av Savitri Devis vänner var den chilenske diplomaten Miguel
Serrano (född 1917). Vad han kallar »esoterisk hitlerism« rimmar
mycket väl med hennes hinduiska nazism. »Hitlerism« är för Ser -
rano detsamma som nationalsocialism: »Hitler sade: ’Den som tror
att nationalsocialismen enbart är en politisk rörelse har inte för-
stått någonting’. Nationalsocalismen var alltid hitlerism, och hitler -
ism hade alltid en esoterisk bakgrund. Och i slutet av 1930-talet
och under kriget var det inte möjligt eller passande att detta ele-
ment var känt för allmänheten.«59

Serranos väg till esoterisk hitlerism gick via den politiska väns-
tern. Sedan ryktet hade börjat gå att 62 chilenska nazister hade
dödats av armén efter ett kuppförsök 1938 började Serrano be -
grunda nationalsocialismens storhet. Övergången till den esoteriska
sidan ska ha samband med ett sammanträffande med en SS-man.



Andra möten gav upphov till andra bekantskaper. Han lärde om -
sider känna Otto Skorzeny och Julius Evola. Enligt egna uppgifter
träffade han också Ezra Pound samt Dalai Lama och Indira Gandhi.

Serrano har arbetat som diplomat i Indien (1953–1962), Jugo-
slavien (1962–1964) och Österrike (1964–1970). I Indien skaffade
han sig ingående kunskaper i hinduism och yoga och praktiserar
alltså tantrism dagligen. I Österrike, om inte förr, lärde han känna
Landig. Hemma i Chile var han med och arrangerade national -
socialistiska ritualer vid höst- och vårdagjämning, sommar- och
vintersolstånd. När »marxisterna« (med Salvador Allende i spet-
sen) 1971 kom till makten i Chile flydde Serrano till Schweiz, där han
1978 utgav en bok om »Det gyllene bandet: Esoterisk Hitlerism«. 

Serrano hänvisar ofta till Lanz von Liebenfels, vars kunskap om
runornas ursprungliga magiska innebörd borde hållas levande.
Den kunskapen får inte duka under till följd av judarnas ständiga
försök att likvidera den. 

Också Savitri Devi och Otto Rahn är personer som Serrano
ständigt återkommer till. Ja, Devi, Rahn, Jung och han själv blir
själva tätkvartetten i Serranos tro och lära. De få som har hört talas
om Serrano har oftast gjort det på grund av hans bok El Circulo
Hermético – de Hermann Hesse a C. G. Jung från 1960-talet, en bok
som sedermera har blivit översatt till flera språk. Redan i förordet
till den senaste engelska utgåvan (Serrano 1997: s. 10) ger författa-
ren en signal om till vilken tradition han hör, detta när han refere-
rar till »Kali Yugas onda strömning, det vill säga parians tidsålder,
den period i vilken vi nu lever enligt hinduism, teosofi, esoterisk
hitlerism och integral traditionalism«. Boken vänder sig alltså sna-
rast till dem som har insett att judarna är Satans folk och att Hitler
var mänsklighetens sista hopp. Vad som anförs om Hesse (och om
Jung) handlar mindre om personerna ifråga än om författarens
spekulativa nonsens.

Boken handlar om Serranos sökande efter Alltings Mening,
Sanning och Ursprung, alltså kring existentiella och teologiska
problem. Texten är i långa stycken begriplig bara för den som har
omfattande kunskaper om fascistiskt tankegods. Serrano är (pre-
cis som Heidegger, Hitler och djupekologin) antihumanist. Nor-
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Miguel Serrano.



men är »Orienten«, där en person är »föga mer än en del av natu-
ren, ett element i den kollektiva själen«. (s. 16) Utfall görs mot väs-
terlandets ideal och idén om persona, alltså idén om något som gör
individen urskiljbar som något annat och mer än del av helheten
eller medlem av massan. I Indien finns mycket lite av persona, kon-
staterar Serrano och härleder den fördärvliga idén till monoteis-
tisk religion, i första hand till kristendomen. (s. 36) 

Dock finns det en intressant ambivalens i hans tänkande. Trots
allt medger han att han är en son av Västerlandet och att han för egen
del besitter en dos av persona. Han kan därför beundra mänskligt
producerade och framtagna objekt och lyfter fram skillnaden mel-
lan sig själv och den swami »som var fullständigt likgiltig inför Flo-
rens skönhet«. Kanske snuddar detta vid en central ambivalens i
hela fascismen: Bör »människan« eller »naturen« vara idealet?
Fascisterna brukar svara »naturen«, men de brukar också framhålla
nödvändigheten av att människor handlar, starkt och hårt. Annars
kan inte idealet uppnås.

Denna ambivalens hos Serrano och inom fascismen i stort har
sin betydelse för det omhuldade äkthetsidealet, längtan efter ur -
sprungets renhet. Ursprunget, orsaken till allting, måste utforskas.
Människan bör återupprätta livet sådant det var före Fallet, när
ande och mylla var ett. Bara genom handling kan återupprättandet
ske, tillhörigheten bli konkret och absolut. Också bäraren av persona
hör till en grupp, och den enda grupp som har en organisk relation
till myllan är rasen.

Här finns anledning att säga ytterligare några ord om Serranos
relation till Jung. I hans tidigare nämnda förord till Ron McVans
Temple of Wotan står att läsa: »Det var vid Irminsul vid Externsteine
som anhängarna till förstöraren Karl den store lade beslag på
korssymbolen och kokade ihop korsfästningen av Kristus.« Bud-
skapet är att kristendomen är ett dåligt plagiat av wotanismen;
sachsarna glorifieras. I förordet återges en bild: i mitten en svart
sol, till vänster och höger vildsvin och vertikalt en dolk. På ett litet
utrymme lyckas esoterikern Serrano att få med allt det centrala i
den nazistesoteriska föreställningsvärlden. Platser som Externsteine
och Wevelsburg, Wotan, Hyperborea, Armanerna och Wotans häst
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Sleipnir. Och allt är inramat av referensen till Jung, så att man
osökt börjar tro att Serrano har lärt sig allt av just denne. Han har i
annat sammanhang refererat till Jung som en som hade kunskap
om vem Hitler »verkligen« var, det vill säga en förebildlig expo-
nent av det ariska kollektivt omedvetna, en företrädare för hela
den ariska världen.60





8. 

DEN »NYA HÖGERN«. EFTER 1989





De gårdagens idéer och tänkare som jag har rört mig bland
– nazistiska esoteriker och ekologister – är långt ifrån  bort- 
glömda. Efter 1989 och murens fall skulle jag vilja hävda att

de fick en renässans. Dagens »högerextremism« består inte bara av
fanatiska och blodtörstiga Hitlerbeundrare. Nej, man hittar även
små och stora grupper, konstellationer, nätverk och organisationer
som knyter an på ett mycket tydligt sätt till de idéer jag har försökt
redogöra för. Låt mig börja med den så kallade »nya högern«.

»ny höger«? 

Under slutet av 1980-talet och under första halvan av 1990-talet
var det mycket tal om den »nya högern«. Först bör nämnas att det
inte är den thatcherska eller den reaganska nyliberalismen som
avses, nej, det är någonting helt annat. Det rör sig om en intellek-
tuell strömning i flera europeiska länder som har använt denna
beteckning när man har framfört sina idéer. 

Vad som avses är alltså heller inte mängden av personer, grup-
per och tidskrifter som i största allmänhet har inspirerats av någon
eller några tänkare som brukar räknas till den »konservativa revo-
lutionen« i Tyskland, även om dessa personer, grupper och tid-
skrifter precis som Thatcher och Reagan ofta har kallats »nyhöger«
i offentlig debatt. »Konservativ revolution« ges vidast möjliga defi-
nition av Armin Mohler, själv en förvaltare av detta tankegods, ide-
olog och rehabilatör. Enligt honom består den »konservativa revo-
lutionen« av de idéer som formulerades främst av Martin Heid -
egger, Ernst Jünger, Carl Schmitt, Arthur Moeller van den Bruck,
Edgar Julius Jung, Wilhelm Stapel, Karl Haushofer, Oswald
Spengler, Ernst Niekisch, Gottfried Benn, Hans Blüher, Hans Freyer
och Werner Sombart med flera. 
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I mångt och mycket är idén om en ny höger, »nouvelle droite«, en
mans verk: Alain de Benoist. (Gottfried 1994: s. 127). Huvud organet
för »nouvelle droite« heter Eléments. I flera länder finns det perso-
ner, grupper och publicistiska organ som har inspirerats av hans
idéer. I Italien finner man »nuova destra« och dess tidskrift Elementi,
i Tyskland »neue Rechte«, det så kallade »Thule-Seminar« med
dess ledare Pierre Krebs och tidskriften Elemente, i Belgien »nieuw
rechts«, de Benoists vän Robert Steukers och diverse »tänkartankar«
med intimt samarbete med »nouvelle droite«, bland annat genom
tidskrifterna Vouloir och Orientations, i Nederländerna tidskriften
Studie, Opbouw en Strijd, i Storbritannien Michael Walker, redaktör
för Scorpion och högt uppsatt i National Front, i Rumänien »noua
dreapta« och det av Radu Sorescu 1993 grundade Nationella Höger-
partiet och i Ryssland nationalbol sjevikerna Eduard Limonov och
Alexander Dugin, där speciellt den sistnämnde har introducerat de
Benoist och grundat en tidskrift som mycket riktigt heter Elementy.

Även i Sverige återfinner man företrädare för liknande idéer,
även om de inte själva kallar sig för »ny höger«. Det rör sig framför
allt om enskilda och lite udda skriftställare som Tage Lindbom
(1902–2001) och Pierre Kullbom.61 De är nationalister, skeptiska
till parlamentarisk demokrati och ortodoxa och traditionalistiska i
religiöst hänseende.

a. den nya högerns tänkare 

Alain de Benoist 

I praktiken exploaterar och inverterar Alain de Benoist (född
1943) en gängse vänstervokabulär. Om detta är en medveten stra-
tegi eller inte är svårt att säga. 

Uttryck som »särart«, »imperialism«, »solidaritet«, »rätt« och
»antirasism« förekommer flitigt i de Benoists böcker. Men här
återfinns också teman från fascismens pionjärtid. I frågan om
Atlantis kommer de Benoist fram till att det troligen låg vid nuva-
rande Helgoland. (de Benoist 1983: s. 55 ff ) Hans bevisföring är
godtycklig. Enstaka obskyra texter som tycks bekräfta hypotesen
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finns refererade. Kritisk distans saknas. Man kan för övrigt hitta
denna tes även på internet. Jag återger ett representativt avsnitt
därifrån för att åskådliggöra hur resonemang kring ursprung,
myter, urtid och så vidare kan se ut:

»Det finns tydligen en teori om att Atlantis skulle ha ett sam-
band med Hela (jordgudinna). Teorin menar att ön Heligoland
(betyder urspr. Hels eget land) utanför Tysklands Nordsjökust är
rester av den forna högkulturen. Namnet i sig uttrycker givetvis ett
samband med Hela, men det finns fler saker som kan stödja denna
teori; Atlanteanerna förknippas ofta med en pelarkult. Berättel -
serna talar om en pelare i ett centralt tempel som var smord med
offerblod, denna pelare kallades av grekerna för stele boreios, den
norra pelaren, himmelsbäraren dvs Atlas – därav namnet Atlantis –
Pelare. Stele Boreios eller Irminsul, som den kallades av Germa-
nerna, fanns, enligt vissa på många ställen i det forna Germanien;
andra hävdar att det fanns mycket få, om ens någon, den mest
kända är troligtvis den som finns avbildad vid det gamla hed na -
templet Externsteine vid Horn, utanför Detmold, Tyskland. Irmin-
sul var en symbol för världsträdet som höll uppe himlen och närde
världen. Irminsuls likhet med Ear runan är slående.« (http://www.
mythsandlegends.net/swedish/hela.html) 

Kärnan i den nya högerns tänkande är ganska enkel att ringa in,
och den var fullt utbildad redan vid dess »debut« 1969. Det rörde
sig om en liten skara individer på den politiska högerkanten med
de Benoist i spetsen som iakttog den »gamla« högerns handfallen-
het och vanmakt i samband med studentrevolterna 1968. (jfr Karls -
 son och Ruth 1984; Terkessidis 1995; Kowalsky 1991). Man hade
sina rötter i katolsk konservatism men kom nu att uppfatta kristen-
domen som något oeuropeiskt. I stället blev nyhedendom och bio-
logism ledstjärnor. de Benoist hämtade filosofisk inspiration från
vitt skilda håll, från Konrad Lorenz, Georges Dumézil och Hans J.
Eysenck med flera. de Benoist är numera ambivalent till Evola
men uppskattar dennes kritik av den parlamentariska demokratin.
(de Benoist 1994: s. 203) Ja, man får ibland intryck av att hans pro-
jekt var att läsa in hela den moderna filosofin och vetenskapen –
men utifrån nya förtecken. 
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Hans tidiga huvudverk heter Vu de droite. Den fick det prestige-
fyllda Grand Prix de l’Essai av Académie Française 1978. I slutet av
1970-talet hade den franska nya högern erövrat ordentlig plats i
det kulturella offentliga rummet, och vänstern började slå tillbaka.
Ungefär samtidigt fick den nya högerns idéer fotfäste utanför
Frankrike. Tyngdpunkten försköts från biologism till kulturalism.
de Benoist bröt emellertid snart öppet med Front National. I andra
länder kunde ny höger-grupper icke desto mindre knyta kontakter
med de populistiska krafter och partier som har »Ut med utlän-
ningarna!« som sitt allt överskuggande budskap. I slutet av 1980-
talet kom de Benoists stora »genombrott« i USA, när den gamla
vänstertidskriften Telos ägnade ett helt (dubbel)nummer åt Frank-
rikes nouvelle droite. (nummer 98–99) Sedan dess har de Benoist
varit en flitig skribent i Telos, och hans artiklar där har ofta »väns-
ter«-teman: rasism och antirasism, tredjevärldenländernas och
ursprungsfolkens rätt, nationalism och antinationalism med mera.
De senaste åren har miljöfrågorna alltmer kommit i fokus för de
Benoist.

Jag ska med större precision försöka peka ut de Benoists vikti-
gaste inspirationskällor och centrala idéer. Den italienske marxis-
ten och kommunisten Antonio Gramsci spelar en avgörande roll,
närmare bestämt hans tankar om hegemoni. En viktig förberedelse
för politiskt arbete är »kulturkampen« eller »metapolitiken«. Hege -
moni inom kulturen ska ge politiska resultat; det är grundföreställ-
ningen. de Benoist påpekar att Gramscis idé påminner om Louis
Althussers distinktion mellan »statens representationsapparat«
(det politiska) och »statens ideologiska apparater« (det vill säga
hegemonigenererande institutioner).

