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Förnuft ets sömn frambringar monster.
Francisco Goya

Han förundrade sig över hur det förfl utna kunde
omformas för att passa nuet, hur bräcklig verkligheten

faktiskt var när man började förvränga den.
Alan Furst
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Förord

Filmerna om Indiana Jones har roat miljoner männi skor i över tjugofem 
år. Den förs ta fi lmen, Jakten på den försvunna skatten, nådde biosalong-
erna . Dessa fi lmer har mycket eff ektivt populariserat det faktum att 
arkeologi hade hög status inom nationalsocialismen. Det vill säga arkeo-
logi utförd av nazistiska arkeologer.
 Du kanske har valt att läsa denna bok just på grund av att du funderat 
över hur många korn av sanning som fi lmerna om Indiana Jones inne-
håller. Jag kan i så fall garantera dig att du inte kommer att bli besviken, 
för Heather Pringle visar på ett övertygande sätt att sanningen på fl era 
sätt överträff ar dikten. De verkliga arkeologiska expeditioner som SS ut-
förde var inte lika fartfyllda som fi lmerna om ”Indy”. Men å and ra sidan 
var de i hög grad kopplade till försvunna civilisationer, ockultism, poli-
tik, spionage, brott och faktiskt – hur osannolikt det än låter – hoppet att 
fi nna en uråldrig, nordisk teknologi som skulle kunna nyttjas av tysk in-
dustri för att framställa revolutionerande supervapen.
 Trots det laddade innehållet är jag tveksam till att beskriva Härskar-
planen som en underhållande bok. Här fi nns en del vidriga scener och 
personer som tyvärr inte är fi ktion. En blodig deckare kan vara underhål-
lande. Men eft ersom Härskarplanen är både bisarr, blodig och ett stycke 
tämligen färsk europeisk verklighet fi nner jag att ”underhållande” känns 
fel. Jag känner dock ingen tvekan inför att påstå att den är kusligt intres-
sant, välskriven och aktuell.
 Som fl era läsare redan vet har en hel del ”nyheter” om Nazityskland i 
själva verket publicerats förut. Man dammar av rön från - och -talet, 
som vi nu bara har dimmiga minnen av, och presenterar dem som egna 
sensationella avslöjanden. Men denna bok (originaltiteln är Th e Master 
Plan och dess förs ta upplaga utkom ) bygger inte på gammal skåp-
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Härskarplanen ·

mat. Heather Pringle är inte först att skriva om Ahnen erbe, den sektion 
av SS som sysslade med arkeologi och historieskrivning (och historieför-
falskning). Men hon är den förs ta som lyckats sätta ihop nästan hela det 
absurda pussel som SS-ledaren Heinrich Himmlers mytjagande inne-
bar.
 Experter på Nazityskland har i decennier rätt väl känt till Ahnen erbes 
verksamhet i Tyskland. Men utlandsverksamheten var faktiskt till stora 
delar okänd, fram till denna boks publicering. Man hade fullständigt mis-
sat fl era av Ahnen erbe-expeditionerna. År  kom visserligen boken 
Himmler’s Crusade av Christopher Hale. Den visar med vilket allvar Ti-
bets ”ariska” historia utforskades av SS. Hale var alltså först med att i bok-
form ordentligt dokumentera SS i Tibet, men den förs ta boken att skild-
ra samtliga större Ahnen erbe-expeditioner är den du nu läser.
 Jag skrev att Pringle bara nästan lyckats i sitt försök att förstå myt-
jagandet inom SS. Med det syft ar jag på att hon själv skriver att hon inte 
kunnat lösa vissa gåtor. Det rör sig om den inre drivkraft en hos vissa nyck-
elfi gurer. Men jag frågar mig om någon någonsin kommer att komma 
längre än Heather Pringle i att förstå sig på männi skorna bakom Ahnen-
erbe. Inte sällan rörde det sig om både begåvade och intelligenta perso-
ner som deltog med liv och lust i att fabricera en förvriden nazistisk bild 
av det förgångna. Pringle visar även hur samma männi skor under krigs-
åren kom att på olika sätt arbeta inom ramarna för förintelsen.
 Att Himmlers mytjakt slutade just i massmördande var ingen slump. 
Som framgår av boken var det en logisk konsekvens. Den ”historia” som 
Himmler ville ha var just sådan som kunde brukas som ett kraft fullt psy-
kologiskt vapen för att förändra tänkandet inom den egna ”ariska rasen”. 
Skulle tyskarna, assisterade av de and ra ”germanska folken”, bli de nya 
härskarna i Europa fordrades ett annat, hedniskt eller nyhedniskt, tän-
kande. Endast så skulle man kunna bli kvitt besvärande idéer som empa-
ti och barmhärtighet. Det är inte minst dessa aspekter av Pringles arbete 
som gör att hon förtjänar stor uppmärksamhet.
 Som svensk kan man känna sig särskilt träff ad av denna bok. Heather 
Pringle förändrar förvisso inte bilden av svenska folkets minst sagt bris-
tande engagemang för SS. Rekryteringen av svenskar för SS är och förblir 
ett fi asko för den nationalsocialistiska rörelsen, särskilt med tanke på de 
skyhöga förväntningar på svenska folket som fanns inom SS (se den  
utgivna Svenskar i krig – av Lennart Westberg och underteck-
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Förord  · 

