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Efter att under flera år ha ägnat mig åt forskning om den svenska nationalsocialismen vid sidan
av Koreastudierna har jag frapperats av hur ofta samma namn dyker upp i båda världarna, det vill
säga både som organiserade aktivister på yttersta högerkanten och som forskare och skribenter i
Asienfrågor. Det finns all anledning att fundera över vad detta beror på, men innan jag inleder
min redovisning av några av de mest tydliga exemplen och ett försök till en förklaring vill jag
redovisa några av de kommentarer jag fått inför artikeln.
Flera har påpekat att jag samtidigt borde granska alla de vänsterextremister som särskilt drogs till
Kina och sinologin under 1960- och 70-talen för att balansera bilden. Andra har avrått mig från
att ta mig an ämnet överhuvudtaget av personliga eller integritetsmässiga skäl, vilket innebär att
de själva har släktmässiga eller personliga band till personerna i fråga eller vill skydda dessa
alternativt skyla över deras åsikter. 1
Sammanställningen bygger i första hand på de aktuella organisationernas och partiernas
efterlämnade material i form av matriklar och publikationer, men också på polismaterial,
bearbetningar samt allmänna tidningsartiklar. Artikeln följer kronologiskt den svenska
nationalsocialismens utveckling från tiden kring förra sekelskiftet och fram till idag.

Geopolitikerna
Professor Rudolf Kjellén, statsvetare och grundare av geopolitiken, räknas som en av
föregångarna till nationalsocialismen med sitt våldsförhärligande och sin syn på staten som en
biologisk organism som söker expansion i rummet.2 Bert Edström har i en tidigare artikel i
denna tidskrift redogjort för Kjelléns djupa beundran för Östasien i allmänhet och Japan i
synnerhet.3
Kjellén uppfattade Japan efter rysk-japanska kriget som en framtidsnation samtidigt som han
varnade Väst för vad östasiaterna gick för: “De gule ha det lägre själfmedvetandets lycka, som
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består i frånvaro af högre personlighetsbehof och oförmåga af djupare lidande.” 4 Den “gula
faran” tolkade Kjellén som ”…kampen om världshägemonien mellan de hvite och de gule…”,
och Europa hade endast ett alternativ i konfrontationen med Östasien, nämligen att ”…organisera
sig som Europas Förenta stater.”5
En annan av det tidiga 1900-talets mer namnkunniga statsvetare var Rütger Essén, lärjunge till
Kjellén och en av sin tids mest inflytelserika debattörer i Asienfrågor med titlar som Mellan
Östersjön och Stilla havet. Asiatiska problem och minnen (1924), Kinas omdaning (1927) och
Från Asiens oroshärdar (1931).6 Han tolkade under mellankrigstiden ett pessimismens Europa
efter världskriget som hotades av antikoloniala krafter. Kina var redan förlorat till japanerna,
Indien höll på att glida engelsmännen ur händerna och endast en fastare kontroll över Afrika
kunde säkerställa de vitas världshegemoni. 7
Essén var medlem i högerns ungdomsförbund Sveriges Nationella Förbund, SNF, som från 1934
bröt med moderpartiet och utvecklades till ett fascistiskt parti.Från 1944 och fram till sin död
1972 fungerade Essén som dess partiledare och redaktör för SNFs organ Dagsposten, efter kriget
omdöpt till Fria Ord.8 Den 3 maj 1945 skrev Essén i partiorganet Dagsposten om den då nyligen
bortgångne Adolf Hitler: “Den man som kunnat åstadkomma detta måste verkligen ha rubbat
många cirklar. Han måste ha känts och uppfattats som ett livsfarligt hot mot hela den borgerliga