Kulturen står för en viktig och oundgänglig del i människans
utveckling. Det är med anknytning till kulturen som konsensus
och viljeyttringar först uppstår. de Benoist lyfter fram Gramscis
idé om den »organiske intellektuelle«, en person som ställer sig i
»folkets« tjänst och artikulerar dess legitima krav. (se Gramsci
1967) Genom att erövra kulturell makt kan man åstadkomma ett
politiskt maktövertagande, vilket i sin tur medför en konsolidering
av den ideologiska hegemonin. (de Benoist 1985: s. 44 f ) Noteras
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bör att kulturen som de Benoist ser den innefattar också populär-
kultur och myter. 

I botten av de Benoists tänkande ligger en radikal nominalism.
Världen i sig är totalt meningslös, så pass meningslös att bara det
heroiska dådet kan skapa mening. Genom de kraftfulla handling-
arna upprättas den värdeskala som saknas därute. (Karlsson och
Ruth 1984: s. 321) Denna existentialistiska nominalism har politiska
implikationer: liberalismen blir »huvudfienden«, eftersom den
förnekar det specifikt »politiska«, det vill säga att genom beslut-
samma kollektiva handlingar skapa och bekämpa »fienden«. (de
Benoist 1999: 19) Det politiska har alltså ontologiska och episte-
mologiska rötter, det betecknar inte det kollektiva beslutsfattan-
det utan utgör en del av människans djupaste natur, en natur som
hotas av kapitalismens politiska agent: liberalismen. 

Den tyske sociologen Arnold Gehlen är en annan central idé -
givare, närmare bestämt hans om man så vill pessimistiska antro-
pologi sådan den utläggs framför allt i Moral und Hypermoral. 
(jfr de Benoist 1999: s. 11 ff ) Enligt Gehlen är människan ofärdig
och bristfällig. Den nödvändiga fastheten och meningen är alltför
svåra för den enskilde individen att skapa och upprätthålla. Ja,
hon kan det inte eftersom världen är tom och meningslös. Därför
krävs det att starka och permanenta institutioner skapas som kan
ingjuta mening, avlasta individerna och ställa upp eftersträvans-
värda normer. Varje kultur skapar sina egna värden och etablerar
sina specifika institutioner. 

Det ligger nu nära till hands att omfatta också Carl Schmitts
statsteori, och de Benoist associerar dit. Det är den nationella sta-
ten, baserad på etnisk homogenitet, som uppställer de specifika
mål och försvarar de intressen som gynnar »folket«. Det är bara
staten som kan föra nationens talan, den etniskt-kulturella nation
som ger individen identitet, förankrar henne i ett specifikt Ethnos
och garanterar att hon inte är utbytbar.

Detta är givetvis en elitistisk ideologi. Den är också auktoritär,
då individerna inte ses som förmögna att var för sig agera och ta
ställning. Vidare impliceras en extrem kulturrelativism. Det etniskt
homogena »folket« blir det egentliga subjektet. Bara mellan likar,
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det vill säga mellan medlemmar av samma Ethnos, kan det råda
samhörighet och samstämmighet. Härur föds en radikal skepsis
och kritik av varje form av filosofisk universalism och politisk
transnationalism. 

Etnopluralismen blir en konsekvens. de Benoist artikulerar ett
kulturalistiskt särartstänkande. Alla folk är lika i det att de är olika.
Alla folk har rätt att leva åtskilda och att inte påtvingas främmande
influenser, som den amerikanska. de Benoist hävdar att det är
»kosmopoliterna« som är de verkliga rasisterna; de tvingar immi-
granter att assimilisera sig och uppge sina respektive kulturer.
Resonemanget kan låta bestickande. Men i praktiken innebär etno -
pluralismen repatriering och/eller apartheid.

Tomislav Sunic

Tomislav Sunic föddes 1953 i Kroatien. Han är journalist, översät-
tare och författare med examina från universitet i Kroatien och
USA. År 1988 blev han Ph. D. i statsvetenskap vid University of
California, Santa Barbara. År 1980–1982 var han verksam i Algeriet,
därefter i USA. Läsåret 1988–1989 innehade han en gästprofessur
vid University of California, Santa Barbara och läsåret därpå vid
California State Fullerton, Long Beach. År 1990–1993 var han lärare
vid Juniata College, Pennsylvania. 

År 1993 återvände han till Kroatien, där han tjänstgjorde vid
utrikesministeriets presstab i Zagreb. År 1995 blev han diplomat
med placering först i Köpenhamn, sedan i Bryssel. År 2001 åter-
gick han till utrikesministeriets presstab.

Sunic har översatt flera arbeten av Alain de Benoist till engel -
ska. Han medverkar regelbundet i den nya högerns husorgan, till
exempel Europa vorn, Junge Freiheit, Criticon och Scorpion. Dess -
utom är han redaktionsmedlem i franska Eléments. Efter 2002 har
han publicerat flera artiklar i Pravdas nätavkomling pravda.ru, som
blev en starkt nationalistisk tidning. I sitt bidrag »Intellektuell ter-
rorism« attackerar Sunic de »åsiktspoliser« som åberopar »demo-
krati« eller »mänskliga rättigheter«. Han har även medverkat vid
sammankomster med Institute for Historical Revisionism (IHR),
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som är den internationellt ledande organisationen för Förintelse-
förnekare. 

Gerd Bergfleth 

Under 1990-talet började en rad udda skribenter uttrycka liknande
tankar, använda samma referenser och göra snarlika »metapoli -
tiska« överväganden som dem man finner hos den nya högern,
dock utan att själva beteckna sig som »ny höger«. 

Ett exempel är den tyske »metafysikern«, författaren och
Baudrillard-översättaren Gerd Bergfleth. I uppsatsen »Heimat
und Erde« ger han sig ut i spekulationer som har stora likheter
med Evolas och Guénons funderingar om mytiska Ur-platser och
Ur-varo. (Bergfleth 1994) Uppsatsen inleds med ett Carl Schmitt-
citat där budskapet är att människans tänkande åter måste utgå
från dess jordbundna »Dasein«. Alltså: tillbaka till jorden, platsen.
För Bergfleth är »Heimat«, hembygden, närmast barndomen, det
som för en vuxen finns i det förgångna, något som har gått för -
lorat och blivit en gåta. Precis som Carl Schmitt menar han att ett
förakt för jorden numera härskar. (jfr Schmitt 1981) Förhållandet
beror på att kapitalistiska sjömakter (England och USA) försöker
tvinga alla länder att bli kapitalistiska och liberala. Bergfleth ur -
skiljer en upprinnelse till ambitionen i kalvinismen, som predi -
kade att det överflödiga kapitalet ständigt måste återinvesteras i
produktion i stället för att som tidigare konsumeras till de gamla
gudarnas ära.

För att åter vända människors blickar mot jorden vill Bergfleth
aktualisera det på tyska så inflammerade begreppet »Heimat«. Han
utnämner det till »ett Ur-tyskt ord« och påstår att bakom det »Hei-
mat« som människor i lyckliga stunder kan erfara döljer sig ett
»Ur-Heimat«. Här går associationer inte bara till hyperborealis-
men hos Evola och Guénon utan också till Varat hos Heidegger.
Bergfleth kastar för övrigt in ett dunkelt Heidegger-citat: »Han
[Nietzsche] kallas den ’kusligaste’ eller ’hemlösaste’ [’unheim -
lichste’] eftersom han såsom den obetingade viljan till vilja vill
hemlösheten som sådan.« Precis som Heidegger vill Bergfleth
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inget hellre än att få en skymt av Ur sprunget, det som blott »är«,
oberoende av vår subjektivitet och vårt medvetande.

Att återfå kontakten med det metafysiska »Heimat« skulle vara
lättare för nordbor än för sydbor. Sinnebilden för nordbornas pri-
vilegierade närhet till den oförstörda skogen är Wotan (Oden),
vandraren. Tydligare än så här blir inte Bergfleth i nämnda upp-
sats. Men man kan ana i vilken riktning han söker lösningen. Klaus
Vondung (1988) har påpekat hur starkt präglad Bergfleth är av
den franska postmodernismen. Denne skärper den postmodernis-
tiska kritiken av förnuftets diktatur och orerar om »det Ur-ondas
princip«. (Bergfleth 1984: s. 17) Från det apokalyptiska förnuftet
bör färden anträdas tillbaks till oskulden, Ur-tillståndet, renheten
och omsorgen om Jorden och naturen. Då kan drömmarna, van-
sinnet och erotiken återfå sin rättmätiga status.

Bergfleths skrifter består nu inte endast av romantiskt svärmeri
kring olika Ur-former. Han pekar även ut fiender. Jag har nämnt
sjömakterna, kapitalismen, liberalismen och kalvinismen. Vad gäl-
ler Tysklands öde fogar han även till judarna. Bergfleth menar att
det efter kriget var från utlandet återvändande judiska intellektu-
ella som importerade Tysklandsfrämmande fenomen som libera-
lism, vilka kom att dominera i BRD, Västtyskland. (jfr Aschheim
1994: s. 306)

Alexander Dugin 

Alexander Dugin torde vara utan motstycke. Denne ryske filosof
och mystiker, geopolitiske tänkare och företagare har publicerat
tusentals texter i böcker och på internet. Jag tror att han har fång-
at upp i princip alla de tankefigurer jag hittills har berört, inklusive
våldsam antisemitism. Han gjorde ett mindre lyckosamt försök att
erövra politisk makt genom att grunda och leda ett nationalbolsje-
vikiskt parti. Senare anknöt han i stället till det ryska kommunist-
partiet.

Dugin finner i Evolas, C. G. Jungs, Mircea Eliades och Guénons
verk frön till en rysk nyhedendom, inriktad på det ryska folkets
egna omedvetna arketyper. (se Dugin 1993 och 1997) Åter handlar
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det om att återfå kontakt med »rötterna«, det kollektiva omedvetna
och ursprunget. Nyckelordet för Dugin är »Eurasia«; för honom är
ryssarna de sanna ättlingarna till arierna och hyperboréerna.

Karlheinz Weißmann

Karlheinz Weißmann föddes 1959, lär vara gymnasielärare i histo-
ria och religion och är flitig författare i historiegenren. Dock fram-
står han också som Tysklands störste Evolabeundrare, en beund-
ran som framför allt gäller italienarens konsekventa antifeminism.
Inspirationen hämtas från sådant som Evolas diskussion om möj-
ligheten av en »andlig manlighet« och hans sökande i de olika reli-
gionerna efter myter som bortser från den kvinnliga jordbunden-
heten och i stället fokuserar på solen. Till Weißmanns publikationer
hör Schwarze Fahnen, Runenzeichen: die Entwicklung der politischen
Symbolik der deutschen Rechten zwischen 1890 und 1945 (1991), Rück -
ruf in die Geschichte (1992), Westbindung. Chancen und Risiken für
Deutschland (1993), Der Weg in den Abgrund. Deutschland unter Hit-
ler von 1933–1945 (1995; tillsammans med Rainer Zitelmann och
Michael Großheim), Der nationale Sozialismus (1998) och Die Besieg-
ten: die Deutschen in der Stunde des Zusammenbruchs 1945 (2005).

Siegfried Bublies

Siegfried Bublies är född 1953, österrikiska och bosatt i Koblenz.
Hon driver ett förlag och utger en tidskrift och använder sig också
av namn som Sabine Narjes och Beate Neuberger. Hon uppträder i
kretsar av nationalkommunister och har en mycket bred erfaren-
het från högerradikala sammanhang, speciellt gröna, och då inte
bara i betydelsen »miljörörelse« utan även med syftning på Kha-
daffis »Gröna bok«, som hon har låtit publicera i tysk översättning.
Annan utgivning på förlaget gäller Henning Eichberg, Ernst Nie-
kisch och Otto Strasser. Tidskriften heter wir selbst. Den kan när-
mast karaktäriseras som nationalrevolutionär och uppvisar ett
brett spektrum av protofascistiska författare. Flitigaste medarbetare
är säkert Henning Eichberg. 
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Pierre Krebs och Jean Mabire 

»Vi har definierat vårt program som Europas totala återfödelse. Vi
har också etablerat strategin för förverkligandet av detta projekt:
metapolitik och kulturkrig.« Så skriver Pierre Krebs i Die europe ische
Widergeburt (1982). Författarens antiamerikanism är drastisk. Jag
återger ett urval av alla de invektiv som han låter hagla över »Ameri-
ka« och det tillstånd som är orsakat av »Amerikas världs herravälde«.
Citaten belyser Krebs besatthet, monotoni och hat: »krämarsamhäl-
let […] egokosmos […] den förmassade mängden […] den största
promiskuitet […] det egocentriska credot […] onatur […] ett
monster […] neurotisk business […] bastardisering […] Big Brot-
her och hans konsumtionssamhälle som ockuperar Europa, gör att
Europa försjunker i den etniska dödens folkförstörande natt […]
den planerade judisk-kristna slutetappen«. Krebs antyder rentav
att amerikaniseringen är det värsta brott historien skådat.

Den franske nyhögertänkaren Jean Mabires text »Von vorn -
herein antiamerikansich?« är inte roligare. Jag nöjer mig ännu en
gång med några smakprov: »USA uppställer ett radikalt förnekande
av den brittiska traditionens keltiska, anglosachsiska och nordiska
rötter […] Amerikas födelse innebar ett folkmord [på indianerna]
och Amerika har förslavat negrerna, även när man idag ger dem
uniformer, medaljer och gevär för att de ska glömma den förtviv-
lan som finns i deras getton […] Den ideologi som härskar på
andra sidan Atlanten är den mest förtyckande och bedrägliga av
alla ideologier […] USA utnyttjar i kampen om världsherraväldet
utöver missiler och oljepriser det främsta mirakelatomvapnet: den
så kallade American way of life«. Ja, vad är väl Auschwitz mot ame-
rikansk kulturimperialism? 

b. några teman hos den nya högern

Den nödvändiga fienden

Carl Schmitts teori om det politiska spelar en avgörande roll inom
den nya högern, liksom i stora delar av den fascistiska traditionen.
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Enligt Schmitt (1963) ligger tyngdpunkten i det politiska i åtskill-
naden mellan vän och fiende; vanligtvis är det den nationella till-
hörigheten som avgör vem som är vem. För nationalsocialismen
var det juden och judebolsjevismen som var huvudsakliga fiender.
För den nya högern är det oftast Amerika, i regel ett Amerika »styrt
av judarna«.

Fascismen behöver en fiende; det måste ju vara någon eller
något som har orskat sakernas tillstånd, någon eller något som bär
skuld till nationens förfall. Någon eller något måste bekämpas i
kampen för nationell pånyttfödelse. Givetvis ligger då det närmast
till hands som lättast kan passas in i en föreställning om antinatio-
nalistiska krafter, internationalism och kosmopolitism, det vill säga
kapitalismen, frimurarna, borgerligheten, liberalismen och marx-
ismen. Bakom allt detta projicerar man gärna judendomen. Em -
fasen på den ena eller andra komponenten av fiendegestalten kan
skifta från parti till parti, rörelse till rörelse, konstellation till kon-
stellation.