nad). Däremot beskriver Pringle Ahnen erbes stora intresse för Sverige, 
och hon tar upp hur en viss internationellt känd svensk gav Ahnen erbe 
större anseende.
 Den auktoritativa tidskrift en National Geographic lät  sina läsare 
få en plansch med porträtt av världens genom tiderna största upptäckts-
resande. En enda svensk fi ck vara med, Sven Hedin. Hans grundmurade 
sympati för Tyskland inklusive Nazityskland har alltid varit känd. Mindre 
känt är att han hade en vänskaplig relation till Heinrich Himmler, trots att 
han själv belyste denna i Utan uppdrag i Berlin (). Före Härskarpla-
nen har dock bara en bok på svenska tagit upp existensen av Reichsinsti-
tut Sven Hedin für Innerasienforschung, eller ”Riksinstitutet Sven Hedin 
för forskning kring inre Asien”. Det var Lundaprofessorn Göran Dahl med 
sin bok Radikalare än Hitler? () som blev först med detta. Emeller-
tid hade Dahl inte klart för sig att Hedin-institutet hade mer än enbart 
förbindelser med Ahnen erbe. Det var enligt både Hale och Pringle en del 
av Ahnen erbe, ja, till och med dess största forskningsinstitut.
 Med and ra ord bar ett SS-institut Sveriges mest berömda forsknings-
resandes namn. Heather Pringle visar också att Hedin-institutet inte bara 
sysslade med Tibet utan även var involverat i ett av de mest vämjeliga 
brotten som redovisas i denna bok.
 Men Pringle berättar också hur en annan svensk, den på sin tid kände 
arkeologen Nils Åberg, agerade som något av en motpol till Sven Hedin. 
Redan , i tidskrift en Fornvännen, varnade Åberg i skarpa ordalag för 
forntidsfantasten Herman Wirth som två år senare hjälpte Himmler att 
grunda Ahnen erbe och blev dess förste chef. Nils Åberg sparade inte på 
krutet utan gjorde tydligt att Wirth var mer nazist än forskare (en ”veten-
skapsmännens Hitler”) och att hans föreläsningar ytterst var en form av 
rasistiskt krigshetsande.
 Herman Wirths starka intresse för Sverige kvarstod dock. Wirth lät 
därför den förs ta Ahnen erbe-expeditionens destination bli Sverige och i 
samband med den gjordes hundratals avgjutningar av svenska hällrist-
ningar som bidrog till att öka SS prestige och motivera dess framväxande 
troslära. När and ra världskriget var slut lyckades Herman Wirth fullstän-
digt dupera amerikanska myndigheter om sitt förgångna och tog sig till 
Lund där han enligt Pringle fi ck arbete vid ett ”fotografi skt institut”.

•
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Härskarplanen ·

Som framgått var Ahnen erbe intimt knutet till religiösa föreställningar. 
Härskarplanen är därför också en bok om Himmlers och SS-apparatens 
förhållande till religion. Jag skulle vilja påstå att detta är mer intressant 
än hur NSDAP, det tyska nazistpartiet, ställde sig i trosfrågor, för ju läng-
re kriget gick desto mer växte Himmlers makt och infl ytande. Till slut var 
SS mer av en stat i staten – SS utgjorde då på fl era områden en mäktigare 
rörelse än det parti och den stat som det satts att skydda.
 På grund av SS-expeditionen till Tibet kommer Heather Pringle na-
turligt nog in på nazistisk fascination för buddhismen. Mer oväntad för 
många läsare är kanske den positiva attityden till hinduism och islam 
inom SS, som också framgår av Pringles bok. Man tyckte sig se uråldriga 
”ariska” förbindelser med hinduismen. När det gäller islam var hatet mot 
judar en så pass förenande faktor att två muslimska Waff en-SS-divisioner 
kunde bildas. Rasvetaren Bruno Beger från Sven Hedin-institutet kom att 
tjänstgöra i en av dessa divisioner, den . SS-divisionen ”Handschar”.
 Är namnet Karl Maria Wiligut bekant? Knappast, eft ersom hittills få 
böcker på svenska ens nämnt denne fi gur. Detta är besynnerligt. SS attra-
herade av naturliga skäl många extrema personer men frågan är om inte 
Wiligut tar priset. Han hävdade nämligen att han var ättling till guden 
Tor och bärare av mångtusenåriga minnen. Utan tvekan var Wiligut men-
talt störd, tidvis intagen för psykiatrisk vård, men han upphöjdes ändå till 
Brigadeführer, eller generalmajor, inom SS. Vi kan tacka Pringle och över-
sättaren för att svenska läsare nu kan ta del av en detaljerad redogörelse 
för Wiliguts stora inverkan på den form av nyhedendom som Himmler 
eft er slutsegern avsåg skulle ersätta kristendomen inom Stortyskland och 
helst hela Europa.
 Himmler själv och de mest hängivna SS-männen började praktisera 
SS-hedendomen redan före krigsutbrottet, men tonade under kriget utåt 
ned denna sida av SS för att kunna attrahera så många frivilliga till Waf-
fen-SS som möjligt.
 Utan att det uppmärksammats i svenska massmedia har Karl Maria 
Wiligut gjort ett slags comeback. Den största fysiska resten av hans infl y-
tande är SS-borgen Wewelsburg i staden Büren. Denna borg med omgiv-
ningar var tänkt att bli en nyhednisk motsvarighet till Vatikanen. Dess 
viktigaste symbol är den ”svarta solen” som antingen kan betraktas som 
en tolvarmad svastika eller som en cirkel med tolv så kallade sigrunor. 
Den svarta solen har på grund av sin association till mystik, övernaturli-
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Förord  · 

ga kraft er och ”svarta riddare” blivit en populär symbol i tre subkulturer 
som fi nns även i Sverige: den esoteriska nynazismen, satanismen och 
nyheden domen. Detta har bidragit till att gränserna mellan dessa subkul-
turer blivit svåra att urskilja – till förtret för mer traditionsbundna na zister, 
satanister och hedningar (se den  utgivna Black Sun av Nicholas 
Good rick-Clarke samt den  utgivna Unheilige Allianzen av Christian 
Dornbusch och Hans-Peter Killguss).
 Ahnen erbes syft e var alltså att stärka grunden för den rasistiska reli-
gion som både skulle möjliggöra och säkra den nazityska makten över 
Europa. Heather Pringle ger en vink om hur ett både nazistyrt och ny-
hedniskt samhälle skulle ha kunnat se ut. SS må ha upphört att existera 
 men dess estetik och myter återanvänds i ökande grad. Som ingen 
annan bok visar Härskarplanen på hur grunden för dessa myter konstru-
e rades.