självbelåtenhetens dittills trygga värld, i vilken den borgerliga suffisansen blommade i hela sin
pösiga prakt. Världskombinationen av roffar- och monopolkapitalism parad med massiv populär
dumhets industrialiserade utnyttjande var den första faktor, som byggde upp världsfronten mot
Adolf Hitler. Vid dess sida och inom dess cirklar verkade överallt judendomen.”9
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Resenärerna
Den första hälften av 1900-talet var också resenärernas och de forskningsresandes tid. En av de
mest lästa som reste runt i Östasien var William A:son Grebst,10 från 1913 och fram till sin död
sju år senare redaktör för den antisemitiska tidningen Vidi med redaktion i Göteborg.11
Den store giganten inom svenskt forskningsresande, Sven Hedin, var som hedersdoktor vid tio
olika universitet och ledamot av 15 akademier inklusive den svenska sin tids kanske mest kände
svensk. Hedin genomförde sju expeditioner i Asien som gjorde honom världsberömd, hemförde
tiotusentals föremål, gav ut 65 böcker utgivna på 22 olika språk, och efterlämnade 145 band
dagböcker och 80 000 brev. Anekdoterna om Hedin är otaliga. Vid ett besök i Teheran 1890 tog
han sig i hemlighet in på helig mark, Stillhetens tempel där de avlidna enligt persisk tradition
förvarades, skar av tre huvuden och tog med sig dessa som troféer till en svensk rasbiolog, och
trots bättre vetande och ett bristfälligt vattenförråd gav han sig 1895 ut i Taklamakan-öknen
varvid två följeslagare avled under strapatserna.12 Under en senare expedition till Tibet i jakten
på att komma först till Lhasa avled dessutom ännu en av Hedins inhyrda “kulier”. Flera Hedinkännare har slagits av dennes hänsynslöshet och egoism för att till varje pris uppnå sina mål,
även på bekostnad av avlidna människor och djur.
1908 besökte Hedin Japan och Korea och samanträffade bland annat med den bland koreaner så
avskydde Ito Hirobumi. Hedin umgicks även med general Akashi Motojiro, kallad “Slaktaren”
för sina insatser i att krossa det koreanska motståndet i den nyligen erövrade kolonin och bosatt i
Sverige som organisatör av det japanska spioneriet på 1910-talet.13
Politiskt varnade Hedin liksom Kjellén vid sekelskiftet för den ”gula faran”, och 1914 deltog han
i egenskap av medförfattare till borggårdstalet i störtandet av den demokratiskt valda regeringen
Staaf. Under första världskriget ställde sig Hedin på Tysklands sida, och han välkomnade det
nationalsocialistiska maktövertagandet i Tyskland 1933.
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Vid olympiaden i Berlin 1936 tillhörde Hedin öppningstalarna och blev personlig vän med
Hitler. I flera skrifter och artiklar i svensk och utländsk nationalsocialistisk press uttryckte han
innan och under kriget öppet sitt stöd för Tysklands ledare och den antisemitiska politiken.14
När Hedin erhöll ett hedersdoktorat i München 1943 inrättades ett Hedin-institut knutet till SSchefen Himmlers lindebarn, SS-Ahnenerbe, dit Hedin i egenskap av kännare av Centralasien
också lånade ut sitt namn.15 Ahnenerbe organiserade expedetioner till Centralasien för att
försöka finna inte bara de ursprungliga arierna någonstans i Afghanistan, Nordindien eller Tibet,
utan också ett “ariskt klimat”, ett “ariskt landskap”, ett “ariskt djurliv” och en “arisk
växtlighet”.16
1943 vägrade han att göra något för att rädda judarna trots en personlig vädjan från ärkebiskop
Eidem.17 Hedin skrev i sitt svarsbrev till ärkebiskopen att farhågor och anklagelser om judarna
som ”vampyrer och parasiter, vilka utsugit germanskt blod” var ”fullt berättigade”.