Idag är det lättast att överblicka fascismen utifrån olika konstel-
lationer. Jag urskiljer grovt sett fyra olika: 1) gröna, 2) nyhedningar,
3) nationella socialister och 4) »antisionister«. För varje konstella-
tion finns tillhörande värden högst i respektives värdehierarki: 
1) djur och natur, 2) trohet visavi andliga och geografiska rötter,
3) den nationella gemenskapen och 4) själva krossandet av fienden.

Kritiken av »hyper-reflekterandet«

Ernst Jünger skriver någonstans att »vi« har blivit såpass »förgre-
nade« att »saven inte längre når ut till spetsarna«. (citerat efter Ter-
kessidis 1995: s. 169) de Benoist (1985: s. 31) skriver: »Jag känner
människor som är så lärda att de inte kan skriva längre. Så fort de
skriver en mening ser de genast en rad motargument.« De drabbas
med andra ord av skrivkramp eftersom reflekterandet är så pass
långt drivet att varje positiv utsaga omedelbart – i den hyper-
reflekterandes intellekt – föder sin negation; allt positivt raderas;
inget är längre möjligt att säga, skriva eller veta. 

Det finns knappast någon som har behandlat reflekterandets
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och »förgreningens« problem mer ingående än Arnold Gehlen
och några andra tyska sociologer som brukar räknas till den så kal-
lade teknokratiska konservatismen. 

I en radiodiskussion mellan Gehlen och Theodor W. Adorno
1965 ställs frågan: »Är sociologin en vetenskap om människor?«
Adornos argument gör Gehlens sociologi tydligare; därför finns
det anledning att börja där. Ett dominerande tema gäller de
moderna institutionernas uppkomst och deras konsekvenser för
individen. Diskussionsparternas vitt skilda uppfattningar kommer
till klart uttryck i en kort passage.

Gehlen: »Herr Adorno, naturligtvis stöter vi återigen på myn-
dighetsproblematiken. Tror ni verkligen att man bör uppmuntra
alla människor till reflekterande, till att fundera över de funda-
mentala problemen [’Grundsatzproblematik’], djupt rotade illu-
sioner [’Lebensirrtümern’]? […] Jag skulle verkligen vilja veta
det.«

Adorno: »Mitt svar är mycket enkelt: Ja! Jag har en idé om
objektiv lycka och objektiv förtvivlan, och jag skulle vilja påstå att
så länge som vi inte uppmuntrar folk till full autonomi och fullt
ansvarstagande, så länge är deras bekvämlighet och lycka i denna
världen blott en illusion [’Schein’].« (Adorno/Gehlen 1975: s. 249 f )

Medan Adorno sätter fokus på en utopi om den myndiga män -
niskan, på möjligheten för individen att återfå myndigheten från
myndigheterna, ser Gehlen inte något problem i omyndighet,
tvärt om.

Institutionerna skyddar mänskligheten från att behöva bekymra
sig alltför mycket om grundläggande livsvillkor: »Jag tror också att
institutionerna skyddar människan från henne själv. Givetvis inne-
bär detta en inskränkning av friheten.« (Gehlen i Adorno/Gehlen
1975: s. 245) En slutsats som Gehlen drar är att man borde över -
låta åt institutionerna (»de sekundära systemen«) att tänka och
bekymra sig, så att människor i gemen blott behöver bry sig om
det mindre problematiska. I Moral und Hypermoral konstaterar
han frankt att utan institutionernas ordnande makt blir den lilla
människan tvungen att fatta alltför svåra beslut. Man bör i stället
befria henne från svåra frågor och hänvisa henne till klara regler.
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Därmed frigör man också hennes kreativitet. (se Gehlen 1969: s. 97) 
Hos Gehlen finns alltså inte ett uns av Adornos utopi om

moderna, upplysta och reflekterande personer. Tvärtom, när han
iakttar modernt reflekterande, urskiljer han blott »ny subjekti-
vism«. (jfr Gehlen 1980) Det inre livet diskuteras och ältas på ett
sätt som »saknar direkt, naiv, generell emotionalitet«. (Gehlen
1980: s. 78) Detta leder till ett patologiskt »överreflekterande«.

Här har Gehlen faktiskt fått stöd av den moderna psykiatrin. Så
har den amerikanske psykiatrikern Louis A. Sass skrivit en bok om
hyper-reflekterande. (Sass 1992) Med termen syftar han på en
stegring av rationaliteten och en minskande betydelse för kropp,
känslor och handlingar. Den hyper-reflekterande ökar farten.
Saker och ting betyder mindre och mindre, klaras av fortare och
fortare. Nyckelordet för den modernitet Sass urskiljer blir »hyper«
i olika sammansättningar. Konsekvenserna för människor blir
nihilism, febril aktivitet, behov av ständiga aha-upplevelser, hybris
med mera. I en sådan beskrivning har jag för min del inte svårt att
känna igen mig. 

Man finner liknande teman i Hans Freyers och Helmut Schel -
skys arbeten från efterkrigstiden, alltså hos de två vid sidan av
Gehlen mest framträdande representanterna för den tyska tekno-
kratiska konservatismen. Visst finns det inbördes skillnader mel-
lan de tre, men jag väljer att fokusera på likheter.

I Hans Freyers bok Theorie des gegenwärtigen Zeitalters från
1955 heter det att »människan tjänar villigt institutionerna och
anpassar sig efter dem«. (Freyer 1955: s. 89) Människorna bestäms
och formas i enlighet med sina funktioner och relationer inom
systemen. Detta innebär givetvis alienation. Men Freyer ser inte
detta som ett problem med systemen; problemet är att människor
inte fullt ut underordnar sig.

Enligt den teknokratiska konservatismen är systemen själv -
reproducerande och människorna måste läras att anpassa sig efter
dem. Det finns inte längre någon egentlig historia; vi har trätt in i
»posthistorien«. (se de Man 1951; Gehlen 1980; Jung 1989) Något
riktigt nytt som skulle kunna överraska oss kommer knappast att
dyka upp. Allt verkligt nytt har redan varit eller hänt. »Nya utveck-
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lingar, överraskningar och genuin kreativitet är fortfarande möj -
liga, men bara inom det område som redan är utstakat och bara
utifrån de redan givna premisser som inte längre kan ifrågasättas.«
(Gehlen 1987: s. 226) Detta har även implikationer för sociologin:
det går inte längre att sträva efter att ställa diagnos över var vi
befinner oss och vart vi är på väg. (jfr Lichtblau 1995) Slutligen är
det utopiska tänkandet dött, och den enkla människan kan sluta
bekymra sig och i stället koppla av i vardagslivets stilla lunk.

Den teknokratiska konservatismen chockerades, liksom den
nya högern, av studentrevolten 1968. Schelsky (1975) anklagade
de intellektuella för att förgifta samhällsklimatet och skapa nya
klyftor till arbetarna. Ett eko av detta är Christopher Laschs (1995)
idé om »eliternas uppror«.

De teknokratiska konservativa kan inte beskyllas för att vara
antidemokrater. Snarare har de inga illusioner om en utökad eller
participatorisk demokrati. Endast ett elitstyrt samhälle kan enligt
dem garantera någon form av frihet. 

Man kan igenkänna en liknande relation mellan den teknokra-
tiska konservatismen och den nya högern som tidigare i historien
rådde mellan kulturpessimism och voluntarism. Louis Dupeux
(1993) menar att det inom den konservativa revolutionen förelåg
en spänning mellan passiva kulturpessimister som Oswald Speng-
ler och radikala voluntarister som Ernst Jünger. Diagnosen är i
grunden densamma, men vad som bör göras råder det delade
meningar om. Den teknokratiska konservatismen skulle då mot-
svara kulturpessimismen, medan de Benoist och den nya högern
svarar mot voluntarismen.

Antiamerikanism

På senare år har man kunnat iaktta en växande kritik av ett feno-
men som har uppträtt under skilda namn: New World Order, One-
World Civilization, McWorld, Vodka-Cola-civilisationen, mondia-
lismen med mera. För den nya högern är detta fenomen, det vill
säga att den ekonomiska och kulturella globaliseringen i realiteten
innebär en »amerikanisering«, att betrakta som djävulen själv.
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Flera skäl spelar in för den som har värderelativism som en ut -
gångspunkt. 

För det första: Mondialismen har universalistiska idéer, bär med
andra ord på ett anspråk som implicerar imperialism. »Denna uni-
versalism är en förtäckt etnocentrism: väst exporterar sina värder-
ingar genom att hålla dem för ’universella’.« (de Benoist 1993: s. 4)

För det andra: Mondialismen går hand i hand med idén om
»mänskliga rättigheter«, en idé som tjänar som legitimering av
militära interventioner. Självfallet var den nya högern mycket kri-
tisk mot FN:s och Nato:s interventioner i Kuwait och Kosovo, lik-
som mot USA:s agerande i Afghanistan och Irak.

För det tredje: Mondialismen är en maskerad amerikanism.
Bakom en vacker fasad grinar Vita huset och det amerikanska stor-
kapitalet. Under amerikanismen dväljs ju ZOG.

För det fjärde: Mondialismen leder till att »folkfrämmande«
idéer, beteenden, vanor, språk och dylikt överallt undergräver en
egen, särpräglande identitet.

För det femte: Mondialismen hyllar den rotlösa individen och
spär därför på alienation, antinationalism, materialism, utbytbar-
het, tom demokrati och annat av slikt slag.

Betydelsefulla likheter finns mellan antiamerikanismen hos den
nya högern på 1990-talet och den hos den nya vänstern på 1960-
talet. 

c. fascismens former

För att bringa lite ordning i det som nu börjar likna en djungel av
trådar och förbindelser hit och dit ska jag återknyta till själva
fascismbegreppet och återge en ganska enkel klassifikation. Roger
Griffin nominerade alltså den »palingenetiska ultranationalismen«
som minsta gemensamma nämnare för olika slags fascism. »Palin -
genetisk ultranationalism« innebär således att »nationen« är det
högsta politiska värdet och att den i nuet antas vara hotad, stadd i
förfall. Därför måste den på nytt resa sig, återfödas. Om man tittar
på efterkrigstiden, ser man några huvudvarianter av nyfascism.
(Griffin 1991: s. 166 ff )
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Revolutionär nationalism. Under efterkrigstiden finns en rad
små grupper som finner inspiration hos personer som bröderna
Otto och Gregor Strasser eller den rumänske fascistledaren Cor-
neliu Codreanu, till exempel den ledande amerikanske nazisten
Tom Metzger i Kalifornien och andra som starkt betonar den revo-
lutionära aspekten. Dessa grupper framhåller gärna att de utgör en
»tredje väg« mellan socialism och kapitalism, att de är bortom
vänster och höger. 

Krypto-fascism. Här finner man partier och rörelser som inten-
sivt förnekar att de är fascistiska men som likväl hyser fascistiska
eller protofascistiska åsikter: Front National i Frankrike, Vlaams
Blok i Belgien, National Front i England, Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD) och Deutsche Volksunion (DVU) i
Tyskland och FPÖ i Österrike, för att nämna de viktigaste.

Konservativ revolution. Denna form av nyfascism ligger väldigt
nära dels den esoteriska och gröna nationalsocialismen, dels den
nya högern idag. Här finns två varianter: Dels en esoterisk tanke -
tradition med Julius Evola och René Guénon som centrala gestal-
ter, vilken jag har behandlat utförligt tidigare. Dels de aktörer som
Armin Mohler brukar åberopa. Han hävdar envist att om nazismen
kan ses som högerradikalismens »stalinism« så kan de konservativa
revolutionärerna ses som dess »trotskism«. Syftet är ganska upp -
enbart. Trotskismen har många gånger blivit beskriven eller åbe-
ropad som ett mindre barbariskt alternativ till stalinismen. Mohler
talar i egen sak. Han vill framställa den konservativa revolutionen
som ett icke förverkligat, mindre barbariskt alternativ. Men det är
en tveksam strategi. Dels gick flera av de konservativa revolutionä-
rerna med i nazistpartiet, dels kan man vända på steken och fråga
sig om inte dessa »trotskister« hade varit om möjligt ännu mer
drastiska och drakoniska än nazisterna. 

Exemplet Henning Eichberg

Henning Eichberg är född 1942 och gammal vän till de Benoist,
stundom kallad »Tysklands de Benoist«. Han har varit mycket
aktiv i att ge spridning åt sådana idéer som kan förknippas med de
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konservativa revolutionärerna och är intressant för att han aktuali-
serar problemet om vad som egentligen är höger och vänster.

Eichbergs läromästare var Otto Strasser, som han lärde känna i
Hamburg på 1950-talet. Dessutom är han en stor beundrare av
nationalbolsjeviken Ernst Niekisch. Eichberg räknades själv länge
som ledare för en »nationalrevolutionär« konstellation. Han har
mottagit impulser från vänstern: föreställningar om antikolonia-
lism med en tillsats av IRA-ideologi och Khadaffi-analyser. Annat
tankegods kan inte omedelbart placeras på en skala från vänster
till höger: idéer om ekologi, fredsarbete och antikapitalism. 

Hos Eichberg blir den hävdvunna föreställningen om en tredje
väg, bortom vänster och höger, öst och väst, mycket tydlig. I själva
verket innebär hållningen som regel en orientering till »öst«, på
grund av en genomgående, påträngande antivästlighet. Häri an -
knyter Eichberg till ett tankearv från Moeller van den Bruck, Nie-
kisch och andra, vilka uppfattade en geopolitisk allians mellan
Tysk land och Ryssland som naturlig. Både tyskarna och ryssarna
var »unga folk«. De kompletterar varandra perfekt. Tyskland har
teknik och kunskap, Ryssland stora slätter.

Ja, hamnar man då »bortom vänster och höger«? Först måste jag
nämna att Zeev Sternhells bok Ni droite, ni gauche, som behandlar
den franska fascismen, har kommit att älskas av den nya högern.
Böcker av Anthony Giddens och David Horowitz har för övrigt
haft liknande titlar. de Benoist tycker numera inte att det är så vik-
tigt att använda skalan från vänster till höger. Han uppger till och
med att han en gång har röstat på kommunisterna och nu senast
på de gröna. Om jag sedan läser Henning Eichbergs självbio -
grafiska skiss »The Enemy is Inside«, möter jag en ärlig redogörelse
för en radikalism som verkligen vill vara både vänster och höger. 

Eichbergs formativa politiska erfarenheter var – fullt begripliga
utifrån hans biografiska bakgrund – först och främst den tysk-
nationella frågan och antikommunismen. Vad var egentligen Tysk-
land? Vad var fundamentalt för den folkligt-kulturella gemenskap
som nu hade berövats hemvist i Preußen, Pommern och Schlesien,
ja, även i DDR, en stat som i praktiken var ockuperad av Sovjetuni-
onen? Det sistnämnda faktumet var grunden till Eichbergs anti-
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kommunism. Han startade sin politiska bana i CDU, »den gamla
högern«. Under 1960-talet upptäckte han att en sådan ståndpunkt i
praktiken innebar en accepterans av USA:s »ockupation« av västra
Tyskland. Eichberg upptäckte nu att han hade åtskilligt gemen-
samt med vänstern. Här fanns miljömedvetande och kritik av alie-
nationen och USA-imperialismen. 

