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A cab is a religion witlt no
political potaer.

Tom Wolfe

s in  u tml rk ta  -  men n igo t
paranoida - bok Messengers of
deception varnar den fransk-
amerikanske UFO-forskaren

Jacques Vallie lor de totalitd.ra
tende nserna i m5"nga UFO-kul-

ter och esoteriska rcirelser. "f)et 
dr inte

fenomenet i sig utan den tro det har
skapat, som rnanipuleras av grupper ft)r
dera^s egna syften", skriver han. (1)

Vallic ger ocksi" mi"nga exempel pi
hur UFO-kulrer presenrerar btrdskap
sonr gir hand i hand med den allmlnna
konscrvativa och fundame ntalistiska vig
som dr si. tydlig i bide <ist och vdst.-l-eman 

som gi.r igen rir sexuellt fonryck,
rasdiskri mi neri ng, antidemokratiska och
antii n tei lekruell a vdrderingar.

Historiskr serr verkar det ha firnnits
kopplingar mellan vissa ockulta rcjrelser
och polit ik. Nazismens uppkomsr dr ett
exempel. Totalitd.ra och rasistiska ten-
denser i Blavatskys teosofi rycks ha ut-
gjort en del av den ideologiska grogrund
ivilken nazismen kunde uppsti. (2)

Hemliga baser
'l'ron 

pi flygande tefat kan utnynjas i
politiskasyften. Der finns bland annar en
samband mellan vissa nynazistiska grup-
per och UFO. Man sprider iddn att tefa-
ten tillhor "den 

sista bataljonen", hemliga
naz.istiska grupper med baser <iver hela
vdrlden, bland annat iAntarktis.
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Men li.r oss ftirst titta pi det pisti.dda
sambandet mellan flygande tefat och det
natio nalsocial istiska Tyskland I

Vid julen 1944, ndr det tredje riket
gick mot sitt oundvik.l iga sammanbrorr,
borjade allierade flyeare rapporrera arr
dc under uppdrag civer' l-yskland hade
ftiljts av smi, lysande foremil med en
hap nadsvd"ckande man civreri ngsform l-ga"

l)e nrystiska fciremilcn kaliades po-
pulan fo o-fghters, ochu ndcrr:irtclscr j ans-
ten ivdsr misstd.nkte ti l l  en borjan art de
var nigot nytt hemligt vapen ftjr radar-
stcirning. Spcikljuscn dr)k upp plotsligt
och fioljde dc all ieradc plancn i f leia
kilometer. Ibland uppr,oi fel pide elek-
triska sysremen i planen nd"r l jusen ndr-
made sig. Det skapadc forvirring och
rddsla hos piloterna.

Frin 'eldkula" t i l l  'kulbtixt '

EnliE den italienske forfattaren Renaro
Vesco var fbo-fighterftirerni.len faktiskt
en rysk uppfinning och det forsta sregcr
ti l l  det senarc tefatct!

Tyskarna kallade det Feuerbatt- eld-
kulan - en rund flygande farkost som
drevs av en speciell turbojetmotor. I)en
utvecklades vid flygforskningslaborato-
rierna iViener Neustadt och anvd.ndes
ftir radarstorning och som psykologiskt
vapen mot de allierade, allt enligt Vesco.
(3)

Men det var en senare modell, den
tefatsform ade Kugelb litz (kulblixten),
som var det verkliga hemliga vapen som
Hider hoppades skulle vinda kiigslyck-
an f<ir tredje riket! Enligt major Rudolf

Luzar i boken German secret weapons of
lVorld lv/ar Ilkonstruerades ett flygande
tefat av ingenjcir Rudolfschriever isam-
arbete med expenerna Habermohi och
Miethe. 

'l-efatet 
hade en diamet er oi 42

Inerer ocir var 32 merer fri.n bas ri l l
kupol. l)et konstn:eradcs i SS' undcrjor-
diska fabriker i Kahla. l)en 14 februari
1945 provflogs det :rv Haberrnohl och
Micthe. Pi  t re minutr : r  s leg farkostcn t i l l
12 +00 mcrer och nran niddc en hast ig-
het av 2 000 ki lomerer i  t immcn. (4)

Myt och spekulation
Men som vanl igt  i  UFO-sammanhang
finns cier motsrrici iga uppgifter. I Lvska
t idningar pi  1950-ralc i  ut ta lade Schr ie-
ver arr testflygningen aldrig bler.av, att
modelierna fcjrstordes och hans ritning-
ar stais. Andra intervjuade plstod sig
daremot ha sett testflygningen m"d "gn"
ctgon. (5)

EnliE en arrikcl i t idskriften l,uft-
fahrt International, maj-juni 1 975, var
Schriever dock civenygad om att den
stora mdngden tefatsrapporter sedan kri-
get berodde pi art ni.gon lyckats omsltta
han.s teorier i praktiken - vem det var
ville han li.ta vara osagr.