Lars Gyllenhaal
Ledamot av Svenska militärhistoriska kommissionen
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Utrikesärenden

Hösten  i den lilla industristaden Off enbach am Main alldeles utan-
för Frankfurt mottog den välrenommerade fi rman Gebrüder Klingspor 
en viktig beställning från en av Tredje rikets mest framstående män. Fö-
retagets ägare, Karl Klingspor, var en infl ytelserik typograf och estet, en 
mästare med bläck och papper som förvandlade and ras kreativa fantasier 
till några av den tidens vackraste böcker. För att förföra ögat satte han 
bildkonstnärer att formge eleganta, nya typsnitt så att orden på ett stilfullt 
sätt fl öt fram över sidorna. För att framhäva den taktila känslan valde han 
handgjorda papper av ovanlig storlek och bindning – dyrbart, tjockt och 
med särskild struktur. Att göra en bok var för Klingspor och hans kolle-
ger ungefär samma sak som att älska, och bibliofi ler från Berlin till Bos-
ton suckade av hänförelse när de bläddrade i hans utsökta produkter.
 Beställningen ifråga hade kommit från Heinrich Himmler, chefen för 
skyddskåren eller SS, en paramilitär organisation som inkluderade Ges-
tapo och skötte Tysklands koncentrationsläger, kontrollerade ett lönsamt 
nätverk av aff ärsföretag och tillhandahöll Hitlers personliga livvakt med 
mera. Reichsführer SS var en upptagen man, men privat var han något av 
en bokmal. Han var en glupsk läsare, ägde ett betydande bibliotek och tog 
med sig sina favoritvolymer vart han än reste. Han rekommenderade oft a 
böcker till sina underordnade och skänkte fl era volymer som gåvor till 
familjemedlemmar och nära anhöriga. Det var därför han beslöt sig för 
att låta tillverka en särskild gåva till Hitler med anledning av hans fem-
tioårsdag.
 Framstående nazister hade i fl era månader planerat för en galaföre-
ställning för Hitler, och också desperat jagat eft er presenter. Ledarna för 
det tyska industriförbundet hade i all hemlighet kommit över de kom-
pletta partituren till Richard Wagners tidiga operor, såväl som renskrivna 
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Härskarplanen ·

manuskript av delar av Der Ring des Nibelungen, kompositörens mäster-
verk. Rudolf Hess hade förvärvat en sällsynt brevsamling skriven av en 
av Hitlers hjältar, Fredrik den store, -talsmonarken som gjorde Preus-
sen till en maktfaktor att räkna med i Europa. Och nationalsocia listernas 
tyska arbetarparti, eller nazistpartiet, bestämde sig för att inte spara någ-
ra medel och lät bygga Örnnästet, ett tehus och konferenscenter beläget 
på en bergstopp nära den bayerska staden Berchtesgaden.

 Himmler hade inte för avsikt att komma till korta i denna underdå-
niga uppvisning. Han planerade att överlämna ett vackert porträtt av Fred-
rik den store till häst av den tyske konstnären Adolf von Menzel, en mål-
ning som skulle passa bra på Hitlers kontor. Men han ville också ge 
Hitler något mer personligt – några i läder inbundna böcker som på ett 
konstfullt sätt skulle presentera SS-chefens mindre kända bidrag till Hit-
lers nazistat. Den viktigaste av dessa böcker, beslutade han, skulle bli en 
stor foliovolym tillverkad av Gebrüder Klingspors skickliga personal. Den 
skulle bära titeln:

Institutet för forskning och utbildning,
Ahnen erbe:

Utveckling,
innehåll,

påverkan.

Ahnen erbe var ett nazistiskt elitforskningsinstitut som Himmler grundat 
 genom att knyta samman en mindre grupp likasinnade. Namnet 
kommer från ett ganska dunkelt tyskt ord, Ahnen erbe, vilket betyder ”nå-
gonting man ärvt från sina förfäder”. Det offi  ciella uppdrag som Ahnen-
erbe hade var tvåfaldigt. För det förs ta skulle institutet gräva fram nya be-
vis på Tysklands förfärders prestationer och bedrift er ända tillbaka till 
stenåldern om det var möjligt, ”genom att använda exakta vetenskapliga 
metoder”. För det and ra skulle det förmedla dessa upptäckter till den 
tyska allmänheten genom artiklar i tidningar, böcker och genom utställ-
ningar och vetenskapliga konferenser.
 I verkligheten sysslade emellertid denna elitorganisation med geschäf-
tet att nyproducera myter. Institutets framstående forskare ägnade sig åt 
att förvanska sanningen och spotta fram skräddarsydda bevis som stöd-
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Utrikesärenden  · 

de Adolf Hitlers rasistiska idéer. En del vetenskapsmän förvrängde sina 
upptäckter medvetet, and ra förvred dem mer oavsiktligt, omedvetna om 
att deras politiska åsikter på ett drastiskt vis formade deras forskning. Men 
alla visade sig skickliga på detta slags manipulation, och av den anled-
ningen prisade Himmler institutet. Han gjorde det till en organisatorisk 
del av SS och gav det säte i en slottsliknande villa i ett av Berlins burgnas-
te områden. Han utrustade institutet med laboratorier, bibliotek och 
musei verkstäder, han gav rikliga bidrag för undersökningar i utlandet och 
lärde personligen känna fl era av de äldre vetenskapsmännen. År  
hade Ahnen erbe  tyska forskare och vetenskapsmän på lönelistan och 
avlönade ytterligare  hjälparbetare, fi lmare, fotografer, konstnärer, skulp-
törer, bibliotekarier, laboratorietekniker, kamrerer och sekreterare.