I sina böcker hänvisar Eichberg inte bara till Niekisch, Otto
Strasser och Khadaffi utan också till Martin Buber, Grundtvig och
Marx, onekligen en fascinerande mix. I Danmark, där han sedan
länge är bosatt, betecknas han som vänster (han tillhör Socialistisk
Folkeparti), medan han i Tyskland är stämplad som högerextre-
mist (han har förvägrats en professur utifrån ett »Berufsverbot«).
Om vi ser till vad han själv skriver, är det ingen tvekan om att han
uppfattar sig som både vänster och höger, en socialist men en med
tro på »folket« som en kulturellt homogen entitet som utgör det
revolutionära subjektet.

Liksom de Benoist verkar Eichberg ha samröre med proto -
fascistiska kretsar. I Bublies och Eichbergs tidskrift wir selbst med-
verkar som sagt skribenter med sådan hemortsrätt och där annon-
serar halv- och helfascistiska bokförlag och tidskrifter.

Djupekologi och annat grönt

DDR-dissidenten Rudolf Bahro (1935–1997) var en guru hos de
gröna i Tyskland och tillhörde fundamentalisterna i partiet. Han
var så kallad »djupekolog«. När man läser honom ser man Devis
tankar i ny språkdräkt. En fråga inställer sig: Vad är vegetarianism
och även veganism mot »djupekologi«? Den senare predikar näm-
ligen om stenarnas rätt att inte klyvas och sprider alarmerande
uppgifter om att mässlingsviruset är utrotningshotat!

Djupekologin verkar framför allt frodas i urbana miljöer. Det är
i de urbana unga medelklassmiljöerna det finns mylla för de stol -
ligaste av alla stolliga idéer. Chocken kan bli stor när en ung man
eller kvinna en dag upptäcker att bakom den plastförpackade kött-
biten ryms en förhistoria av avrättning, blodtömning och styck-
ning.
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Aldo Leopold – djupekologins fader (jfr Ferry 1997: s. 93) –
fram håller att ingen kan äga jorden och himlen. Detta är som
bekant en utbredd föreställning bland »ursprungsbefolkningar«.
Och inom djupekologin odlas mycket riktigt en kult av sådant som
är »ursprungligt«. Det pratas också mycket om »helighet«. Och det
förekommer ett slags malthusianism. Man hävdar att jordens
befolkning måste krympa. (Ellis 1995: s. 261) Den amerikanska
rörelsen Earth First är ett bra exempel. Aids anses som något i
grund och botten gott i en överbefolkad värld. Inte sällan uttalas
sympatier för en eller annan totalitär regim. 

Det finns en historisk kongruens mellan djupekologin och den
radikala fascismen. Här finns samma sentimentala bild av relatio-
nen mellan natur och kultur, samma uppskattning av det vilda till-
ståndet, samma lidelse för ursprunget, den ordning som rådde
före förfallet i nuet, samma vilja att återupprätta och samma miss-
tro mot »en luftkonditionerad mardröm«. Tredje riket var ju för
övrigt först med långtgående ekologisk lagstiftning. Och i nuet går
åtskilliga exponenter att iaktta. 

I Schweiz kämpar Schweizerdemokraterna för ett sunt, stabilt
och socialt livsrum (»Lebensraum«) för det schweiziska folket.
Detta mål kan bara uppnås om »man undviker fortsatt ekonomisk
tillväxt, håller invandringen på en minimal nivå och med lämpliga
medel återför miljöskadorna till en godtagbar nivå«. (ur partipro-
grammet, www.schweizer-demokraten.ch) Partiet är inte obetyd-
ligt. I valet 1995 fick det 3,1 procent av rösterna. (Olsen 1999)

Andra exempel är i Ryssland Pamyat och i USA Tom Metzger,
David Duke och American Renaissance, som har givit positiva
recensioner åt både Alien Nation av Alan Brimelow (som menar att
det är dags att sätta stopp för immigrationen) och Garret Hardins
Living within Limits: Ecology, Economics and Population Taboo.
(Olsen 1999)

Värt att notera är att Les Verts i Frankrike i början av 1990-talet
på olika håll upprättade valsamarbete med Front National. Under
två av de senaste presidentvalen var de grönas kandidat Antoine
Waechter. I en bok från 1990 skriver han om »människans natur -
liga ekosystem«, det vill säga att kulturer, religioner och nationer
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var och en för sig måste skyddas från främmande inflytande och
främmande varelser. Waechter lämnade senare Les Verts och bil-
dade ett eget konservativt miljöparti. 

»Odal« är ett nyckelord i vissa ekologiskt orienterade kretsar.
Runan förknippas med magiska egenskaper. »Odal«, som språkligt
är släkt med »adel«, betyder självägande. Jämför ordet »odalbonde«.
von Leers skrev en bok med denna titel, så ock Herman Gauch. 
I Tredje riket var runan i stort sett liktydig med »Blut und Boden«
och användes av gröna grupper och bondeorganisationer inom
NSDAP. Idag förekommer den ofta i Vit makt-sammanhang.

Den har återupptagits av bland andra normannen Varg Viker -
nes.62 (se Budkavelen nummer 1 2001, s. 8 f ) Enligt honom är »oda-
lismens grundtanke en rekonstruktion av – och ett återvändande
till – det ursprungliga och äkta, det sunda och konstruktiva i den
nordiska människan och hennes kultur.« Förvisso ord som man
har hört förut!

Ett lantligt och enkelt liv förespråkas, det som kapitalismen för-
stört. Respekten för Moder jord ska återupprättas. Kapitalismen
och hela den moderna civilisationen kännetecknas enligt Vikernes
av att den »våldtar Moder jord och mördar vår mänskliga art, tor-
terar djur och utplånar allt som är fint, orört, naturligt, sunt och
rent«. En och annan radikal marxist kanske känner igen ett och
annat i detta definitiva avståndstagande?

Flera av Tysklands gröna uteslöts ur Die Grüne på grund av
deras högerbakgrund. Åtskilliga av dessa spelar nu framträdande
roller inom den tyska nya högern, så Baldur Springman, Herbert
Gruhl med flera. I en intervju med den förstnämnde i wir selbst
(nummer 1 1996) accentueras kopplingen mellan grönt perspektiv
och runmystik. Springman lyfter fram Hagall-runans betydelse:
Nedåt betyder den man och ande, uppåt kvinna och mater-ia.
Nedåt är den i förbund med midsommarstången, trädet och fallos,
uppåt med roten, grottan, vaginan och livmodern. Således är
runan släkt med yin och yang. Den är ett både och.
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Nyhedendom 

Nyhedendomen förefaller vara en rörelse i tillväxt. Man hittar till
och med »irminism« i början av 2000-talet, närmare bestämt i San-
dusky, Utah. Michael Moynihan finns möjligen med i kulisserna
här, Moynihan som torde vara den informelle ledaren för de
nyhedningar i USA som inte är öppet nazistiska. Moynihan har
bland annat, tillsammans med Stephen Flowers, alias Edred Thor-
son,63 översatt Wiligut till engelska och spelat in ett antal skivor
med gruppen Blood Axis. En av dem är för övrigt inspelad live i
Linköping: Blut med Carl Larssons målning »Midvinterblot« som
omslagsbild. Moynihan är också redaktör för Tyr, en årsskrift med
artiklar om bland andra Evola, Wirth, Fahrenkrog och Hielscher.
Tidskriften betecknar sig som »radical traditionalist«.

Andra nyhedningar finns i Europa. De betraktar det judiskt-
kristna tänkandet som icke-europeiskt, vilket är förenligt med
hätsk antiamerikanism. Hyllandet av det hedniska och det sant
europeiska uppträder ofta i förening med uttalad naturomsorg,
kritik av framstegstänkandet och vilja att likt Wotan/Oden fridfullt
ströva omkring i nordliga och oberörda skogar och berg. Kort
sagt: Många individer i de aktuella miljöerna sträcker ut en arm
inte bara till den antikapitalistiska vänstern utan även till miljö -
rörelsen och de gröna. 

Genom en återgång till det för-judiskt-kristna menar sig nyhed-
ningar öppna vägen för »det uteslutna tredje«, det vill säga det
som inte ryms i de dikotomier som kännetecknar den västerländska
civilisationen. (jfr Sunic 1990: s. 79 f ) Den modell som man är ute
efter brukar kallas »coincedentia oppositorium«, vilket innebär
inte att motsatserna upphävs utan att de förenas och att världen
därför reintegreras. (se Wasserstrom 1999: kapitel 4) Denna tanke -
figur är central i de kretsar som jag har presenterat; den finns hos
Jung, Eliade, Evola, Guénon och Alfred Rosenberg. Den finns
även hos Carl Schmitt: Staten är den helhet vari motsatserna i
nationen inte upphävs men reintegreras.
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d. den nya högerns dragningskraft

Den nya högern är inte en rörelse utan ett antal idéer som ständigt
tuggas om och ibland revideras av framför allt de Benoist. Även om
de inte orsakar lika stor medial uppmärksamhet i början av 2000-
talet som i slutet av 1980-talet och under 1990-talet, menar jag att
dessa idéer har en oerhörd potentiell genomslagskraft eftersom de
erbjuder vad som ger sken av att vara en alternativ lösning på
dagens problem. För mig förefaller det illavarslande när en 18-årig
svensk flicka i asatron inte bara finner tro utan även imaginära röt-
ter: »Alla gamla religioner har utvecklats i nära relation till den kul-
tur de är sprungna ur. Både kristendomen och islam växte fram i
arabvärlden. Det har inget med vårt ursprung, vår kultur, vårt kli-
mat att göra.« (citerat efter Dagens Nyheter 22/10 2000)

Hur ser attraktionsmönstren ut? Kanske kan jag visa det genom
att påminna om de kännetecken som jag har visat upp och antyda
vem som där kan finna något lockande. 

Nyhedendomen och kritiken av den judisk-kristna civilisatio-
nen är intimt sammantvinnade med antiamerikanism. En dikotomi
är lätt att sätta på schema:

hedendom/europeiskt judiskt/kristet/amerikanskt
gemenskap individualism
idealism materialism
tillhörighet i en hierarki jämlikhet
flera gudar en gud
respekt för naturen dominans över naturen

Saul Friedländer (1999) talar om »den frälsande antisemitismen«
som ett centralt inslag i nazismen, en politisk teologi. I den nya
högerns fall kan vi tala om »en frälsande antiamerikanism«. »Ame-
rika« står för falsk universalism, och den nya högern hävdar i stäl-
let den universella rätten till särart. Här finns en beröringspunkt
till den postkolonialism och den poststrukturalism som också
innebär kulturrelativism. »Ethnocide« är enligt den nya högern
liberalismens och kapitalismens yttersta konsekvens. Häri ligger
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en appell till vänstern, och allt oftare ser man stalinister, leninister
och andra vänsterextremister stå som undertecknare av diverse
upprop tillsammans med olika fascister.

Den nya högern hyser en längtan till rötterna och ursprunget.
Människan har blivit alltför mobil. Alltför många fötter saknar röt-
ter. Här finns en appell till nationalister och nostalgiker, i Sverige
till vänner av det gamla goda och varma »folkhemmet«, som vad
jag vet aldrig har funnits.

Ja, en appell hos den nya högern riktar sig till folket, till en växande
skara så kallade vanliga människor som retar sig på de politiska och
ekonomiska eliternas rikedomar. Den nya högern brukar gärna själva
ordet »folk« med en etnisk-kulturell innebörd. Man lockar med
gemenskap. Nazismen lyckades ju göra »Volk« till sitt begrepp. Själva
ordet blev anatema i Västtyskland men levde kvar i DDR, där det
fanns »folkpoliser« (VoPo’s) och »folkägda företag« (VEB), för att
inte tala om den hiskeliga beteckningen »folkdemokrati«. I Sverige
finns »folköl«, »folkaktier« och »folkhälsa«, med andra ord jordmån. 

Hos den nya högern förekommer ett ständiga vurmande för
»nord« och mytologiserande av »det nordiska«. Nord lierar sig ofta
med öst mot syd och väst. Geografi blir politik. Väderstrecken
poli tiseras. Här finns en appell till storslagna gemenskapssökare
och politiska surrealister.

Den nya högern kritiserar hyper-reflekterandet och antyder
olika alternativ: symbolism, starka institutioner och hedniska ritu-
aler. Här finns en appell till världsförbättrare, frustrerade intellek-
tuella och new age-fantaster.

Antifeminism är ett annat av den nya högerns beten. Här finns
en appell till irriterade män.

Vad jag vill ha sagt är att den nya högern inte är något perifert.
Om den kommer att växa, kommer det att ske inom redan etable-
rade meningssammanhang och kontexter. Dess appeller har säker-
ligen en och annan resonans hos de flesta av oss. För att bekämpa
dessa idéer räcker det inte med att demonisera utpekade och
redan marginaliserade grupper. Man måste vara vaksam på vad
man själv tänker och gör och på vilka konsekvenser ens handling-
ar har. Nyhögern som potentiell fascism uppenbarar sig kanske där
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man minst väntar sig: inom »vänstern«, miljörörelsen eller någon
religiös riktning.

e. övriga anförvanter till den nya högern

Nationella Socialister 

Advokaten Horst Mahler är född 1936 och mest bekant som för-
svarare åt medlemmar av Baader-Meinhof-ligan. Mahler var en
vänsterprofil som blev ledande ideolog inom tyska NPD. Vid ett
partimöte i september 2001 ställde Mahler sig i spetsen för en radi-
kalisering av partiets programpunkter: ut med utlänningar, »orga-
nisk socialpolitik«, skyddstullar för att skapa ett utlandsoberoende
näringsliv, avmodernisering bland annat genom att bryta ner
restaurang- och livsmedelskedjor och bestraffning av profitsträ-
vanden. Dock motsatte sig partiets flertal de flesta förslag; man
ville föra en mer »traditionell« NPD-politik. 

Mahler är alltså alltför radikal för »normala« nazister. Hans anti-
amerikanism och antisionism (ofta antisemitism) är starka, hans
arabiska förbindelser omfattande. Helt konsekvent uttalade han
sitt stöd för attacken mot World Trade Center i New York den 11
september 2001. 

Påminner om Mahler gör Bernd Rabehl, som är professor i
socio logi i Berlin, född 1938 och före detta marxist. Han var god
vän med Rudi Dutschke. Båda tillhörde den »nationella fraktio-
nen« inom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS).
Rabehl stöder numera nationalrevolutionärer och tredjepositio-
nister. Både Mahler och Rabehl menar att det är de som förvaltar
Dutschkes och 68-vänsterns arv.