Hedin var medlem och styrelseledamot i pronazistiska Svensk-Tyska Föreningen och
Riksföreningen Sverige-Tyskland, han gav ekonomiska bidrag till nationalsocialistiska grupper
som Svenska Aktiva Studentförbundet och han ägde aktier i SNFs tidning Dagsposten.18
I krigets slutskede skrev Hedin 1945 att Tyskland ska ”likvidera Österns barbari”.19 Hedin var
en av ett fåtal svenskar som vid Hitlers självmord 1945 skickade ett kondoleanstelegram till
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tyska legationen i Stockholm och beklagade ”förlusten av Tysklands store ledare”. Inför arbetet
med Stormän och kungar listade Hedin Adolf Hitler som nummer 19 bland “stora män”. Förlaget
valde dock att ej ta med Hedins skildring av sina möten med “...titanen, som i ett ögonblick av
största fara räddade sitt fosterland från en fientlig invasion”.20 Även efter kriget och fram till sin
död 1952 fortsatte Hedin att publicera sig i svensk och utländsk nationalsocialistisk press.21
Bara några dagar innan sin bortgång skrev Hedin i Fria Ord och beklagade sig över ”…vår
södersargade och försumpade värld, där lögnens och oduglighetens hjältar nått den seger de med
förenade krafter vunnit.”22

Asienforskarna
Av regelrätta Asienforskare som varit verksamma vid svenska universitet från 1930-talet och
fram till 1970-talet, i vissa fall efter pensionen och fram till dags dato, kan nämnas ambassadör
Gunnar Jarring, professor i turkisk språkvetenskap, som 1936 var kandidat för fascistiska SNF i
andrakammarvalet,23 och 1942 mottog hakkorsprydda Tyska Örnens Orden för sina insatser som
underrättelseman för C-byrån, den svenska militära underrättelsetjänst som under kriget
huvudsakligen gick Nazi-Tysklands ärenden.24
I bibliografin Gunnar Jarring och utgiven 1977 på 70-årsdagen hittas i Tabula gratulatoria flera
av Jarrings gamla partikamrater från SNF-tiden såsom Arvid Fredborg, Karl Olivecrona, Erik
Rooth och Uno Willers.25 Intressant nog saknas artikeln “Ett paradis på jorden”, i Nationell Jul
1936, utgiven av den radikala Malmöavdelningen under ledning av fascistideologen Per
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Engdahl.26 I artikeln skrev Jarring om Kashmir där “den äkta ariern lever kvar med alla rasens
kännetecken”. 1972, när ambassadör Jarring medlade i den arabisk-israeliska konflikten på FNs
uppdrag, avslöjades dennes pro-nazistiska förflutna.27
Björn Collinder, professor i finsk-ugriska språk, var den som gav Seung-bog Cho, sedermera
professor i japanska, en plats vid Uppsala universitet på 1950-talet där han ägnade sig åt att
studera koreanskans släktskap med de altaiska språken.28 Hela familjen Collinder ska enligt
uppgift ha varit känd för sin reaktionära och antisemitiska hållning, och 1964 valde professorn
att inträda som medlem i Uppsalavdelningen av Nysvenska Rörelsen, Per Engdahls fascistiska
organisation.29 Redan som ung hade Collinder varit medlem i Carl Ernfrid Carlbergs
antisemitiska Gymniska förbundet,30 och 1970 deltog han tillsammans med flera andra
framträdande akademiker med en artikel i en skrift tillägnad SNF-ledaren Rütger Essén på
dennes 80-årsdag.31
Bland indologerna hittas Stig Wikander, professor i sanskrit, skribent i högerextrema Fri
Opposition på 1930-talet32 och liksom Hedin medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland under
kriget.33 Ännu en indolog, docent Erik Gren som 1952 grundade den vetenskapliga tidskriften
Orientalia Suecana, hade medlemskap i Nysvenska Rörelsen från 1940-talet,34 och publicerade
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sig även i SNF-organet Fria Ord35 samt i Nation Europa, den viktigaste nationalsocialistiska
publikationen i Tyskland efter kriget.36
Det är viktigt att komma ihåg att just indologerna har en lång tradition av nationalsocialistiska
kopplingar, då indologin som ämne alltid haft Tyskland som centrum. På 1930- och 40-talen var
flera av de mest mångkunniga tyska indologerna medlemmar i det tyska nazistpartiet NSDAP.37
Bland dessa kan nämnas Ludwig Alsdorf och Helmuth von Glasenapp, samt tillika SSofficerarna SS-Unterscharführer Bernhard Breloer, SS-Untersturmführer Jakob Wilhelm Hauer
och SS-Obersturmführer Richard Schmidt. Sist men inte minst gäller detta även för
Erich Frauwallner som gick in i österrikiska NSDAP 1932 när partiet var illegalt och enligt
uppgift ska ha hållit föreläsningar i den för eftervärlden så typiska svarta SS-uniformen,
designad av landsmannen Hugo Boss.