•

Den nazistiska ledningen gjorde enorma ansträngningar för att upprätt-
hålla en fasad av rationalitet, hederlighet och normal anständighet utåt. 
Hitler och de mest framstående medlemmarna i hans regering ville bli 
beundrade och få respekt av omvärlden, och för att uppnå detta försökte 
man ständigt visa sina politiska idéer – särskilt när det handlade om ras 
– i fördelaktigaste ljus. För att underlätta detta svåra arbete gick man med-
vetet ut och rekryterade tyska forskare och vetenskapsmän som kunde 
inge respekt både hemma och utomlands och få nazistiska idéer att låta 
förnuft iga och rimliga i and ras öron.
 De som studerade forntiden blev viktiga personer i dessa rekryterings-
försök, eft ersom Adolf Hitler hade höga tankar om förhistorien och his-
torien. Han trodde att hela mänskligheten i dess förvånansvärda rikedom 
och komplexitet, att alla samhällsbildningar i det förfl utna – från sume-
rerna i sina ziggurater till inkafolket i sina bergsfästningar – kunde delas 
in i endast tre grupper. Dessa beskrev han som ”kulturens grundare, kul-
turens bärare och kulturens förstörare”. Hitler var övertygad om, vilket 
grundade sig på hans egna högst selektiva studier av historien, att endast 
en rasgrupp hörde hemma i den förs ta kategorin. Det var arierna, en på-
hittad ras av långa, slanka män och kvinnor med rågblont hår från norra 
Europa. Enligt Hitler var det endast arierna som kunde uppbringa till-
räckligt geni för att åstadkomma civilisation. De kunde skapa musik, lit-
teratur, bildkonst, jordbruk och arkitektur, de kunde föra mänskligheten 
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framåt genom att axla utvecklingens tunga hjul. De fl esta moderna tys-
kar, påstod Hitler, härstammade i rakt nedstigande led från de forna arier-
na, och som sådana hade de ärvt sina förfäders briljans.
 Detta var den positiva sidan i mänsklighetens grundbok. På den ne-
gativa sidan placerade Hitler judarna. De var, menade han, kulturens för-
störare. Han insisterade på att kategorisera alla världens judar som en 
enda ras, även om forskare vid denna tid var ense om att de var en mång-
faldig samling av folk som förenades av sin religiösa tro. Hitler förkla-
rade att judarna utgjorde ett allvarligt hot mot mänskligheten, han häv-
dade att de ägde en unik talang att underminera och korrumpera and ra 
rasers kultur. Han var särskilt förtjust i att likna ”juden” vid ett slags bak-
terie – ”en skadebacill [som] fortsätter sprida sig så snart han bjuds in av 
ett gynnsamt medium. Och resultatet av hans existens är detsamma som 
när det gäller parasiter, vart han än uppträder dör värdfolket ut eft er en 
kortare eller längre tid”.

 Seriösa vetenskapsmän och forskare utanför Tyskland på -talet av-
färdade de här idéerna som rent nonsens. Det rådde helt enkelt inte 
minsta tvekan om att judarna hade bidragit på ett briljant sätt till den 
mänskliga civilisationen. Enbart mellan  och  erhöll  judiska 
forskare och vetenskapsmän Nobelpriset, från Albert Einstein för hans 
bidrag till den teoretiska fysiken till Otto Loewi för hans pionjärarbete 
beträff ande kemisk överföring av nervimpulser. Närmare  procent av 
alla Nobelpristagare från Tyskland under den här perioden var faktiskt 
judiska, även om judarna uppgick till endast en procent av den tyska be-
folkningen.
 Hitlers föreställningar om arierna var även de långsökta. Forskare har 
misslyckats med att hitta några bevis för en lång, blond ras av urtyskar som 
först tände civilisationens fackla och gav upphov till den mänskliga kultu-
rens förfi ning. De förs ta städerna, de förs ta skrivsystemen, de förs ta fram-
gångarna inom jordbruket hade alla vuxit fram längs de gröna dalgångar-
na och i bergen i Främre Orienten och Asien, hundratals mil från norra 
Europas mörka, blöta skogar. Och denna kunskap utgjorde ett problem för 
entusiastiska nazister som Himmler, vilka intresserade sig för humanistisk 
forskning och intellektuella discipliner. Hur skulle de på ett övertygande 
sätt kunna porträttera forntida tyskar och deras moderna ättlingar som en 
herreras när de i själva verket hade spelat en mycket liten, om ens någon 
roll i den mänskliga civilisationens förs ta stora framsteg?
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 Lösningen på det problemet låg, enligt Himmler, i mer tysk vetenskap 
– vetenskap av rätt politiskt slag. Således grundade han Ahnen erbe. Han 
tänkte sig denna forskningsorganisation som en elittankesmedja, en plats 
som var fylld till brädden av briljanta rebeller och snillrika unga uppkom-
lingar och påläggskalvar som skulle städa ordentligt i den traditionella 
vetenskapen. Män av den sorten skulle inte dra sig för att sopa bort år-
hundraden av noggranna vetenskapliga rön likt damm och värdelöst skräp. 
Med yviga gester skulle de ge off entlighet åt en ny bild av forntiden, ett 
porträtt i vilket en lång blond ras av urtyskar sågs skapa civilisation och 
skänka ljus åt lägre raser, precis som Hitler påstod.
 Detta var Ahnen erbes grundläggande uppgift . Men privat hyste Himm-
ler en annan förhoppning för sin skapelse. Han trodde, precis som många 
and ra framstående nazister, att ett nästan magiskt elixir – rent ariskt blod 
– en gång rann i ådrorna på de forna tyska stammarna. Oblandat och 
obefl äckat av senare rasblandning skänkte detta överlägsna hemoglobin 
en större förmåga till kreativitet och intelligens åt Tysklands förfäder, 
eller  åtminstone var det så Himmler föreställde sig saken. Om forskar-
na på Ahnen erbe lyckades återvinna den ursprungliga tyska kunskapen 
genom arkeologi och and ra vetenskaper, skulle man kunna fi nna över-
lägsna metoder att odla säd, föda upp boskap, bota de sjuka, utforma va-
pen eller strukturera samhället. Allt detta skulle vara till stor nytta för 
das Reich.
 Till detta viktiga arbete rekryterade tjänstemännen på Ahnen erbe ett 
brett urval vetenskapsmän och forskare – arkeologer, antropologer, specia-
lister i klassiska och orientaliska språk, runforskare, biologer, musik vetare, 
fi lologer, geologer, zoologer, botaniker, lingvister, folklivsforskare, ärft lig-
hetsforskare, astronomer, läkare och historiker. Himmler avsåg att de skulle 
arbeta ihop, de skulle ta del av var and ras rön. Varje forskare, föreslog han, 
skulle bidra med sin del till det som han ibland  föredrog att kal la ”hund-
ratusentals små mosaikbitar som ger ett porträtt av den sanna bilden av 
världens ursprung”.