Och det dr hdr som vi ftirlorar oss i
myt och spekulation. Rykten gor gdllan-
de att stora mlngder p"ng"r, tekniker
och material - kopplat till tefatsmodel-
lerna- frjrsvann under kriger till hemliga
baser, som redan hade upprittats i Syd-
amerika och Antarkr is.  I  samman-
hanget nd.mns ofta de tvi. ubi.tarna
U-530 och U-977, som ovd.ntat d<ik
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bok 'Ufo - i myt och yerklighet"

upp i Mar del Plata, Argentina, den 17
augusti 1945, ndstan fl'ra mi.nader efter
kriget. Flera fcirfartare gcir gdllande att de
fraktade rnaterial fri.n SS' underjordiska
fabriker t i l l  hernliga gomstdlien i Syda-
merika (6).

Dold arme
I flera curopeiska lenders foiktro berdttas
legenden om en dold arrnd, vanligwis
riddare pl vita hdstar, som skall komma
fram ur sina underjordiska grottor ndl
landet dr i fara och slutgilt igt krossa
fienden.

En nynazistisk grupp i Kanada, som
kallar sig Samisdat Publishers, anvcnder
sig av en variation pi denna legend fijr art
sprida sitt budskap. I boke n UFO - Nazi
secret ueapon?av Christof Friedrich och
en person som bara 96.r under beteck-
ningen Mattern, dr det inte riddare pi
vita hdstar som vdntar i kulisserna, uran
Hitlers "sisra 

bataljon" som rned250 000
man kommer arr sli till fr5.n en stor bas
iAntarktis. Piden basen harsedan kriget
Scirrievers flygande tefat vidareuweck-
lats, och her, menar man, ar ftirklaringen
till de flygande tefatens gita.

Christof Friedrich d.r en pseudonym
fur den tyske nazisten Ernst Zundel som
uwandrade till Kanada eft er andra vd.rlds-
kriget. Han sti.r bakom ftirlaget Samis-
dat iToronto och har publicerar bc;cker
som Tbe Hitler u)e loued och Did six
million really die?. Den senare boken
rend erade Zundelen FJngelses t raff 1 9 8 5.
Han dcimdes ftir lognaktiga pistienden
om judeutrotningen.
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Under rdttegS.ngen ftirkla rade Zun-
dels ftirsvarsadvokat, apropi. tefatsbo-
ken, att Zundel egentligen inte trodde
att nazisterna byggt nigra tefat utan an-
vdnde boken fiir att f). publicitet och
kunna n5. ut med sitt budskap att judeut-
rotningen aldrig hent. Ernst Zundel ar
fonfarande aktiv i nazistiska kretsar och
deltog bland annar i ett nazimote i Mad-
rid i april 1992. (7,8)

Antarktisk bas
Enligt Ernst Zundels bok byggdes under
kriget en valdig bas upp iAntarktis, och
dit fraktades srora mlngder material och
personal. Basen ar fonfarande i funk-
tion, uppger han, och er nu nazisternas

sista stora ftste, varifr5.n de kommer arr
ta makten civervirlden me<lhj;ilp av sina
flygande tefat.

UFO - Nazi secret uteapon? dr etr
brinnande ftirsvarstal ftir Hiiler och na-
tionalsocialismen som polit isk ideologi.
"Den 

kansliga konstnd.rssjdlen i dcnnc
man proresterade mot vad han sig hc;ll
pi att henda", skriver Zundel som ftir-
klaring till Hitlers idd att judarna holl pi
att ta over virlden. Genom fdrlaget
Samisdat i Kanada kan man ocksi. kopa
tal av Hitler, kassettband med krigssing-
er och vimplar.