Koreasvenskarna
Korea torde vara det mest okända landet i den östasiatiska regionen, och på svenska skrivna av
svenskar finns egentligen bara två introduktioner till landet. Den ena av dessa, Koreanskt
kalejdoskop, är skriven av Åke J Ek och utkom 1972, medan den andra, Koreaboken, har Carin
Cederberg och Janica Lundholm som författare och utkom 1997.38 Ek leder en av två svenska
föreningar som är knutna till Sydkorea, Svenska Koreaföreningen som bildades 1951, medan
Koreaboken är utgiven av Koreanska Sällskapet, bildad 1961.
Ek som har ett hedersdoktorat i juridik vid ett koreanskt universitet listas i Directory of Korean
studies in Europe från 1998 och har sysslat med forskning kring utbildningssystemet i Korea. 39
Han har en bakgrund i 1940-talets största nationalsocialistiska parti i Sverige, Svensk
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Socialistisk Samling, SSS,40 och deltog vid krigsslutet i smugglingen av flyende SS-soldater
från Baltikum.41
Koreaengagemanget bottnar i att Ek tillhörde den första kontingenten av Swedish Field Hospital
som sändes till Korea 1950. Svenska Koreaföreningen var under Eks ordförandeskap fram till
1970-talet den ledande svenska Koreaföreningen och samlade både veteraner från Koreakriget
och adoptivfamiljer. I föreningen hittades flera av Eks gamla partikamrater från 1940-talet. 42 Ek
har också under många år varit ledande i den svenska avdelningen av World Anti-Communist
League, extremhögerns international bestående av en salig blandning västerländska nazister,
östeuropeiska SS-veteraner och krigsförbrytare, afrikanska och asiatiska diktatorer, och
latinamerikanska dödspatruller. Internationalen bildades på ett möte i Seoul 1954 där
sekretariatet är förlagt, och inom den svenska avdelningen som regelbundet åker på kongresser
ofta förlagda Taipei, Seoul, Manila, Tokyo eller Bangkok, hittas ett flertal äldre och yngre
nationalsocialister och högerextremister.43
Koreanska Sällskapet som idag är den ledande föreningen för svenskar som har ett intresse för
Korea, har från början dominerats av de svenska officerare som tjänsgjort vid Neutral Nations
Supervisory Commission på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Även här hittas medlemmar
från de nationalsocialistiska och fascistiska partierna som Arne Uggla från Nysvenska
Rörelsen44 och Carl-Olof Wrang från både SNF och SSS samt frivillig i Waffen-SS.45 En av
författarna till Sällskapets bok från 1997, Carin Cederberg med examen från Östasienlinjen i
koreanska, har sin bakgrund i svenska avdelningen av högerextrema Enighetskyrkan, mest känd
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som Moonkyrkan.46 Kyrkans kanske mest framträdande medlem i Sverige är journalisten och
KoreakännarenTommy Hansson, under 1990-talet redaktör för Korea Centers Aktuellt om
Korea47, och numera redaktör för den högerextrema tidskriften Contra.

Den japansla kopplingen
Den svenska nationalsocialismen har en särskild relation till Japan. Umgänge mellan svenska
nazister och japaner skedde redan under krigsåren genom Svensk-japanska sällskapet där sådana
namnkunniga på yttersta högerkanten som Hedin och Essén, professor Gerhard Lindblom,
advokat Sten S:son Ankarcrona och amiral Charles de Champs hittades.48 Japaner tillhörande
legationen i Stockholm var också inblandade i nazispionaffären Jane Horney. Dessutom var en
av de mest legendariska svenska gammelnazisterna, Carl-Göran Borgenstierna, frivillig i
Waffen-SS under krigets sista år och aktiv nazist intill sin död 1995, skallsamlare, grovt
kriminell och porrkklubbsägare samt ökänd som allt ifrån kvinnomördaren Olle Möllers
försvarare till obducentens juridiske ombud i styckmordrättegången och Palme-mordets andlige
ledare, gift med en japansk kvinna.