 Trots sina många tyngande plikter skrockade Himmler belåtet över 
forskarnas rapporter och uppsatser. Han begrundade forskarnas många 
teorier, fäste särskild vikt vid deras slutsatser och diskuterade oft a deras 
tankegångar med sina underordnade SS-män vid middagsbordet. Och 
när tillfälle gavs använde han sig av deras forskning för att ge bränsle åt 
och rättfärdiga förintelsen.
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•

Jag hörde förs ta gången talas om Himmlers beräknande användning av 
det förfl utna när jag gjorde eft erforskningar för en bok om mumier och 
mumieforskare. Jag hade tillfälligt dragit mig undan till ett hotell i den  lilla 
staden Assen i östra Holland. Jag hade rest dit för att titta på några av de 
mest berömda mumierna i världen, de för länge sedan avlidna männi skorna 
i norra Europas torvmossar. Naturligt bevarade i torvmossens mörka väta 
hade dussintals män och kvinnor från den romerska eran motstått den 
totala glömskan i närmare  år. Men det som slog mig mest med des-
sa motståndskraft iga överlevare var inte så mycket deras odödlighet, hur 
imponerande den än var, utan det våldsamma sätt på vilket många av dem 
mött sitt slut – strypta, stuckna, slaktade, halshuggna och hängda.
 På museet i Assen köpte jag en bok av en holländsk arkeolog, Wijnand 
van der Sanden, vilken beskrev historien och utforskningarna kring 
dessa  märkliga kadaver. Samma kväll på hotellet plockade jag upp boken 
ur väskan, nyfi ken på hur van der Sanden tolkade de grymma dödsfal-
len. Jag lade mig på sängen och började bläddra på måfå bland sidorna. 
Det var framför allt en del av boken som fångade min uppmärksamhet. 
Den handlade om ett tal som Himmler hållit bakom lyckta dörrar i feb-
ruari  till en grupp högre offi  cerare vid SS offi  cersskola i Bad Tölz. 
I detta föredrag luft ade Himmler sina personliga åsikter om homo-
sexualitet.
 Reichsführer SS betraktade homosexuella män som ett samhälleligt 
fördärv. Enligt hans mening bidrog de nästan uteslutande till skuldsidan 
i ”den sexuella balansräkningen”, de gav knappast upphov till barn. Det-
ta var ett allvarligt brott i Tredje riket där faderskapet ansågs vara en av 
de främsta patriotiska plikterna för alla tyska män. Men det var värre än 
så. Himmler var övertygad om att homosexualitet var en smittsam sjuk-
dom. Han trodde att den kunde smitta heterosexuella män och han var 
orolig för att den kunde nå epidemiska proportioner i Tyskland, i synner-
het inom sådana grupper med manliga förbindelser som SS. Om detta in-
träff ade, varnade han, kunde homosexualiteten försvaga SS väsentliga 
struktur och därmed förstöra ett av naziregimens starkaste vapen.

 I sitt tal i Bad Tölz funderade Himmler på olika metoder för att utro-
ta detta inbillade hot mot das Reich. Och det är här som kropparna från 
torvmossen kommer in. Forskarna hade länge grubblat på dessa forntida 

Ha rskarplanen_11_kor-6.indd   20Ha rskarplanen_11_kor-6.indd   20 07-08-15   16.51.4107-08-15   16.51.41



Utrikesärenden  · 

européers våldsamma död, olika hypoteser hade utvecklats för att förkla-
ra dem. En del arkeologer trodde att de var mördade krigsfångar. And ra 
argumenterade för att de var högt uppsatta samhällsmedlemmar som valts 
ut som dyrbara off er till gudarna. Men några få tyska forskare, inklusive 
en av Himmlers unga favoritarkeologer, Herbert Jankuhn, förespråkade 
en betydligt djärvare hypotes. Jankuhn trodde att de här individerna var 
social paria, framför allt desertörer och homosexuella som blivit dödade 
för sina överträdelser mot tysk lag.

 Alla dessa olika hypoteser var emellertid tolkningar utifrån ett otill-
räckligt material. Ingen av dem kunde bevisas. Men blotta spekulationen 
att järnålderns tyskar en gång hade avrättat stamfränder anklagade för 
homosexualitet tilltalade Himmler, det gav honom exakt det rättfärdigan-
de som han sökte eft er. ”Homosexuella dränktes i träsken”, fastslog han 
kategoriskt för SS-åhörarna i Bad Tölz . ”De aktningsvärda profes-
sorer som hittar dessa kroppar i torven inser inte att i nittio fall av hund-
ra så betraktar de kvarlevorna av en homosexuell som dränktes i ett träsk 
tillsammans med sina kläder och alla and ra tillhörigheter.” Sedan drog 
han sin egen slutsats. ”Det var inget straff , det var bara frågan om att göra 
slut på abnormt liv.”