Tredjepositionism

»Den tredje vägen« går tillbaka på bröderna Strasser och är en
synonym till »strasserism«. »Varken vänster eller höger«, »varken
kapitalism eller socialism« har hörts många gånger förut, och den
främsta megafonen numera är den i Storbritannien baserade
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International Third Position (ITP). Den stammar från en utbryt-
ning från National Front och kan beskrivas som en liten grupp
som hyllar Codreanu och förespråkar »antisionism« och antiame-
rikanism. Sionismens huvudstad är som bekant New York. Man är
allierad med American Third Position (ATP), som är mycket radi-
kal. Avskaffandet av banker och pengar är viktiga mål för ATP.
Man betonar sin »nationalrevolutionära« övertygelse och fäster
stor vikt vid de gröna frågorna. En intressant skillnad i förhållande
till de nyhedniska grupperingarna är ATP:s kristna fundamenta-
lism, som även den passar de »antisionistiska« aspirationerna. ITP
har förgreningar också i Spanien och Frankrike. Nyckelord för
dessa grupperingar är alltid »tredje« och »nationalrevolutionär«. 

Wiliguts förvaltare

Rudolf Mund och Wilhelm Landig har ihärdigt vidarefört Wiliguts
arv och dragit uppmärksamhet till »den svarta solen«, som hos
dem blir en motståndssymbol. Motståndet gäller förstås framför
allt upplysning, kosmopolitism och »förintelsen« av »de organiska
distinkta folken«. Enligt Mund är den svarta solen ett slags ursol
som för 230 000 år sedan lyste över hyperboréerna och påverkade
dem positivt rasmässigt och andligt. (Sünner 1999: s. 147)

Nätsajten Sonnenwacht fullkomligt frossar i detaljer rörande
Wiligut och hans lära. Smycken i form av Irminsul och den svarta
solen finns att köpa bland annat vid Krebs Thule-Seminar. Musik-
grupper som Sol Invictus och främst Allerseelen har försökt
gestalta den esoteriska fascismen i toner; den sistnämnda gruppen
har tonsatt texter av Wiligut och Hielscher.

Nyhedniska etnopluralister

Arbeitsgemeinschaft Naturreligiöser Stammesverbände Europas
(ANSE) är en av de mer kända och mest omfattande nyhedniska
grupperingarna i Tyskland. Den bildades 1990 av Sigrun Schleip-
fer, en av den nystartade Armanen-Ordens grundare.

ANSE anser sig själv vara en sammanslutning av olika så kalla-
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de stamförbund, till exempel Bajuwarer, Ostariker, Burgunder,
Franker och Thüringer. Vart och ett står under ledning av »stam-
fursten«, det vill säga Schleipfer, alias Freifrau von Schlichting. För-
eningen använder nyhedniskt tankegods och träffas vid olika hög-
tider, som midvinter och midsommar. Den utger tidskriften
Huginn & Muninn. Här finner man annonser för Lebensborn,
Unabhängigen Nachrichten, Armanen-Orden och Hexenkreis Ygg-
drasil. Det finns förbindelser till grupper som Jürgen Riegers Art-
gemeinschaft, Goden och Deutschgläubigen Gemeinschaft, även
till SS-veteraner och medlemmar i den sedermera förbjudna Natio -
nalistischen Front (NF). Föreningen verkar för den nordiska
rasens renhet. År 2001 ordnades en »schamanträff« där indianska
medicinmän träffade »tyska schamaner«. 

I Sverige finner man Svensk hednisk front med tidskriften Bud-
kavelen. Den flitigaste skribenten är den tidigare nämnde Varg
Vikernes, ämnena odal, Wiligut, solen, runmagi, urnordiska seder
och bruk och liknande.

Ludendorffarnas förvaltare

Mathilde Ludendorff nybildade 1951 Bund für Gotteserkenntnis.
Förbundet kallas även för »ludendorffarna«. De gör bruk av ario-
sofin och ser mänskligheten som uppdelad i två delar: ljus- och
skuggraser. För dem är rasblandning »folkmord«. Förbundet utger
tidskriften Mensch und Mass. 

Man kan i den esoteriska nationalsocialismen se en starkt religiös
föreställning om ljuset. Det är solen som står för ljuset, den svarta eller
den vita. Mithras, Lucifer och Krestos, alla är de ljusbringare. Ljuset
är livet, energin och motkraften mot isen i den eviga kosmologiska
kampen mellan is och eld, i enlighet med vad Hörbiger har lärt ut.

Solen och ljuset genomsyrar nazismen, som svastikan och SIG-
runan i Fidus målningar. Solen är ursprunget, den som en gång sken
över det paradisiska Thule/Atlantis/Hyperborea. Det är möjligt att
återvända dit tror dagens nazister. Så småningom kommer de utval-
da människorna att göra det. Till dess får man vänta i Interregnum,
rida tigern, kanske skynda på Ragnarök och avsluta Kali Yuga.



9.

AVSLUTNINGAR





a. radikalare än hitler?

Slutligen är det väl befogat att bekräfta det redan inled-
ningsvis givna svaret på den fråga som ställs i själva titeln på
denna bok: Radikalare än Hitler? Ja, Hitler var i väsentliga

avseenden realist, realpolitiker. Han talade verkligen ofta ned -
låtande om både Himmler och Rosenberg. Och vad tyckte han då
inte om Wiligut, Wirth med flera?

Och Jung? Enligt Manfred Frank (1982: s. 33) skulle Jung i ett
brev till Hitler ha föreslagit att ekar planterades i »Odenslundar«.
Germanerna med sitt kollektiva omedvetna och sina specifika
arketyper skulle känna sig hemma här. Hitler ska ha svarat att för-
slaget var alltför radikalt. Själv var han blott »en moderat national-
socialist«.

b. symbolismen

Flera då- och nutida fascister menar att symbolen, rättare sagt det
icke-lingvistiska tecknet, ikonen, arketypen eller hieroglyfen, »log-
gan«, rymmer något oerhört mycket mer grundläggande än vad de
analytiska begreppen kan härbärgera. Begreppen delar, river sön-
der, ja, de grundlägger Fallet, medan symbolen helar. En sådan här
»symbolism« löper som en tråd genom fascismens hela idéhistoria,
från ariosofer fram till dagens »nya höger«, »tredjepositionister«
och så vidare. Jag ska nu, med hjälp främst av Heller och Maegerle
(2001: s. 36 ff ), lyfta fram några lämpliga illustrationer.

Robert Musil skriver i sitt storverk Mannen utan egenskaper om
en grupp völkische unga män i Wien i början av 1900-talet: »Deras
huvudbudskap var ’symbolen’.« Symbolen var botemedlet på
tidens förvirring och förbannelse. Den visade utvägen ur en ohåll-
bar, outhärdlig situation. Ja, den erbjöd frälsning. Musil kunde ha
beskrivit sin egen samtid och närmaste framtid likadant, eftersom
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uppburna aktörer som Spengler, Klages och Alfred Baeumler var
inne på samma tanke, såg symbolen som den förlösande kraften. 

Spengler (1921) spekulerar i om inte tiden är kommen för en
»ny metafysik«, en »ersättningsreligion« som inte vidgår glappet
mellan verklighet och symbol, en tro som vill återupprätta till-
ståndet före Fallet, före uppkomsten av klyftan mellan ett objekt
och dess kommunikativa representation.64 Baeumler driver tanken
vidare: Symbolerna »symboliserar« ingenting. De är. Och med
deras hjälp kan individen få kontakt med en verklighet som aldrig
kan nås med hjälp av det gängse språket. Symbolerna har en egen
verklighet, oåtkomlig för blotta förnuftet. 

Hauer kom i jakten efter sin germanska religion fram till att
analytiskt-begreppsligt tänkande stammade ur det semitiska
medan germanerna har en läggning för att medelst »heliga teck-
en«, som inte är bokstäver, nå »det heliga djupet«. Symbolerna
står i samklang med det levda livet, vilket dödas om man söker
efter det i det nedskrivna. Det nedskrivnas auktoritet härrör från
tio Guds bud, de skriftliga judiska lagarna. Symbolerna är så pass
rika och andliga att de aldrig kan fångas in i språket, blott i ett
naket och reservationslöst möte med den allsmäktiga heligheten.
Judisk logik står således mot germansk andlighet, ännu en dimen-
sion i förståelsen av den påstådda artskillnad mellan omänskligt
och mänskligt, semitiskt och ariskt, som är nationalsocialismens
livs luft.

Ifrågavarande tankefigur har förekommit i min framställningen
tidigare. Den finns i den unge svenske nazistens dikt om »Hakkor-
set« liksom i Eliades och Jungs hopp om att i själva symbolen få
skåda det heliga. För Eliade ligger symbolernas funktion i att de
reintegrerar människan, att de överbryggar den klyfta som genom
Fallet skapades mellan ord och ting, Gud och människa. Sym -
bolerna kan återge människan hennes »adamitiska privilegier«.
(jfr Wasserstrom 1999: s. 37) Möjligheten är enligt Eliade revolu-
tionerande: »Man har börjat att förstå att återupptäckten av sym-
bolismen är den kanske viktigaste insikten i vår tid.« (citerat efter
Wasserstrom 1999: s. 99) För Eliade och Jung representerar sym-
bolerna inte någonting. En symbol kan översättas bara till en
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annan symbol. Symbolerna är urfenomen som ger människan till-
gång till ursprunget och helheten. 

Enligt Serrano är symbolen så pass fylld av ande att den inte
kan vara rationell. (jfr Heller och Maegerle 1998: s. 112) Den rena
symbolen kan icke desto mindre förflytta berg. Den har Vrilens
och Gralens krafter. I början av 2000-talet kan symbolismen för
många utgöra ett alternativ till »hyper-reflekterandet«. Ett förlorat
arkaiskt paradis finns och kan återupprättas, kan man resonera:
Det kan bryta igenom historiens terror. Hyper-reflekterandet för-
stör det som symbolen erbjuder: ett förbehållslöst möte, omedel-
barhet och självklarhet. 

Symbolismen kan verka vara i takt med tiden, en tid av »loggor«
och nedmontering av det traditionella alfabetet. Exempel på det
senare är blott alltför lätt att anföra. Tänk på unga människors
uppfinningsrikedom när de skriver SMS och chatmeddelanden. 
I denna värld skrivs »are you too« som »r y 2«. Eller tänk på hur
bud skapet »I love New York« ser ut på t-shirts eller dekaler. 

c. det modernistiska imperativet

För att travestera Max Weber: Modernize or perish! Modernisera
eller gå under! Även de mest reaktionära fascister är tvungna att
modernisera sig för att kunna överleva, vilket blir ett dilemma för
esoteriska och gröna nazister. Svante Nordin (1999: s. 133) ut -
trycker Webers tes så här: »Den nation som valde en annan väg än
moderniseringens måste välja sin egen svaghet och undergång.« 

Det modernistiska imperativet är dikterat av att alla människor
lever på en och samma planet, och där har rationalisering, tekno-
logi och kapitalism visat sig effektiva och blivit segerrika. Därför
måste reaktionär fascism bli modernitetsbejakande. För vad skul-
le alternativet vara? Jo, protektionism, uppförande av fysiska och
mentala murar, vilket skulle kräva enorma tillgångar om nöden
skulle kunna hållas på avstånd. Om en stat inte »hänger med i
racet«, går den antagligen under på grund av fattigdom eller andra
fundamentala brister. Tillgängliga fakta talar för Max Webers tes
om att rationaliseringen och avförtrollningen inte går att hejda,
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liksom för Francis Fukuyamas tes om »historiens slut«. 
På grund av den internationella konkurrensens imperativ nöd-

gas fascismen bli modernistisk eller »reaktionärt modernistisk«.
Den esoteriska fascismen ligger illa till om det stämmer att det exi-
sterar ett starkt modernistiskt imperativ. Dess enda chans blir total
revolution.

d. att destruera historien

Den tyska nationalsocialismen mördade flera miljoner judar,
romer och andra icke önskvärda under andra världskriget. Efter
kriget har många nationalsocialister gjort sig till experter på hur
man manipulerar historieskrivning. Förintelsen har inte ägt rum
eftersom Auschwitz byggdes av USA efter kriget. Tyskland hade
inte tillgång till de gaser som ska ha varit använda. Och så vidare,
och så vidare. (jfr www.wiesenthal.com för att se revisionisternas
van ligaste argument) 

Redan under sitt 12-åriga tusenårsrike hade de tyska national-
socialisterna hunnit med att skriva om stora delar av Europas
historia, nämligen i sin strävan efter att bevisa att germanernas
vagga stod i Thule och annat liknande. Om man inte fann veten-
skapliga bevis, så kunde man alltid tolka olika fynd och dokument
så att tesen blev sann. Allt var dock inte rena påhitt och fantasier.
Resultatet är att somliga frågeställningar har blivit satta i karantän
eftersom de presenterats i verk som associeras till nationalsocia -
lismen. 

Ett belysande fall är bilden av Nietzsche. På grund av systerns
idoga arbete att framställa sin bror som en antisemitisk proto -
fascist, bland annat genom att redigera hans efterlämnade texter
lite hur som helst, och Alfred Baeumlers lika idoga möda att visa
hur pass bra Nietzsche passade in i den nationalsocialistiska
åskådningen, så blev Nietzsche under ett par, tre årtionden efter
kriget stämplad som nazistfilosof. Med Michel Foucault, Jacques
Derrida och andra svängde pendeln åt andra hållet. Stephen
Aschheim (1996) har försökt att nyansera bilden. Visst var det en
grovt förvanskad Nietzsche som proto- och realnazister lyfte fram.

208



Men Nietzsches språkbruk var av stor vikt i fascistiska miljöer, så
talade han ju bokstavligen om »utrotning«.

e. den andre guden

Alla politiska idéer och ideologier har ett moment av teologi, ja,
det är inte mycket av vårt tänkande och sägande som står sig utan
postulat av teologisk natur. Tydligast är den teologiska komponen-
ten i de radikalaste och mest utopiska ideologierna: kommunis-
men och fascismen, där himmelriket utlovas. 

De teologiska och idealistiska elementens oerhörda betydelse
för fascismens uppkomst och attraktionskraft har ofta ignorerats.
Fascismen utgör en urskiljbar ideologi mycket på grund av att reli-
gionen och estetiken medvetet lyfts fram, medan liberalismen
strävar efter att minimera dylika aspekter eller förnekar över
huvud taget deras relevans.65

I en antologi redigerad av Richard Crossman (1950) framträdde
en rad före detta vänsterintellektuella som erkände att deras tro på
kommunismen gått förlorad. Boken heter The God that Failed. Det
var kommunismens frälsande Gud som hade misslyckats. Men det
fanns en minst lika starkt uttalad tro på en annan Gud under 1900-
talet: »Den andre guden«, som var en frälsningsfigur hos den radi-
kala högern. Den amerikanske historikern Jerry Muller lät denna
träda fram i sin biografi om den tyske sociologen Hans Freyer: The
Other God that Failed. 