Själv minns jag en skinheadliknande man som började läsa japanska samtidigt som mig själv
hösten 1997, antagligen lockad av samurajkulturens våldsdyrkan och japansk militarism, och i
samband med att min doktorandtjänst tillsattes cirkulerade bland anställda på institutionen en
skandalartikel från den radikalkonservativa tiskriften Salt. Dessutom förekommer regelbundet
propagandamaterial från högerextrema Europeiska Arbetarpartiet på institutionen.
En alldeles egen historia i sammanhanget är Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation från 1986,
uppkallad efter framlidne donatorn Ryoichi Sasakawa, som med prinsessan Christina som vice
ordförande delar ut medel åt forskare och studenter i Sverige och även på institutionen.
Tillsammans med sin högra hand, yakuza-bossen Yoshio Kodama, var Sasakawa något av den
japanska fasciströrelsens grand old man. 1931 bildade han Kokusai Taishuto vars medlemmar
klädde sig i svarta skjortor, och han erhöll även vid ett tillfälle personlig audiens hos Mussolini i
Rom, enligt Sasakawa “den fullkomlige fascisten”. I samband med kapitulationen klassades
Sasakawa av amerikanerna som krigsförbytare av A-klassen. Efter alltför få år (1945-48,
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frisläppt “i brist på bevis”) i Sugamo-fängelset där han satt av sin tid tillsammans med blivande
premiärminister Kishi Nobosuke, också han klassad som krigsförbrytare av värsta klassen, blev
han en del av det japanska efterkrigsetablissemanget och bildade den nyfascistiska
organisationen Zenai Kaigi. 1959 fick han genom ett beslut av just premiärminister Nobosuke
monopol på spelandet på båttävlingar i Japan vilket kom att göra honom enormt förmögen. “Jag
är världens rikaste fascist”, brukade Sasakawa säga, samtidigt som han fungerade som ledare för
den koreanska Moon-kyrkans japanska församling och ordförande för den japanska avdelningen
av World Anti-Communist League.49

Nynazister och populister
Dagens militanta nationalsocialism föddes under första hälften av 1980-talet med
skinheadkulturens ankomst till Sverige och upprättandet av Nordiska Rikspartiets så kallade
Riksaktionsgrupper, RAG.50 Partiets RAG-ledare Staffan Winlöf från Växjö var under en period
“nynazisternas ledare” i svensk media efter att ha lett den i kravaller urartade demonstrationen i
hemstaden i april 1985. En mindre känd sida av Winlöf var dennes studier i flera asiatiska språk
vid Lunds universitet med thailändska som huvudämne, och idag är han direktör för Bangkoks
största kampsportscenter.51
Unga nationalsocialister av idag har överhuvudtaget en ambivalent hållning till Asien och asiater
bosatta i Sverige. Många är historierna om lokala skinheadgäng som träffas och håller möten på
kinesiska restauranger, medan andra har fruar som är adopterade från Korea. I kretsarna kring
Vitt Ariskt Motstånd i början av 1990-talet hittades en thailändsk kvinna, en av de mer
framträdande danska nationalsocialisterna, Thomas Nakaba, har en japansk far,52 och nyligen
publicerade sig en adopterad man från Sri Lanka i Nysvenska Rörelsens tidskrift.53
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Den andra sidan av den svenska rasideologiska rörelsen är den uppsjö av parlamentariska
grupper som ofta betecknas som populistpartier. 54 De mest kända av dessa på senare år har varit
Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. I dessa kretsar hittas en salig blandning av missnöjda
småföretagare och LO-arbetare, avhoppade politiker på dekis och ett antal ständigt
återkommande rättshaverister.
Inför riksdagsvalet 1998 bildade Ian Wachtmeister det invandrarfientliga partiet Det nya partiet.