Legenden om nazisternas UFO-bas i
Antarktis dyker upp litevarsrans iUFO-
Iitteratur och i ockulta skrifrer. Iddn



tycks ha en veldig genomslagskraft, kan-
ske beroende pi att tefatsgltan aldrig
blivit lcist. Ufologen Eric \?.ynants i
Kalifornien pistir t i l l  och med att han i
Wien 1975 intervjuade en person som
hadc varit engagerad i arbetet med ba-
sen. Enligt'W'.L., som personen kallas,
kan fle ra ru.scn pe rsoner vistas pi basen,
och man fungerar som crr slags hernligt
sallskap och anvdndcr flygande tefat for
att ni. olika platscr i verlden. (9)

Mcd storsra sannol ikhet dr W.1..  en
ful I blodsnUroman och hel a histori en nys,
mcn clen ir ett f int exempel pi vilka
bcrdt te iser som dr i  omlopp. Man kan ju
ocks5. tdnka sig mojl ighcten arr nyna-
z.istiska gruppcr "plantcrar" 

dylika pisti-
enden frir att anvdnda sig av dem i sin
propaganda.

Ouppklarade gl&tor
lrn myckct lisverd roman som rar upp
hcla detta mytkomplex dr \f.A. Harbin-
sons skickligt komponcrade och spd.n-
nandc Gmesis. Fcirfattaren har lagt ner
ctt enormt arbcte pi att spi.ra fakta ti l i
berdttelsens ram och har fltt hialp frin
flera av dc st<jrsta forskningsbibiioteken
runt om i vd"rlden, bland andra Imperial
\ i7ar Museurn i [.ondon.

I cn cfterskrift sdger Harbinson: "Det

dr cnligt min bcdcimning fullt mrij l igt atr
pcrsonal och matcrial fraktades till An-
tarktis undcr kriget och att tyskarna var
engagerade i att bygg^gigantiska under-
jordiska komplex i Neuschwabenland
och att den amerikanska, ryska och eng-
elska rystnadspolitiken angiende tefati-
observationer kan ha sin orsak i det sce-
nario jag presenterar i boken." (10)

Trots det uppenbart fantastiska iiddn
dr Harbinson cippen for mojligheten att
det kan ligga en viss sanning bakom
dessapist5.enden. Det finns alltftir minga
ouppklarade gitor kring nazisternas ak-
tiviteter i Sydamerika, menar han.

F.n annan mycket intressant koppling
mellan nazism och tefat dr amerikanen
Ceorge Hunt'l7illiamson, ftirfattare till
flera UFO-bocker och ett av de edsvurna

6

uFo's - nazi secr:t taeapon? 
?tgort 1974 au chisthof Friedrich, pseudonymf)r den

ahande nazisten Ernst Zundzl. 
-

vittnena till George Adamskis pistidda
kontakt med "venusianen" 

Onhtn D52.
Enligt Jacques Vallde arbetade Villiam-
son de forsta iren pi 1950-talet fcir den
am erikanska nazi-organisatio nen " silver
Shins" i Noblesvil le, Indiana.

Organisationen leddes av William
Dudley Pelley, som srarrade verlaamhe-
ten 1932. Han fick senare i.tra irs fing-
else ftir sina aktiviteter.

Efter kriget startade Pelley en ockult

grupp, Soulcraft, och en rasistisk tid_
skrift, Vahr. Han skrev ocksi boken Srar
Guests, som utkom 1950. Medlemska-
p_et i Pelleys nazigrupp overlappadestarkt
Guy Balla:.ds I Arc.rcirelse. Willi"rnron
infl uerade oclai ftirfattaren John McCoy
till hans bok UFO-Confdentialmed sin
teori att rystnadsgruppen var en konspi-
ration av en samling judiska bankmln.
( 1  1 )

Samma ryp av antisemitism predikas
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idag av rymdmannen Hatonn, en utom-
jording som talar genom mediet Dhar-
ma (pseudonym for Doris Ekker) i Ka-
lifornien. l)enne utomjordiske befilha-
vare Presenteras som:

"Gyeorgos 
Ceres Hatonn, Commander

in Chiel, Earth Project Transition. Pleia-
des Sector Flight Commznd, Interga/zctic
Federation F leet - As h tar C o mmand; E art h
Representatiue to the Cosm.ic Council on
Earth'l'ransition" (sic) (12).

Antisemitiska id6er
F.n tidskrift i  kvellstidningsfo rmat -' l 'be
Phoenix'Liberator-gqs ur av George och
Desiree Green, ddr Hatonns andligavis-
dom prescnreras Ft;r folket.

I dcn kan man ldsa atr koncenrra-
tionsidgrcn u ndcr andra vd.rldskriget ald-
rig cxiste rat och art judarna ir rclten ti i l
al ir onr. l-)cras plan dr att sprida anarki
och oro i varje srar genorn sin ekonomis-
l<a nrakt. Scdan, sdger [{atonn, bry,ter
inbt;rdeskrig ut och makten f,r fbrlorad
t i i l  j udama.