 Med hjälp av and ra ledande nazister agerade Himmler utifrån dessa 
idéer. Hans polisknektar ryckte upp misstänkta homosexuella ur sängen 
eller hämtade dem i baren eller badhuset, de misshandlades och deras 
adressböcker konfi skerades så att ytterligare arresteringar kunde genom-
föras. En del av dem sattes i vanliga fängelser och så många som femton 
tusen skickades till koncentrationsläger. Där tilldelades de fångdräkter 
med en skär triangel som märke, vilket skilde dem från and ra fångar. Det 
som väntade dem var en tragedi. En del kastrerades i medicinska experi-
ment me dan and ra utsattes för procedurer som skulle förvandla dem till 
heterosexuella. SS-vakterna förstärkte deras lidande, många svalt ihjäl el-
ler arbetade sig till döds. Idag är det ingen som vet hur många som för-
svann, men en ledande historiker, Rüdiger Lautmann, uppskattar att så 
många som  procent av fångarna med den skära triangeln på bröstet 
försvann i Tredje rikets läger.

 Sittandes i fåtöljen på hotellrummet i Assen fi ck jag kal la kårar, och 
när jag senare fogade ihop historien mer noggrant förstod jag vilken fruk-
tansvärd betydelse den hade. I Bad Tölz hade Himmler förvandlat ett van-
ligt stycke arkeologisk spekulation till hårda, dödliga fakta. Han hade skylt 
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över sitt eget hat mot and ra med vetenskapens respektabla mantel. Han 
hade maskerat nazisternas program av brutala massmord som en ärevör-
dig tradition hos det tyska folket, något som var värt att eft erlikna i mo-
dern tid. I Himmlers händer hade det avlägset förfl utna blivit till ett död-
ligt vapen mot det levande.

•

Sommaren  började jag gräva djupare i Ahnen erbes historia. Jag för-
väntade mig att fi nna en rik litteratur i ämnet, men det visade sig inte vara 
fallet. Blott en handfull artiklar om organisationen hade skrivits på eng-
elska, de fl esta i vetenskapliga tidskrift er, och förvånansvärt lite hade pub-
licerats på tyska. Det var faktiskt bara en större studie om sammanslut-
ningen som kommit i tryck vid det laget. Titeln var Das ”Ahnen erbe” der SS 
–, boken kom ut  och var skriven av en kanadensisk histo-
riker, Michael Kater, som hade studerat i Tyskland. Med all rätt borde Ka-
ters vetenskapliga studie ha gett upphov till omfattande forskning. Men 
det var få forskare som valde att fördjupa sig i ämnet. Många tyska fors-
kare hade en tendens att avfärda nazitidens förhistoriker som en grupp 
”harmlösa medlöpare”. And ra var rädda för att fördjupa sig i Ahnen erbe. 
Flera av organisationens tidigare medlemmar hade framskjutna akade-
miska positioner i Västtyskland eft er kriget och de var starkt emot att unga 
historiker och arkeologer skulle utforska deras förfl utna. Under åttio-
talet lät de fl esta tyska forskare den begravda hunden ligga där den låg.
 Med Berlinmurens fall  fi ck denna era av välvilja ett abrupt slut. 
Achim Leube, en framstående professor i arkeologi från Östtyskland, hade 
länge intresserat sig för arkeologin i Tredje riket. Men eft ersom han var 
bosatt i Östberlin var det besvärligt för honom att undersöka Ahnen erbes 
handlingar, som till största delen befann sig i västtyska arkiv. När de två 
tyska staterna slutligen återförenades påbörjade Leube, en generös man 
med torr humor, en undersökning av Ahnen erbes arkeologer. Han upp-
manade and ra att göra samma sak. I november  organiserade han en 
internationell konferens i Berlin om nationalsocialism och förhistoria. 
Närmare  forskare från tolv länder deltog. Konferensen fi ck till följd 
att forskningen kring Ahnen erbe sköt fart på nytt.
 Men det var få europeiska historiker som fokuserade på det jag anade 
var den mest fascinerande delen av Ahnen erbes historia: eft erforskning-
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arna i utlandet – i synnerhet expeditionerna under fredstid, missionerna 
under kriget och hur Himmler använde sig av dem. I början av sjuttio-
talet hade Kater avslöjat ett rikt material av brev och rapporter som i detalj  
beskrev en sådan resa – en stor expedition till Tibet – under 
ledning av zoologen Ernst Schäfer. Dessutom hade Kater stött på mängder  
av tecken och antydningar som handlade om ett fl ertal and ra forsknings-
resor och expeditioner – till norra Afrika och Sydamerika, Mellanöstern 
och Skandinavien.