Gudsfiguren förekommer faktiskt explicit hos en rad radikala
intellektuella under 1900-talet. Så menade den åldrade Martin
Heidegger att »bara en Gud kan rädda oss«. Max Horkheimer och
Theodor W. Adorno menade att sann, icke-repressiv upplysning
kunde beskrivas som »gudarnas och kvaliteternas återkomst«.
Poängen då? Jo, jag vill betona hur radikal politik alltid vilade på
en gudsbild, både den till vänster och den till höger. Det man ville
uppnå var så radikalt annorlunda att bara hänvisandet till något
högre kunde göra målet någorlunda skönjbart. 

Den andre guden står i motsats inte bara till kommunismens förste
gud utan också till det judiskt-kristna. Både kommunism och
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fascism var utopiska och revolutionära massrörelser med messi-
anska, frälsande inslag, dock med den skillnaden att där kommu-
nismen såg proletariatet eller partiet som historiens sista subjekt
såg fascismen nationen. Man eftersträvade »organisk gemenskap«,
en gemenskap på etnisk grund där nationen är ett levande, orga-
niskt väsen.

Den andre guden baserar sig inte på Moses utan på Wotan, det
vill säga den lokale jätten, sprungen ur germanernas skogar och
berg. Wotan är också sinnebilden för kamp och krig för det egna
folket. Med honom förknippar Evola och andra viljan att våga livet,
att offra för saken. Hellre än i en globaliserad värld ville man leva i
de många olika folkens Europa, ett Europa där motsättningarna
finns kvar. Då finns ju konflikter som kan leda till det önskvärda:
strid, spänning och smärta. Så skulle fascismens teologiska grund-
föreställning kanske kunna formuleras.

f. roten till det onda

Hur många gånger har jag inte funnit anledning att hittills referera
till trädet? Det metaforiska trädet måste vara det mest förtätade
tecknet i mänsklighetens historia. Ständigt dyker det upp, i bilder,
talesätt och namn: Sparbankseken, Unter den Linden, Yggdrasil,
korsets träd av »Jesse rot och stam« och så vidare. 

Låt mig börja i ena änden och se vad som händer. Från den jord
vi kommer från till den himmel vi är på väg till, trädet är det som
förenar det här nere och det där uppe. Roten kommer först, ur-
roten, alltings början, ur-et. Rötter har allt levande, åtminstone i
metaforisk bemärkelse. Men människan har dessutom (eller »tvär-
tom«, som den ultraglobalistiske cyberkosmopoliten skulle hävda)
fötter. Rotmetaforen är återkommande hos de tänkare som jag stu-
derar. Den implicerar en skepsis mot hyper-reflekterandets långt
drivna »förgrening«. 

Grönska, årstider och återfödelse, ande, nation, ja, fascismen är
rotad (sic!) i det förnimbara. Den är inget »virus from outer space«.

210



g. vänster och höger – en modell

Efter att ha kommit så här långt måste jag återvända till ett pro-
blem. Jag har visat att varianter av fascism och nazism kan vara
vänsterorienterade. Fenomenen som sådana befinner sig ju annars
så långt till höger man kan komma. Hur går det ihop? Jo, för att
det finns två skalor från vänster till höger och inte bara en. 

«Vänster« och »höger« uppstår efter franska revolutionen, med
bakgrund i den rumsliga placeringen av folkets delegater. Till
vänster sitter de som i England senare kallas för the Party of Pro-
gress, till höger the Party of Order. Sådana som önskar framsteg
baserade på förnuftets kraft står mot sådana som vill upprätthålla
status quo, tradition och privilegier. Liberalism står mot auktoritär
gammalkonservatism. Under 1800-talet sker dock viktiga skred.
Högern börjar gradvis acceptera förändringar, om de genomförs
med måtta. Attityden förändras inte med entusiasm utan för att
man är nödd och tvungen, speciellt efter 1848, då den moderna
socialismen skapas och arbetarklassen organiserar sig. Den nya
vänstern, liberalism och socialism, driver fram rösträtt och andra
politiska rättigheter. Något förenklat kan man säga att »vänster«
och »höger« under 1800-talet anger hur pass mycket framsteg man
eftersträvade, hur pass omfattande man menade att rösträtten
skulle vara och om man ansåg att det förnuftiga tänkandet eller de
etablerade rutinerna skulle vara vägledande i förändringsarbetet.
1800-talets stora fråga är den sociala; det gäller att ge arbetarklas-
sen bättre levnadsvillkor. Striden mellan vänster och höger hand-
lade inte om att säga ja eller nej till detta – även högern insåg nöd-
vändigheten – utan om hur pass långtgående reformerna skulle
vara och hur fort de skulle genomföras. 

En annan stridsfråga var monarkin, en klassisk högerfråga, som
idag saknar betydelse eftersom monarken saknar makt, bortsett
från i Nordkorea, där den levande monarken dock har mindre
makt än sin döde far. Ytterligare en annan är kyrkan, vars inflytan-
de högern ville bevara. 

Många hävdar att nationalism är en demarkationslinje mellan
vänster och höger. Så enkelt är det knappast. Efter upplysningen
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blev nationalismen en strategi för den vänster som ville uppnå
demokrati och avskaffa de dynastiska flernationella monarkierna.
»Demosnationalism« skulle man kunna kalla denna position. Emel -
lertid kom Marx och Engels socialism att lansera en radikal inter-
nationalism. Kommunistiska manifestet från 1848 kan paradoxalt
nog ses som en hyllning till moderniteten, borgarklassen, tekniken
och kapitalets gränslöshet. Som ett svar på den internationalistiska
socialismen började en konservativ »ethnosnationalism« att växa
fram i slutet av 1800-talet. Mot socialismens »klass« som bas för
gemenskap kom en ny reaktionär höger att ställa »nation« och
»ras«. Resultatet blev sådant som pangermanism, panslavism, natio -
nalistisk folkloristik och i Tyskland en mysticistisk antisemitisk
völkischkeit. BegreppetVolk är, vilket jag har påpekat redan tidigare,
inte liktydigt med demos, alltså en majoritet av en stats medbor -
gare, utan syftar på rasmässigt besläktade individer, människor »av
samma blod«, framvuxna »ur samma mylla«. 

År 1914 kastade sig stora delar av vänstern emellertid ut i oros -
tidens nationalistiska våg. Det var i detta sammanhang som nazis-
men och fascismen började växa fram. I Italien och Frankrike allie-
rade sig de revolutionära marxistiska syndikalisterna under led-
ning av Georges Sorel med den nationalistiska högern. Man såg
kriget och våldet som medel att mobilisera arbetarna, som sedan
kunde krossa det borgerliga samhället. Mussolini och den italienska
fascismen har sin omedelbara upprinnelse här. Att den italienska
fascismen senare lierade sig med kyrkan, monarkin och konserva-
tiva krafter betyder givetvis inte att dess ursprung i vänstern för-
vandlas till intet. Fascism och nazism är så pass unika ideologier
att de inte entydigt låter sig placeras på en vänster-högerskala.

Apropå vänstern och nationalismen kan fler fenomen anföras:
dels stalinismen, med dess föreställningar om socialism i ett land,
det »fosterländska kriget« och en kamp mot »sionismen« (vilken i
praktiken var antisemitisk), dels befrielserörelserna i tredje värl-
den, där nationalism av etnisk extraktion var av central betydelse.
Läs bara följande citat av Ho Chi Minh! »Landsmän i Södern och
södra delen av centrala Vietnam! Norr, Centrum och Söder är
oskiljbara från Vietnam! Vi har samma förfäder, vi tillhör samma
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familj, vi är alla bröder och systrar. Ingen kan dela upp barn från
samma familj, inte heller kan någon dela Vietnam.«66

Inte bara den italienska fascismen utan också den tyska natio-
nalsocialismen har viss genes i vänstern, i dess antiborgerliga
affekter. Precis som Mussolini lierade sig Hitler senare med kon-
servativa krafter, vilka till en början hade uppfattat honom som
allt för radikal och socialistisk. Han gjorde sig kvitt nazistpartiets
socialistiska fraktion under de långa knivarnas natt 1934, men han
byggde under Tredje riket en välfärdsstat med omfattande social-
politik: semester, daghem, bättre boende och dylikt. Men bara för
arierna; de folkfrämmande förflyttades eller utrotades. 

Finns det då över huvud taget anledning att tala om »vänster«
och »höger«? Jag menar att det trots allt gör det, inte minst för att
man ska kunna upprätthålla ett politiskt samtal. Den italienske filo-
sofen Norberto Bobbio, som beskriver sig själv som liberal socia-
list, menar att vänstern kämpar för »jämlikhet« och högern för »fri-
het«. Med jämlikhet avses inte bara lika förutsättningar utan även
inkomstutjämning med hjälp av höga skatter och omfördelning,
en strategi som ofta kallas för »välfärdsstaten«, med frihet rätten
att välja och att behålla en rimlig del av sina inkomster. Det politis-
ka ställningstagandet beror då inte bara på egenintresse utan även
på vad man tar ställning för i en rationell diskussion. Högern
menar att alltför höga skatter bryter mot grundläggande rättighe-
ter eftersom staten inte bara berövar individerna alltför mycket av
deras inkomster utan även bygger upp en gigantisk byråkrati som
genom klåfingrighet ingriper i och styr människors handlingar all-
tför mycket. Man kan alltså säga att mot vänsterns välfärdsstat står
högerns rättsstat.

Nödvändigtvis är inte vänstern i sin självförståelse mot frihet
och högern mot jämlikhet, men Bobbio fångar med hjälp av sina
kategorier in en central socioekonomisk motsättning. Det står
klart att »vänster« och »höger« utesluter varandra; man kan inte
både äta kakan och ha den kvar. Därmed är inte sagt att inte både
vänster och höger står för något gott. Vem är emot att man hjälper
samhällets svaga grupper? Vem är emot att samhället vilar på goda
rättsliga principer? Men vi måste välja! Vi kan inte ha både maxi-



mal jämlikhet och maximal frihet, inte både maximal välfärd och
maximal rättstrygghet.

En distinktion av Bobbios snitt går även att knyta till viktiga
historiska drag hos de båda lägren: vänstern har trott på framsteg
och förändring med hjälp av förnuftsvunnen kunskap, medan
högern har insisterat på att förändringar bör gå långsamt och häri
betonat andra kunskapskällor än förnuftet: omsorg, traditioner
med mera. Det har också funnits en tydlig klassdimension: väns-
tern har haft sin bas i den industriella arbetarklassen och sett
inkomstskillnader som en maktfråga, medan högern har haft sin
bas i de högre klasserna och bland annat hävdat att en arbetare
kan öka sin inkomst och status bara han är idog och exempelvis
ser till att skaffa sig bättre utbildning. 

Vänster och höger i Bobbios mening fångar in en socioekono-
misk dimension, en fråga där det finns två tydliga varandra uteslu-
tande alternativ. Men det finns även en filosofisk dimension: uni-
versalism versus partikularism och relativism. Universalisten häv-
dar att det mänskliga förnuftet är ett och samma oberoende av tid
och plats; följaktligen är vissa antaganden bättre och sannare än
andra. Människan är född fri och har vissa fri- och rättigheter.
Dessa är oantastliga och är inte fullbordade förrän varenda individ
på vår planet står i åtnjutande av dem. De mänskliga fri- och rättig-
heterna står över alla andra rättigheter, över statsgränser och kul-
turer. Partikularister hävdar dels att stater är suveräna, dels att
varje kultur sätter sina egna normer. 

Man kan idag vara både vänster och höger, till exempel en socia-
listisk nationalist, likt många skandinaviska socialdemokrater, eller
en marknadsliberal universalist, som ledande representanter för
den andra Bush-administrationen i USA. Ja, nyliberaler är »höger«
i Bobbios mening men »vänster« i filosofisk mening. 

Den partikularism som i filosofisk mening är höger kan resone-
ra enligt en bekant logik, hävda till exempel att idén om mänskliga
fri- och rättigheter hotar historiens verkliga subjekt. Den funda-
mentala aktören är ju inte »individen« utan »kulturen«, »staten«
och »folket«. Denna ståndpunkt har två viktiga implikationer som
har varit klart synliga i debatten under 1900-talets sista ögonblick
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och början av 2000-talet. Dels håller ståndpunktens företrädare
fast vid statsrätten, att varje stat är suverän och att ingen annan
makt har rätt att kränka denna suveränitet. Det finns något som
kallas för »inre angelägenheter«. Krig är krig, och även krig i
»humanitetens« namn är brott mot statssuveräniteten. Nyckelteo-
retikern bakom denna tes är den gamle nazisten Carl Schmitt
(1888–1985), som numera är en gunstling hos såväl fascister som
kommunister. Konspirationsteorier är inte ovanliga i ifrågavaran-
de kretsar. Bakom den universalistiska ideologin anar man mäkti-
ga krafter, sådana som den federala regeringen i USA, en makt-
hungrig FN-byråkrati eller den globala kapitalismen. Antiamerika-
nismen frodas liksom kritiken av »New World Order« eller »mon-
dialismen«. 

Det finns en särskild kulturell partikularism, dit man kan räkna
postmodernister, multikulturalister och andra relativister. Den
menar att varje kultur upprättar sina egna normer och har en
distinkt identitet. Ståndpunkten resulterar ofta i så kallad identi-
tetspolitik som kritiserar diverse postulerade »centrismer«, till
exempel »eurocentrism« och »logocentrism«.

Det kan vara dags att begrunda två figurer: 

figur 1
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Tillämpningen i figur 2 tarvar en del kommentarer och förtyd -
liganden. 

För det första: Det var de fascistiska och nazistiska ideologierna,
inte regimerna, som hade egalitära ideal. Regimerna ingick koali-
tioner med antiegalitära krafter. De regimer som åberopade marx-
ismen utvecklade sig på motsvarande vis i praktiken i partikularis-
tisk riktning, framför allt genom Stalin, Mao Zedong och Ho Chi
Minh. Tendensen når sin extrem i dagens Nordkorea. Dessutom
fick jämlikheten aldrig reellt genomslag; de socialistiska länderna
var de facto långt mera av klassamhällen än vad de kapitalistiska
länderna var.

För det andra: De fyra inplacerade ideologierna, eller snarare läg-
ren, bildar i de längsta avstånden »huvudantagonismer«. Betrak -
taren finner då två sådana och inte som i klassiskt vänster-högertän-
kande blott en huvudantagonism. Absolut fiendskap råder mellan
dels marxism och »högerpopulism«, dels nazism, fascism, national-
bolsjevism och nyliberalism. I de kortare avstånden finner man fyra
»biantagonismer«: En mellan marxism och fascism. Här står klass

Partikularism

»Högerpopulism«

FrihetJämlikhet

Nazism
Fascism

Nationalbolsjevism

Marxism Nyliberalism

Universalism

figur 2



som grundläggande intressegemenskap mot nation. En andra mel-
lan marxism och nyliberalism. Här står jämlikhet mot frihet. En
tredje mellan fascism och högerpopulism. Även här står jämlikhet
mot frihet. En fjärde mellan högerpopulism och nyliberalism. Här
står nationalstatsentusiasm mot globalism och federalism.