Avc,n i Sverigc finns samband meilan
t'rtalir; ira idcr<ilsgi61 clcir UFO-rcirelsen.
LJ n dcr s ina lbreclrag [rru kar konraktnran-
ncn Sten l,indgren visa ett korr video-
band med l-ars Adelskogh som utralar
sig om 1,'.{; "nergativa 

cmotionalitet".
Adclskogh er lcdarc for en tcosofisk

sekt. drir mcdlcmrnarna kallar sig hylo-
zoiker cllcr csote riker. FIan driver Insr i-
turcr for hyk>zoiska studier i Skovde.
Broschyrer fr5.n institutet delas ut under
Stens ftiredrag.

Cenom mitt intresse ftir IJFO kom
jag i bOrjan av 8O-talet i kontakt med
Adelskogh, fascineradss av fiirfattaren
Henry T. I.aurencys idder, som hylozoi-
ken bygger pi, och hj?ilpte till att bygg
upp denna sekt under cirka fem ir. 1986
kom det nd"rmast som en chock fc;r mig
att jag svalt ett totalitirt bete bara ftir att
det pistods komma frin en andlig klilIa.
Jag hade godtagit fascistoida och antise-
mitiska idder bara for art de pistods
komma fri,n "mdstare".

I tidskriften Scikaren nr 8, 1982, skrev
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j^g ,n ling artik el, Vaming ftr tryhzoi-
hen, vrlken startade en intensiv dlbatt.

Trots det fina talet om positivt tdn-
kande och andlighet finns i hylozoiken
ndstan alla klassiska nazistiska idder, om
in i draperad form: <iverminniskoidea-
let, demokratiftiraktet, teokratitanken,
bildningsfuraktet och antisemitismen.
Dessutom de i ockulta sekter vanliga
hoten mor avfdllingar, den gladjekiia
pl iktmoral en, minn iskoforakter samr arr
motstS.ndare betecknas som satanister.

Antisemitismen dr en integrerad del
av den teosofiska laran, grundad av rys-
kan Helena Petrovna Blavat.sky. I sitt
srora verk, Den hemliga liran, ftirklara_
de hon att judarna Ar andligt degenerera-
de, sjdlvi.ska och sinnliga. l)enna antise-
mitism utvecklas viciare av Blavatskys
arwagare, Alice Bailey, som har blivit
ni.got av new age-rorelsens andliga mo-
der, dven i Sverige.

Ockult antisemitism
Bailey ftirklarar att judarna misslyckat.s
med sin evolution pi en annan planet,
darfor art de var ftir materialisti.ska och
sinnliga. Som straffharde satts pi jorden
o:! alhar nagot av ondskans redskap *
offer ftir sataniska makter.

New age-rorelsen i Sverige tar med
<ippna armar emot denna antisemitism.
I-ars Adelskogh hi.ller regelbundna fcire-
drag pi diverse ncur age-center. Baileys
bocker och idder sprids och riversd.tts i
Sverige av Stifteisen Tibetanens bok-
fond. I)en ockrrlta antisemitismen har
blivit rumsren"

Men varifrin kommer dessa idder och
varftir slir de si.ldtt igenom och accepte-
ras dven av bildade mlnniskor?

Den ockulta antisemitismen har dju-
past sina rtjtter i gamla gnostiska tanke-
gi.ngar, dar judarnas gud betraktas som
Satan och skaparen av den fysiska vdrl-
den. I den religi<isa och gnostiska dualis-
men var det andliga gort och det fysiska
ont. Judarna associerades med det frrir-
ka, jordiska, sinnliga och sexuella - alltsi.
var de onda.

"Judarna miss,
lyckades med sin

evolution pi en
annan planet.

Som straff har de

satts hir pA
jorden"

"I)en jordcentrerade juden saknar
sjdl" skrev den tyske nazisten Alfred Ro-
senberg. Nazismen var gnosricism civer-
fttrd i politiken. Her ser vi orsaken till atr
Hitler inte bara ville Fcngsla och fordriva
judarna. Han vil le helt enkelt utrota
judarna fri.n jordens )ra, darfor art de
hindrade den verkliga mtnniskans and-
liga utveckling genom sin materialism.