På dess riksdagslista hittades docent Lars Berglund, sinolog och konstvetare samt tidigare
intendent vid Östasiatiska museet.55 Berglund har även profilerat sig som skribent i den
radikalkonservativa tidskriften Salt, organ för den nykonservativa höger som håller på att växa
fram bland akademiker i landet och som hyllar “fosterlandet”, “familjen” och “försvaret” och
hatar allt som heter “feminism”, “mångkultur” och “pöbelvälde”.56

Ett försök till en förklaring
Vad är det då som driver dessa nazister och högerextremister till Asien, eller omvänt dessa
forskare och skribenter till nationalsocialism och extremhöger? Det handlar uppenbart om en
beundran för Asien, en tradition som sinologen Raymond Dawson har spårat tillbaka till
upplysningstiden.57 Kina och snart även Japan58 blev en symbol för konservativa krafters
längtan efter det förmoderna och feodala, den “naturens ordning” som ofta översätts med
konfucianismen som statsideologi. Denna hållning kan hittas hos både Kjellén och Essén som
räknades som ärkekonservativa redan på sin egen tid, och bland många av dagens asiatiskt
inspirerade new age-rörelser från krishnaiter och jungianer till zenbuddhister.
Sida vid sida med denna beundran hittas också en fruktan för den “gula faran” i Östasien, den
enda geopolitiska region som ansågs vara i paritet med Väst civilisationsmässigt och som därför
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automatiskt räknades som den framtida fienden. 59 På så sätt var det nödvändigt för
västerländska forskare och skribenter att hålla sig à jour med vad som hände i denna del av
Asien. Och är det inte just därför som institutioner för “orientaliska” språk fortfarande existerar i
Väst - att studera “orientalerna” för att ta reda på vad dessa har för sig?
1995 visades Hollywood-filmen Sju år i Tibet som handlade om Heinrich Harrer, en österrikisk
nazist, SS-Oberscharführer och tibetolog, och utsänd av Himmler på 1940-talet för att finna den
“vita Laman” i “Shangri-La” och den ariska rasens ursprung.60 Detta motiv, vetenskapligt
uttryckt att finna indo-européernas urhem, blev för Asienforskarna något av en besatthet. 61
Indologerna har spelat en avgörande roll i framväxten av rastänkandets och den ariska mytens
historia där språklig släktskap okritiskt också har fått betyda kulturell och biologisk, medan
buddhologer har velat se buddhismen som en sann “arisk” religion, i vissa fall till och med av
antikt grekiskt ursprung, till skillnad från den “judiska” kristendomen. Urhemsmotivet går
fortfarande att hitta hos dagens Centralasienforskare med sin fixering vid sakas och
tocharerna,62 och hos nutida indologer med sin starka betoning på det klassiska Indien med
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sanskrit och krigiska arier,63 medan förespråkare för den “ariske Buddha” hittas i indologer som
dansken Christian Lindtner, också känd som Förintelseförnekare.64
Även vår tids nationalsocialister visar då och då en öppen beundran för Östasien som tolkas som
en region där både “rasrenhet” och “ledarprincip” råder. 1996 publicerade den amerikanska
nationalsocialistiska tidskriften Resistance ett samtal mellan den kanadensiske nazistideologen
George Eric Hawthorne och Andrew Oswald, en afro-amerikansk muslim tillhörande Nation of
Islam, där de båda öppet hyllar den snabba industrialiseringen i både Kina och Sydkorea som de
underförstått ser som ett naturligt resultat av en “asiatisk nationalsocialism”. 65
Ibland kan dock alliansen mellan högerextremism och Asien bli en aning löjlig, som när MR
Crompton, gästprofessor vid Seoul National University, för något år sedan publicerade ett öppet
försvar för förintelseförnekare som David Irving i en tidskrift i Korea,66 något som han aldrig
hade vågat göra i en västerländsk publikation och därmed riskerat uppenbara sanktioner från en
“politiskt korrekt” universitetsledning i form av uteblivna medel eller till och med ett
avskedande.
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