 Utifrån de fragmentariska bevis som fanns till hands drog emellertid 
den kanadensiske historikern slutsatsen att få av dessa utländska äventyr 
någonsin hade ägt rum. Av de tillgängliga källorna slöt han sig till att de 
fl esta referenserna till resorna helt enkelt var önsketänkande, ett direkt 
resultat av de omåttliga ambitioner som ledarna för Ahnen erbe hade haft . 
I närmare trettio år godtog historikerna denna syn. Men Katers omnäm-
nande i förbifarten av dessa utlandsresor fascinerade mig. Vad var det för 
intresse, undrade jag, som Ahnen erbe kunde hysa för sådana exotiska 
platser – Kanarieöarna, Irak, Finland och Bolivia? Vilken tänkbar poli-
tisk användning kunde Himmler ha av förhistoriska undersökningar i de 
här länderna?
 Jag gav mig i kast med att försöka hitta svaren, assisterad av en liten 
grupp översättare och forskare. Tillsammans började vi fi nkamma den 
jättelika samlingen med mikrofi lmer av erövrade tyska dokument på 
National  Archives and Records Administration i Maryland och fördjupa 
oss i Ahnen erbes originalhandlingar på Bundesarchiv i Berlin. När vi så 
sakteliga hade börjat beta av materialet på de här platserna utökade vi 
våra eft erforskningar till and ra tyska arkiv,  stycken sammanlagt, från 
det tyska arkeologiska institutets kontor till samlingarna hos den forna 
östtyska säkerhetspolisen, Stasi. Därifrån reste vi ännu längre bort, till ar-
kiv i Norge, Finland, Sverige, Polen och Storbritannien och till biblioteks-
samlingar på Island och i Ryssland.
 I nästan två år plöjde vi igenom ett jättelikt, till synes bottenlöst hav av 
brev, minnesanteckningar, promemorior, rapporter, utvärderingar, bok-
föringar, personalakter, utrustningslistor, förteckningar på utgift er, opubli-
cerade artiklar och publicerade böcker. Sammanlagt överlevde närmare 
 digra akter kriget, de upptog ett utrymme på  meter i Bundesar-
chiv. Men dessa utgjorde bara en bråkdel av den ursprungliga mängden. 
Mycket hade gått förlorat. I krigets slutskede brände Ahnen erbes veten-
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skapsmän säckvis med avslöjande dokument, rädda att deras brev och 
rapporter skulle användas mot dem i rättegångar om krigsförbrytelser.
 I takt med att eft erforskningarna på arkiven fortskred började jag spå-
ra upp ännu levande medlemmar av Ahnen erbe samt vänner, anhöriga 
och nära kolleger till dem som nu är döda. Jag var ständigt medveten om 
den tickande klockan. En del källor var alltför skröpliga eller till åren kom-
na för att kunna ge intervjuer. Ett mindre antal blev svårt sjuka eller dog 
mellan den förs ta kontakten och den and ra, då ett datum för mötet skul-
le spikas. Till sist fi ck jag känslan av att om jag hade väntat ens några må-
nader till med att påbörja arbetet med projektet, så skulle jag knappast ha 
hittat en enda levande själ som hade någon förs tahandskunskap om Ahnen-
erbes eft erforskningar utomlands.
 Till dessa svårigheter kom den ofrånkomliga motsträvigheten hos 
många källor att tala om saken. Vissa av de före detta anställda på Ahnen-
erbe vägrade yppa något om det förfl utna, me dan barn och makar till dem 
som dött oft a var rädda för att svärta ned minnet av fäder eller äkta män. 
Till syvende och sist var det emellertid förvånansvärt många som gick 
med på en intervju, kanske för att jag i så hög grad var en främling från 
Kanada – och således mindre belastad med ett emotionellt bagage än de 
fl esta tyska författare – och för att jag var känd som vetenskaplig skribent 
snarare än som historiker med inriktning på den nazistiska eran. Me dan 
eft erforskningarna fortsatte talade jag med dussintals källor, jag genom-
korsade Tyskland från Sylt i norr till Konstanzsjön i söder, däreft er utökade  
jag undersökningarna till Österrike, Frankrike, Norge och Sverige, till Ita-
lien, Finland och Holland.
 Resultatet av mina eft erforskningar kastade ett helt nytt, besvärande 
ljus över förintelsen. I åratal hade de fl esta historiker avfärdat Himmlers 
intensiva intresse för forntiden som rent kvacksalveri och halvfnoskig 
mystik, rena dårskaper som inte spelade någon större roll i Himmlers pla-
ner för den nazistiska staten. Men våra nya uppgift er om Ahnen erbes ut-
landsresor målade upp en helt annan bild. Snart eft er att institutet grun-
dats började Himmler sponsra expeditioner och forskningsresor runt om 
i Europa och Asien. Genom dessa efterforskningar i utlandet hade 
 Reichsführer SS inte bara för avsikt att kontrollera Tysklands forntid, utan 
också att behärska dess framtid. Kort sagt: Himmler, den slutliga lösning-
ens arkitekt, planerade att använda långa blonda SS-män och utvalda kvin-
nor för att på vetenskapligt vis avla fram en ny ren arisk ras. Med kunskap 
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hopsamlad av Ahnen erbes vetenskapsmän hade han som mål att under-
visa SS-männen i forntida tysk folkkultur, religion och jordbruk, han skul-
le lära dem att tänka som deras förfäder hade gjort. När tiden var mogen 
hade han för avsikt att anlägga jordbrukskolonier i SS regi i Tyskland såväl  
som i särskilda delar av östra Europa – platser där han trodde att Tysk-
lands förfäder blomstrat i särskilt hög grad. Där hoppades han att de skul-
le vända den västerländska civilisationens nedgång och rädda mänsklig-
heten ur träsket.
 För att förverkliga detta var Himmler beredd att off ra och tillintetgöra 
miljontals männi skors liv. De fl esta existerande invånarna i de planerade 
ariska områdena, menade han, måste fördrivas från sina hem, de måste 
deporteras med våld och antingen slaktas eller förslavas. Alla världens 
judar skulle utrotas, till sista man, kvinna och barn. På så sätt skulle inga 
judiska ”bakterier” överleva som kunde smitta och förstöra de nykläckta 
ariska kolonierna. ”Judenhetens” pandemi skulle utplånas för gott.
 För att lägga grunden till denna monstruösa ordning skickade Himm-
ler iväg forskare från Ahnen erbe på åtta utländska expeditioner eller forsk-
ningsresor före kriget. Med hjälp av Wolfram Sievers, Ahnen erbes verk-
ställande direktör, och Walther Wüst, dess älskvärde intendent, reste 
Ahnen erbes forskare kors och tvärs genom Europa och Asien – till av-
lägsna hällristningar från bronsåldern i Sverige och schamaners lantliga 
boställen i Finland, till palatsväggar täckta av inskriptioner i Kroatien och 
de partiska kungarnas störtade tempel i Irak, till mystiska paleolitiska 
grottor i Frankrike och de gåtfulla ruinerna från forntida bosättningar i 
Grekland, till fj ärran munkkloster i Tibet och den libyska kustens sve-
pande sanddyner. Dessutom gjorde tjänstemännen på Ahnen erbe upp 
planer för åtminstone fyra and ra expeditioner – till Iran, Kanarieöarna, 
sydamerikanska Anderna och Island – under naziregimens inledande fas. 
Endast and ra världskrigets utbrott tvingade Himmler att skrinlägga des-
sa planer för gott.
 Forskningsresorna, både de planerade och de som genomfördes, var 
förvånansvärt skift ande till karaktären. Men de fl esta av dem, om inte alla, 
syft ade till att bevisa den ariska överlägsenheten eller att återvinna något 
slags forntida arisk kunskap. Herman Wirth, en excentrisk holländsk slö-
sare med oändliga mängder charm på lager, begav sig till Sverige för att 
dechiff rera vad han trodde var världens äldsta skrivsystem, en förlorad 
arisk skrift . Yrjö von Grönhagen, en stilig fi nsk adelsman som en gång 