. 
Boken Through the curtainbygger pi

budskap fr5.n "hciga 
andliga rnastare,'

ftirmedlade avViola Petit XLd och Sha-
fica Karagulla. Den distribueras av lnsri-
rurer ftir hylozoiska studier. F{er f}.r rnan
veta att judarna, sorn kalla^s "x-gruppen",

d.r "... plutonianernas (satanis ternas, H B : s
anmlirkning) forakrade och anvd.ndbara
redskap." (13) Vidare, arr "Freud 

var en
ond person genom vilken ondskans kraf-
ter, den Svarta Logen, tomde en flod av
snusk <jver mlnskligheten ." (14). Note-
ra att Freud var jude.

Att judarna sryrs av onda rymdrnln-
niskor frin Pluto eller av den "svarta

Logen" ir onekligen en ny varianr pi.
antisemitism. Absun naturligwis, men
isikterna d.r inte ovanliga i ockulta kret-
sar.

Flerasvenska ufologer ir rFvdrr invol-
verade i Adelskoghs hylozo iksekt. Fcirut-
om Sten Lindgren, dven ingenjcir Bertil
Kuhlemann, som pi sitt forlag Edista,
Kuhlemann & Co., ger ut bcitk"r om
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mdstare i 
'fibet, 

budskap frin medier
och kontakter med folker som bor i
underjorden.

Bondfingaren Jiiri Lina
Atskilliga svenska ufologer tappade si-
ken hakan ndr de slog upp Expressen
den 1 1 juni 1992. En helsida dgnades it
"bondfl"ngaren 

Jiiri Lina". Anikeln tar
upp [.inas v5.ldsamt antisemitiska anik-
lar i estnisk prcss.

FstlendarcnJtiri Lina dr forfattarc till
boken LrFO-forshning i Sotjetunionen
och kand {tireldsare i UFO-fragor. Jag
lardc kanna honom under min tid i
hylozoiken. Adelskogh och l-ina ftiren-
adcs genom sitt intresse lor ockultism
och antisemitiska idder.

Avcn Edith Nicolaisen, som drev
fl ir laget Parthenon, distribue rade pi sin
tid antisemitiska pamfletter, men de var
bara avsedda fc;r "den 

inre cirkeln av
Parrhenons vdnner". Andra var inte ti l l-
rdckligt andligt utvecklade ftir att ta del
av materialet.

S<iren Broman, Laxi., krnd fiiredrags-
hi.llare i UFO- och new age-grupper.
propagerade under en tid for den schwei-
ziske kontaktman nen Eduard Meier och
silde hans skrifter. En av skrifterna,
T'almud Immanuel , innehiller Jesu"ofcirfaiskade 

lera". I det kommande
samhlllet skall homosexuella mdn och

float fran vitrltt@a.1

dktenskapsbry.tare kastreras och "utstii-

tas och ftirbannas infcir folket".
l)essa kosmiska Ni.irnberglagar for-

svarades av bide Sciren Broman och Sune
Hjorth. De allvisa rymdmlnniskorna har
ju sagt si. Vem behover fiender med
sS.dana "vdnner" 

frin rymden? Sune
Hjonh ir en pensionerad gymnasielarare
frin Sundsvall, som srarrar en egen UFO-

organisation med syfte att sprida diverse
rymdbudskap.

Till och med tidskriften Arcanum,
ockultisternas husorgan i Sverige, har
noterar sambandet mellan totalitdra ideo-
logier och "andliga" 

liror. I november-
numrer 1976 skriver man: 'Vi 

i red. har
emellan5.t mottagit trancebudskap att
inftiras i Medlemsbladet. "Budskapen"

ir ndstan alltid av si.dan halt (ibland med
skrdmmande fascistisk underton) att de
nbarr lempar sig for papperskorgen."
t 5 )

Judar, homosexuella och Fcrgade dr
de vanliga syndabockarna i fasiistiska
oc1r ockuha grupper, men d.ven i mi.nga
UFO-sekrer grundade av kontaktperso-
ner. Med tanke pi extremhcigerns fram-
gingar i Europa och den vd.xandc antise-
mitisrrren finns det all anledning arr se
upp med de idder som salufors av ufo-
loger som Sten l-indgren, Benil l(uhle-
mann, Jtir i l . ina med flera.

Manga UFO-intresserade och nerv
age-mdnniskor svdljer lett ett totalit ln
bete bara ftir att det pistis komma fr6.n
rymdmdnniskor eller nigon andlig mds-
tare. Det finns all anledning att vara
u-ppmdrksam p5. dessa tendenser, speci-
ellt i v5.r osdkra tid, ndr frihet och demo-
krari er hotade vdrlden.

H'ikan Blomquist
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