Biantagonismer möjliggör »allianser« mellan dem som står när-
mast varandra i figuren: En allians mot kapitalism. Det främsta
exemplet härpå har varit nationalbolsjevismen i Ryssland sådan
den har gestaltat sig i kommunistpartiet och hos dess ledare Gen-
nadij Ziuganov. En andra allians mot nationalism och rasism.
Fenomenet uppträder i de antirasistiska nätverk som agerar offen t -
 ligt. En tredje allians mot internationalism. Ett bra exempel är Ita-
liens regering under Silvio Berlusconi, där både högerpopulister
(Lega Nord) och fascister (Alleanza Nazionale/Movimento Sociale
Italiano) satt med. En fjärde allians mot den starka välfärdsstaten.
Här finner man ett till föregående punkt starkt relaterat exempel,
nämligen alliansen mellan Silvio Berlusconis Forza Italia och
Umberto Bossis Lega Nord. 

Dessa biantagonismer och möjliga allianser illustrerar blott fyra
extremfall. Det är möjligt att positionera flera partier, ideologier
och rörelser på andra punkter i figuren. Till exempel torde Tony
Blairs New Labour hamna någonstans i mitten. Andra rörelser är
mycket svårplacerade. Ta till exempel anarkismen: eftersom den är
för statens avskaffande ligger den nära nyliberalismen. Samtidigt
är den för jämlikhet. 

Virulent i början av 2000-talet är den »oheliga« och för många
oväntade alliansen mellan »högerpopulism« och multikulturell
ideologi. Den gemensamma utgångspunkten är tron att »kultur« är
det centrala subjektet i historien och i vårt nutida samhälle. Den
amerikanske filosofen Brian Barry har i sin bok Culture and Equality
levererat en både grundläggande och övertygande kritik av kultu-
ralismen. Denna postulerar att kulturer är jämlika och inkommen-
surabla. Men om de är inkommensurabla, det vill säga att deras
norm- och idésystem inte går att översätta över kulturgränser, hur
kan man då hävda att de är jämlika? Var och en borde kunna se att
en »multikulturalist«, en »etnopluralist« och en »postmodernist«
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blir varandras bröder och systrar i ett kulturalistiskt träsk. Richard
Rorty har sett detta och tycker inte om vad han ser. Rorty menar
att kampen för »erkännande« (»recognition«) har överflyglat kam-
pen för »rättvisa« (»justice«) som dominerande politiska fråga, i
varje fall i USA. (se Fraser 2003) Man skulle kunna uttrycka det
som att kulturella faktorer blir viktigare än socioekonomiska.
Springtime for… 

h. väg eller fraktion?

Jag har tyckt mig se att det finns en rad mer eller mindre distinkta
intellektuella vägar till fascism i vid mening, på en gång högst
udda vägar men samtidigt »normala«. I ett myller av namn, kon-
stellationer och strömningar har jag försökt att vaska fram huvud-
grupper, där mina beteckningar aldrig uttömmer empiriska skill-
nader och återger den verkliga mångfalden. Överlappningar är
dessutom legio. Detta är nu ett allmänt samhällsvetenskapligt pro-
blem: hur abstrakta kan begrepp vara utan att de förlorar relevans
för det de vill belysa? Jag har satt min lit till egen erfarenhet. De
olika huvudgrupper som jag lyfter fram illustrerar sin bristfällig-
het till trots tidigare relativt magert utforskade områden.

Jag har huvudsakligen behandlat en »esoterisk« väg. Jag har
visat hur föreställningar från den esoteriska traditionen har påver-
kat individer och grupper, som i sin tur har lagt fram idéer med
politiska implikationer. Startpunkten för den »esoteriska fascis-
men« blir Madame Blavatskys teosofi. Hennes raslära och tanke
om ett förlorat paradis har underblåst fascistiska böjelser främst –
men inte bara – i det tyska språkområdet. 

Det finns även en mer uttalad »politisk« väg, längs vilken man
återfinner personer och grupper som sökte något bortom kapita-
lism och socialism. »Inte vänster, inte höger, men framåt!«, som Per
Engdahl formulerar det. Ofta strävade man bakåt, till ur-, men allt-
så också »framåt«. Ofta bestod fascismen i en »konservativ« håll-
ning som »radikaliserades«. Explicit självmotsägande beteckningar,
som »konservativ revolution«, »nationalbolsjevism« eller »reaktio-
när modernism«, säger något om det som eftersträvades: en ny
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enhet bortom modernitetens motsättningar. Viktiga politiska
inspirationskällor stod att finna i Georges Sorels mytiska revolu-
tionslära, i olika former av anarkism eller i en rent reaktionär kon-
servatism. De tänkare som vandrade denna väg hamnade ofta i
opposition till de faktiska fascistiska regimerna, vilket absolut inte
betyder att de ideologiskt sett inte var fascister.

Även en »filosofisk« väg kan pekas ut. Vandraren startar då i
regel i problem som följer av nihilism, inte minst som en sådan
kommer till uttryck i Nietzsches texter. 

Ett viktigt antagande är alltså att det inte finns en enda väg till
fascismen, till att bli »nasse«, exempelvis »förakt för svaghet«, utan
troligtvis flera, varandra korsande vägar. Detta antagande har för-
delen att man lättare kan förstå och belysa konflikter inom fascis-
men, konflikter i ideologi och rörelser, som den bekanta kon -
flikten mellan Hitler och SA. Det blir betydligt enklare att upp-
täcka och förstå den omfattande fascistiska oppositionen mot de
fascistiska regimerna i Tyskland och Italien. 

Härifrån är då vägen kort till att uppmärksamma fraktioner
inom fascistiska rörelser och regimer som i kamp med varandra
kämpar om makt och tolkningsföreträde. Dessa fraktioner stod
minst lika långt från varandra som till exempel trotskism och stali-
nism. Ett exempel är hur det inom den tyska nationalsocialismen
gick en djup klyfta mellan dem som i Alfred Rosenbergs anda sat-
sade allt på att formulera en nationalsocialistisk filosofi och dem
som satte »tyskheten« i centrum, germanologer som Herman
Wirth och Heinrich Himmler. (se Lund 2001: s. 193 ff ) En annan
klyfta har beskrivits av Mark Mazower (2000: s. 185): »Kollisionen
mellan rasistisk dogmatism och ekonomiskt intresse försatte Himm-
ler, SS och det nazistiska partiet i konflikt med Generalguverne-
mentets [Polens] härskare Hans Frank och Göring, talesmannen
för Rikets övergripande ekonomiska intressen.« 

Tillhörigheten till en »fraktion« samspelar med de beteckningar
fascister själva använde för att beskriva sin unika position eller
som de tillskrevs av andra som ville fånga just den unika positio-
nen: »nationaldemokrater«, »nationalbolsjeviker«, »nationalrevo-
lutionärer«, »nationalanarkister«, »nationalkommunister«, »national-
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socialister«, »nyhedningar«, »integrala traditionalister«, »tredjepo-
sitionister« och så vidare. 

Om man utgår från tankefiguren »väg«, får man emellertid en
mer sammansatt bild än om man utgår från föreställningen om
»fraktioner«. Det senare är ju mer en beteckning på institutionali-
serade och organiserade motsättningar, medan det förra i högre
grad handlar om tendenser, dispositioner och konstellationer. 

i. fascismens »normalitet«  

Fascismen är inte någon »patologi« utan en modern och »normal«
företeelse. Precis som det finns socialistiska och liberala intellek-
tuella finns det fascistiska intellektuella. Detta är en tes som fort -
farande väcker anstöt hos åtskilliga självgoda intellektuella, vilka
tror sig vara impregnerade mot »irrationalitet« och extremism,
detta trots att de kan vara kommunister eller bara kan legitimera
sin egen roll genom teologiska och/eller mytologiska hänvis -
ningar.

Georg Mosse (1999: s. 95 f ) skriver att »fascismen tänktes som
en rörelse som var emot intellektualisering«, som en revolutionär
nihilism. Mark Necloeus (2000) påpekar att fascismen är en »nor-
mal« intellektuell reaktion under moderniteten, ett sätt att hantera
fakta såsom kapitalism och demokrati. Jag kan bara instämma. De
fascistiska intellektuella var ofta anti-intellektualister, vilket har
förvirrat begreppen. De var intellektuella som så att säga led av sin
egen intellektualitet. 

Olika komponenter fungerade som vaccin mot att intellektuali-
teten skulle leda till en hyper-reflekterande och därmed icke-
fascistisk attityd. Här finns först och främst idealism, spetsad med
kult av kamp, handling och ära. I dosens grundrecept kan annat
förblanda sig: drömmen om nationalism som solidaritet och
gemenskap, fixering vid det vackra, en samtidig antikapitalism och
antisocialism, betonandet av rötter och natur, rastanken och tron
på »den nya människan«, längtan bortom demos och pöbelvälde
och längtan efter homogenitet och transparens, efter helighet. Det
är som uttryck för intellektuell idealism man måste närma sig
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sådant som följande yttrande av den ungerska pilkorsaren Feren-
ce Szalasi (1897–1946): »Nationalism utan socialism degenererar
oun dvikligen till chauvinism. Socialism utan nationalism degene-
rerar oundvikligen till materialism.« (citerat efter Jerk 2002: s. 77)

Det finns flera förhållanden som gör vägar till fascism relativt
lättrampade för intellektuella, till exempel att många av dem
avskyr borgare och pengar, materialism och ekonomism. Fascis-
men erbjuder sig som bundsförvant, lockar med föreställningen
»att vi befinner oss i ett stadium av extrem dekadens« och lovar
revolution. 

j. sann och falsk fascism 

Genom att fokusera skillnader och inte bara likheter, homologier
och »kopplingar« har jag kommit i kontakt med distinktionen mel-
lan »autentisk« respektive »reell« fascism. Den finns antydd i flera
av de arbeten jag har läst och dväljs redan i det råa historiska
materialet, till exempel fanns det i fascismens Italien en uttalad
»ultra-fascistisk« kritik av den sittande regimen. 

På vänsterkanten har man ofta mött motsvarande distinktion,
den mellan »reell« socialism och »äkta« kommunism. Det sist-
nämnda syftar då på den »obesmittade« modellen för hur ett soci-
alistiskt samhälle kommer att se ut. Speciellt efter 1989 har distink -
tionen varit populär bland sådana som fortfarande kallar sig
»kommunister«. De gör så eftersom Sovjetunionen och andra län-
der aldrig var »äkta« eller »verkliga« socialistiska samhällen. På lik -
nande sätt finns det människor som menar att regimerna i Italien
och Tyskland aldrig fullt ut lyckades genomföra en fascistisk ord-
ning; därför drabbas inte själva idéerna av de regimer som har
delat deras namn. Jag vet att denna tanke väcker anstöt, hävdandet
att inte bara kommunismen utan även fascismen aldrig skulle ha
existerat »på riktigt«. Orsaken till de skilda reaktionerna på paral-
lella föreställningar står sannolikt att söka i den så kallade »alliera-
de historieuppfattningen«. (se Davies 1997) Eftersom Sovjetunio-
nen hörde till segrarna 1945 var det fascismen (och även stora
delar av den gamla högern) som fick representera all ondska.



k. vad är »fascism«? en komplettering

Många intellektuella har haft fascistsympatier och av någon anled-
ning har man i allmänhet sett detta som en gåta. Hur kan känsliga
och icke våldsbenägna författare, poeter och filosofer bli fascister?
Hur kunde en sådan som Ezra Pound hamna där han hamnade?
Om vi ser våld och aggressivitet som essensen i fascismen kvarstår
problemet. Jag har i stället med Roger Griffin som minsta gemen-
samma nämnare fokuserat på »palingenetisk ultranationalism«. Då
behöver fascism inte associeras med strid och dödande utan kan
förknippas med ett utopiskt slutmål, en vacker vision.

Vem blir intellektuell fascist? Den som vantrivs i samtiden och
längtar efter renhet, en bergstopp, ljus och ordning och som inte
tillräckligt har beaktat distinktionen mellan konsekvens- och sinne-
lagsetik.



2231. Första gången torde ha varit runt
1925 genom matematikern och
frimuraren Arturo Reghini. (Han-
sen 1991: s. 43; Goodrick-Clarke
2002: s. 55) Reghini (1878–1946)
var en central gestalt i Italiens
ockulta miljöer, intresserad av
alkemi och magi. I hans tidskrif-
ter Atanòr och Ignis publicerade
Evola 1924–1925 bidrag om tan -
trism, kvinnan och Rudolf Steiner.

2. Guénon hade en relativt positiv
syn på frimureriet livet ut. Det
hade hjälpt till att rädda delar av
Traditionen. Evola såg det snarare
som en mycket urvattnad version
av densamma. Se den korrespon-
dens mellan Evola och Guénon
som finns återgiven i Evola (1994
[1953]: s. 29 ff ).

3. Inte minst Mussolini hyste oer-
hörd respekt för Evola (medan
det omvända inte var fallet). Så
berättas det att Mussolini gjorde
tecknet för att få skydd mot det
onda ögat när han mötte Evolas
blick i Hitlers Varghålan 1943.
Andra närvarande i bunkern
utanför Rastenburg i dåvarande
Ostpreussen var Hitler, Himmler
och Otto Skorzeny. Mötet ägde
rum direkt efter att Skorzeny
hade befriat Mussolini från fång-
enskapen. (Hansen 1991: s. 61 ff;
Coogan 1999: s. 315) 

4. Ett alias eller en pseudonym för
Hans-Thomas Hakl. Under nam-
net Hakl har han skrivit ett tillägg
(»Nationalsozialismus und
Okkultismus«) till den tyska
översättningen av Goodrick-
 Clarke, The Occult Roots of Nazism.
Goodrick-Clarke uppger i Black
Sun, s. 321, fotnot 5, att Hakl pub-
licerat ett arbete på engelska
(översatt av Goodrick-Clarke):
Unknown Sources: National Socia-
lism and the Occult, 2000. På tyska
har Hakl utgivit Der verborgene
Geist von Eranos. Unbekannte
Begegnungen von Wissenschaft 
und Esoterik, 2001. Han har också
skrivit flera artiklar, som »Evola,
Julius« i Caspar von Schrenck-
Notzing (red.): Lexikon des Kon-
servatismus, 1996, och »Julius
Evola – Denker gegen die Moder-
ne« i Deutschland in Geschichte und
Gegenwart, 1991. Som Hansen 
har han bland annat publicerat
»A Short Introduction to Julius
Evola« i Theosophical History,
1994, och »Julius Evola – Rehabi-
litation eines Geächteten« i Junge
Freiheit, 1996. 