Ha rskarplanen_11_kor-6.indd   25Ha rskarplanen_11_kor-6.indd   25 07-08-15   16.51.4207-08-15   16.51.42



Härskarplanen ·

försökt komma in vid fi lmen, genomströvade det avsides östra Finland 
för att göra ljudupptagningar och fi lma uråldriga magiska riter. Grönha-
gen trodde att dessa ritualer gått i arv från arierna genom århundradena. 
Stadshistorikern Franz Altheim och hans fotograf och älskarinna Erika 
Trautmann reste först till Kroatien och Serbien, senare till Irak för att stu-
dera blonda ariers roll i det romerska imperiet. (På vägen samlade de in 
uppgift er om irakiska oljeledningar och stamledare åt SS säkerhetstjänst.) 
Den holländske förhistorikern och överlöparen Assien Bohmers sökte ef-
ter ledtrådar till de ariska riternas och den ariska konstens ursprung i de 
målade grottorna i södra Frankrike. Ernst Schäfer, en kvicktänkt man som 
arbetade i ett febrilt tempo, och Bruno Beger, SS-expert i rasstudier, vand-
rade i Tibet för att hitta bevis på den gamla ariska erövringen av Hima-
laya. Me dan han ändå höll på ritade Schäfer viktiga kartor över himalay-
anska bergspass och samlade viktig militär information om lokala ledare 
och deras lojalitet mot Storbritannien.
 Himmler mottog detaljerade rapporter och personliga redogörelser 
om de här resorna. Han var fascinerad av det sätt på vilket Ahnen erbes 
forskare sammanställde ”hundratusentals mosaikstenar”. Men de alliera-
des krigsförklaring  övertygade honom om att det krävdes något mer. 
Han kopplade Ahnen erbes arbete direkt till krigsansträngningarna. Eft er 
tyskarnas Blitzkrieg genom Polen sände han arkeologen Peter Paulsen 
med en grupp forskare till Warszawa för att plundra stadens viktigaste 
förhistoriska museer. Allt värdefullt som ansågs vara av germanskt ur-
sprung stals. Eft er operation Barbarossa  skickade han Herbert Jan-
kuhn, den vetenskapsman som förfäktade teorin om de homosexuella i 
torvmossen, tillsammans med en mindre grupp för att leta eft er bevis på 
ett forntida tyskt rike på Krim. Fynden, hoppades Himmler, skulle stöd-
ja Tysklands anspråk på regionen och rättfärdiga hans planer – som Hit-
ler i princip hade godkänt – att avrätta eller deportera de fl esta av invå-
narna där och grunda kolonier med SS-män och deras hustrur.
 Himmler tog också hjälp av Ahnen erbes forskare för att lösa ”det ju-
diska problemet”. År  hade SS mobila dödspatruller som arbetade på 
Krim och i Kaukasus stött på en oväntad svårighet. Judar och muslimer 
hade levt sida vid sida i de här regionerna i tusen år, de hade gift  sig med 
var and ra och utbytt uråldriga seder, religiösa traditioner och språk. Re-
sultatet var ett etniskt potpurri som gjorde SS dödspatruller perplexa. 
Vem var judisk? Vem var inte judisk? Och vilka fysiska kännetecken var 
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det som klart och tydligt särskilde den judiska ”rasen” från alla and ra? 
För att fi nna ett svar på detta beordrade Himmler två av sina mest be-
trodda vetenskapsmän på Ahnen erbe, Ernst Schäfer och Bruno Beger, att 
organisera en vetenskaplig expedition till Kaukasus. Ett år senare kulmi-
nerade Begers hemliga sökande eft er uppgift er om judarna i en av de mest 
ökända krigsförbrytelserna under and ra världskriget: den judiska skelett-
samlingen.

•

För att kamoufl era alla dessa aktiviteter gav man sken av gedigen profes-
sionell integritet. Personalen levde helt vanliga liv och utförde alla de upp-
gift er som forskare och vetenskapsmän brukar göra. De publicerade ve-
tenskapliga artiklar och böcker. De gav akademiska föreläsningar. De 
organiserade utställningar och arrangerade vetenskapliga konferenser. 
Och , när fi rman Gebrüder Klingspor tillverkade den överdådiga fo-
lion på Himmlers beställning, presenterade Ahnen erbe sig själv som ett 
typiskt forskningsinstitut och förklarade högtidligt sina grundprinciper: 
”Aldrig inskränkt till särskilda dogmer eller doktriner / Sanningsenligt 
och exakt i forskning och vetenskap.”

 Ahnen erbe var ett av Himmlers stora mästerverk i illusion. För att för-
stå institutet fullt ut måste man börja från början, man måste ta reda på 
något om dess grundare, Heinrich Himmler.
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