5. Wiligut i en personlig rapport till
Himmler den 8 juli 1938. (citerat
efter Hansen 1991: s. 52) 

6. »Völkisch« går inte att översätta,
till exempel till »folklig«. Volk

noter 
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avser absolut inte Demos utan
Ethnos i dess renaste »Blut und
Boden«-form. Att tillhöra ett folk
är enligt denna uppfattning att
vara medlem av en genetisk, and-
lig och till naturen och jorden
bunden gemenskap.

7. Sicherheitsdienst des Reichsfüh-
rers-SS, grundad av Reinhard
Heydrich. SD blev senare, i ett
försök att koordinera säkerhets -
tjänsternas olika armar, en sek-
tion inom RuSHA.

8. Codreanu och flera av hans kam-
rater fängslades på order av den
kungatrogna regimen. Codreanu
sköts ihjäl. Ett fåtal av hans kam-
rater lyckades fly. En av dem
hette Mircea Eliade. Järngardet
lyckades likväl komma till makten
1940.

9. Martin Schwarz är en nyckel -
person när det gäller Evola. Han
har bland annat givit ut en CD –
»Cavalcare la tigre« – där olika
artister gestaltar Evolas idéer
musikaliskt. CD:n är utgiven på
skivbolaget Eis und Licht i Leip-
zig. Schwarz ligger över huvud
taget bakom det mesta om Evola
man hittar på internet. Han
utkom för övrigt år 2000 med
boken Raido, »Dokument för 
slutet av den dunkla tidsåldern«,
där bland annat följande mål
ställs upp: »Reorganisation av de
vilande krafterna. Bildandet av en
operationsenhet för en organisk
enhet. Kamp för en ny början.«
Jag överlämnar tolkningen till
läsaren. 

10. Ej att förväxla med den yngre
namnen, Jungkännaren Kurt
Almqvist.

11. En paroll av tysknationellt och
völkisch ursprung. (se Puschner
2002: s. 28)

12. Det mest detaljerade arbetet om
Eranos är Hakl (2001), se även
Wasserstrom (1999) för en kri-
tisk granskning.

13. Uppgiften kommer från släkt-
forskaren Heinz Schöny, refe-
rensen har jag från Buchmayr
(2001: s. 213).

14. Den fullständiga titeln är Götzen-
Dämmerung oder Wie man mit
dem Hammer philosophiert. Det
relevanta materialet återfinns i
avsnittet »Die ’Verbesserer’ der
Menschheit«, stycke 3–5.

15. De aktuella styckena torde till-
höra de bland tyska national -
socialister flitigast lästa Niet z -
sche-raderna. Jag ämnar inte 
ta upp denna fråga här – det har
Stephen Aschheim (1996) redan
gjort – utan bara konstatera att
det är ganska naturligt att de
uppfattas som centrala prenazis-
tiska antisemitiska uttryck.

16. Manu är människans anfader;
han räddades undan synda -
floden av Vishnu, som i skepnad
av en fisk förde honom i säker-
het till Himalaya.

17. Se Rissmann (2001: s. 249, not
539) för en översikt av vad olika
forskare menar i denna fråga.

18. Denna bok är i stort sett omöjlig
att få tag på, dess läsbarhet och
tillförlitlighet är starkt ifrågasatt.
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19. Förlaget heter Deutschherren-
verlag. Wien, Riga och Berlin
uppges som förlagsorter. För -
laget har specialiserat sig på en
serie som heter Geheimwissen. 
I denna serie ingår gamla alster
av Liebenfels, texter om och av
Wiligut och Mund samt Ernst
Bethas minst sagt mäkliga bok
från 1913 Urkreuzigung in Deut-
schland?. Betha hävdar att det
som skildras i Bibeln är händel-
ser som samtliga har ägt rum på
tysk mark. Härav följer bland
annat att Jesus var tysk. Boken
har med all sannolikhet haft ett
stort inflytande på Wiligut.
Mund har också givit sitt bidrag
– konstigt vore väl annars – till
vad som numera kallas för SS-
esoterismen i Mythos schwarze
Sonne.

20. Förslaget framfördes först 1885,
av Paul de Lagarde i artikeln
»Über die nächsten Pflichten
deutscher Politik«. Judarna skulle
»förintas«: synagogorna skulle
brännas och det judiska folket
deporteras till Madagaskar. 

21. »Jag stödjer den fria forskning-
en i alla dess former, därmed
också världsislärans fria forsk-
ning«, skriver Himmler i ett brev
till SS-Oberführer Otto Wacker
den 23 juli 1938. (citerat efter
Himmler 1968: s. 57) Jag tackar
Stig Jonasson för tipset om
denna formuleringspärla!

22. Även i Sverige spreds kunskaper
om Hörbiger. Den 22 november
1935 talade konteramiral Claes
Lindström om »Världsisläran –

en bro mellan vetenskap och
myt« i förbundet Manhems före-
läsningsserie.

23. »Vril« är en magisk kraft som
kan förflytta berg och möjlig -
göra långa rymdresor. Myten om
Vril cirkulerar idag ofta i New
Age-sammanhang. Se till exem-
pel Der Vril-Mythos av Peter Bahn
och Heiner Gehring (1997).

24. Wasserstrom (1999: s. 77) ut -
nämner Pauwels till »en av de
mest prominenta konservativa
revolutionärerna i Frankrike
under 1970- och 80-talen«. 

25. David Icke (1995) torde vara
den författare som har gått
längst. Om jag har förstått
honom någorlunda, vilket knap-
past är troligt eftersom den här
typen av texter förutsätter att
man inte förstår något, är frimu-
rarna en ytterst liten krusning på
ytan. Vi vet ju redan att bakom
dem ligger tempelriddarna, som
i sin tur låg bakom Illuminati
(eller om det nu råkar vara tvärt -
om). Och har vi verkligen insett
(vad nu »insikt« kan vara) att
Sions vises protokoll berättar san-
ningen om den judiska världs -
konspirationen? Men bara (?)
Icke vet att bakom judarna, som
ibland står bakom, ibland fram-
för Kapitalet och Bankerna,
ytterst Banken, står i själva 
verket utomjordingar. 

26. Sievers (1905–1948) var medlem
i Friedrich Hielschers »hemliga
kyrka«. Före sin avrättning 1948
beviljades han en sista religiös
ritual tillsammans med Hielscher. 
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27. Wüst var sanskritexpert, med
andra ord expert på det språk
som ansågs vara det urariska.
Han verkade aktivt för upprät-
tandet av en ny nationalsocialis-
tisk, indogermansk religion, 
som bland annat skulle bygga på
föreställningar om det »mytiska
väsensskådandets« oerhörda
kraft, som satte en Solgud i
centrum och som betraktade
djur och skogar, berg och sjöar
som heliga. Man skulle bruka
heliga tecken, som svastikan.
(Gugenberger och Schweidlenka
1993: s. 118) Wüst angrep Ber-
nard Kummer i brev till Himm-
ler för att denna hävdat att islän-
ningarna var de enda riktiga
kvarvarande arierna. 

28. Se Godwin (2004) för en när -
mare analys och framställning 
av denna avhandling.

29. Om Diederich, se framför allt
Stark (1981). 

30. Föreläsningen finns utgiven av
Manhem och finns på Kungliga
Biblioteket, Stockholm.

31. Det biografiska materialet är
dessvärre magert. Det enda för-
söket att skriva en biografi över
Wirth är än så länge en kort
magisteruppsats av Ingo Wij -
worra från 1988. Vad beträffar
Wirths verk finns däremot en
ordentlig bibliografi i Baumann
(1995).  

32. Jag nämner detta för att man nu
kan börja ana konturerna av ett
omfattande nätverk med de 
esoteriskt inriktade nazisterna. 

33. Uppgifter ur SÄPO:s arkiv.

34. Det har slagit mig att de flesta av
de »Wirthianer« jag mött eller
kommunicerat med behärskar
de skandinaviska språken.

35. »Erberinnerung« är en ordlek av
List, där de tyska orden för »arv«
och »erinran« bakas ihop till ett
nytt ord. 

36. Här har vi ett bra exempel på
logiken, eller snarare bristen 
på logik, i dessa sammanhang.
Minsta likhet mellan olika ord
leder omedelbart till att de
betecknar »detsamma« – och till
slut betecknar allt det hela och
det Ena och därmed intet. 

37. Jöter, juter, götar, goter, guter,
judar: allt betecknar samma sak.

38. Alla dessa fantastiska sagor har
blivit ett slags vandringssägner,
spridda och omstöpta i flera ver-
sioner som cirkulerar på inter-
net. Min framställning bygger på
det som är gemensamt hos dem.
Att få tag i förstahandskällor i
tryckt form är oerhört svårt (och
extremt dyrt). En hel del upp -
gifter har dock samlats ihop av
Goodrick-Clarke (1992). Dess -
utom har Stephen E. Flowers
och Michael Moynihan (2001)
letat upp de flesta av Wiliguts
texter, som inte var så många
och heller inte så långa, och
översatt dem till engelska. Wili-
gut anges också som medförfat-
tare till Rudolf Munds Wiliguts
Geheimlehre. Den texten är
dessvärre helt obegriplig.

39. Siegfried Adolf Kummer (född
1899) ska inte förväxlas med
Bernhard Kummer (1897–1962),
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germanist och runforskare. Den
senare var en intensiv kritiker av
kristendomen och rörde sig i
kretsarna kring SS och Edda-
sällskapet. Han skrev om Mid-
gård (människornas värld) och
Utgård (jättarnas ogästvänliga
land) och tolkade dessa före-
ställningar från Eddan på ett sätt
som är påfallande likt Tolkiens
grundkoncept i Lord of the Ring.
(se Mohler 1989: s. 382 ff )

40. Fraternitas Saturni var ett säll-
skap som Eugen Grosche, mer
känd under pseudonymen Gre-
gor A. Gregorius, hade stiftat.
Det anses ofta som det viktigaste
ockulta sällskapet i Tyskland på
1920-talet. Jag tackar Thomas
Karlsson för dessa uppgifter.

41. Hale (2003) beskriver detta 
ingående i sin bok om Tibet-
expeditionen, den hittills mest
utför liga i ämnet; se även Greve
(1995).

42. Om Hielscher, se Mohler (1989);
Coogan (1999: s. 281 f ); Heide -
gren (1997: s. 112 f ); Beckman
(1994); Weißmann (2000: s. 35 ff )
samt givetvis Ina Schmidts (2004)
färska och utförliga biografi.

43. Hielscher har haft stor betydelse
för samtidens »nya höger«, spe-
ciellt inom nationalrevolutionära
kretsar är han både förebild och
läromästare.

44. Tysk esoteriker, alias Albert C.
G. Schultz (1873–1953), som
publicerade exempelvis Das My -
s  terium der Zentralsonne (1910)
och Die »Edda« als Schlüssel des
kommenden Weltalters (1920).

45. Att problemet är reellt bevisas
inte minst av att forskaren
Johannes Mundhenk fann det
mödan värt att 1981–1983 ge ut
fyra band om teorierna kring
Externsteines historia.

46. En variant kopplade ihop klip-
porna med Helgoland – »det
heliga landet« – som hos många
mystiker har förmodats vara res-
terna av Atlantis.

47. Hans bokförlag i Goslar kom att
bära detta namn.

48. Jämför titeln på en av hans upp-
satser: »Das Schwein als Kriteri-
um für nordische Völker und
Semiten« (1927).

49. Om man vill vara elak, kan man
påtala en affinitet med makarna
Myrdals arbete Kris i befolknings-
frågan (1934).

50. Typsnittet är en form av moder-
niserad fraktur. Svartvita foto -
grafier är tagna utomhus. De
enda motiven är blonda män
och kvinnor i folk- och baddräk-
ter. Gemenskap och homogeni-
tet förutsätter varandra, det är
det klara budskapet.

51. Schoenichen var biolog och teo-
retiker för den gröna national -
socialismen, ledare vid Statliche
Stelle für Naturdenkmalpflege.
Han beskrev nazistregimens mil-
jöpolitik i bland annat Natur-
schutz im dritten Reich (1934) och
Naturschutz als völkische und inter-
nationale Kulturaufgabe (1942). 

52. Vanligtvis gick flyktvägen över
Sydtyrolen och Rom till Latin -
amerika eller till någon arabstat.
Bland andra Adolf Eichmann
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och Joseph Mengele nyttjade
den. En annan bekant flykting
var Hans-Ulrich Rudel. Känt är
att 143 namngivna nazister via
linjen tog sig till Argentina, där
Perón välkomnade dem.

53. Det kan nämnas att Yassir Arafat
var brorson till stormuftin.

54. Dess verkliga status är omstridd.
Enligt författare som Fredrick
Forsyth och gamla SS:are är det
en fast och hemlig organisation,
medan de flesta forskare menar
att det rör sig om en mytologise-
rande beteckning för ett relativt
löst sammanhållet nätverk. Skor-
zeny, Remer, von Leers och
Rudel har utpekats som »ledare«.

55. Om strömningar som föresprå-
kade en »tredje väg«, se Dohse
(1974).

56. Oredsson (född 1933) var träd-
gårdsarbetare i Malmö. Vid
grundandet av Nordiska Riks -
partiet 1956 blev han ledare för
detta tillsammans med hustrun
Vera. Se Lööw (2004) för en in -
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bilaga 1: 
guds nio lagar enligt wiligut

1. Got ist Al=Einheit! 
2. Got ist »Geist und Stoff«, die Zweiheit. Sie bringt Zwiespalt,

und ist doch Einheit und Reinheit!
3. Got ist Dreiheit: Geist, Kraft und Stoff, Got=Geist, Got=Ur,

Got=Sein, oder Sun=licht und Werk, die Zweiheit.
4. Ewiglich ist Got als Zeit, Raum, Kraft und Stoff in seinem

Kreislaufe. 
5. Got ist Ursache und Wirkung. Aus Got fliesst darum Recht,

Macht, Pflicht und Glück!
6. Got ist ewigliche Zeugung. Gots Geist und Stoff, Kraft und

Licht sind dessen Träger.
7. Got – jenseits vom Begriffe Gut und Böse ist Träger der

 sieben Menschheitsepochen.
8. Waltung im Kreislauf durch Ursache und Wirkung trägt die

Hohe, die heimliche Acht.
9. Got ist Anfang ohne Ende – das Al. Er ist Vollendung im

Nichts und doch Al in drei mal dreifacher Erkenntnis aller
Dinge. Er schliesst den Kreise zur N=Jul, zum Nichts, aus dem
Bewusstsein zum Unbewussten, damit dieses wieder bewusst
zu werden vermag.

Aus der mündlichen Überlieferung der Asa=Uana=Sippe,
zum ersten Mal seit 1200 Jahren wieder schriftlich nieder -
gelegt, da die diesbezüglichen Aufzeichnungen durch Ludwig
»den Frommen« am Scheiterhaufen verbrannt wurden. 

Im Juli 1908 in Goerz geschrieben!
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bilaga 2: runornas »hemlighet«, enligt en samtida 
asatroende grupp.










