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Ett kapitel ur HekanBlomqvists
A cab is a religion witlt no
political potaer.
Tom Wolfe

Men li.r ossftirst titta pi det pisti.dda
sambandetmellan flygandetefat och det
nationalsocial
istiskaTysklandI
Vid julen 1944, ndr det tredje riket
sin utmlrkta - men nigot
gick mot sitt oundvik.ligasammanbrorr,
paranoida - bok Messengers
of borjade allierade flyeare rapporrera arr
deception varnar den fransk- dc under uppdrag civer'l-ysklandhade
am er ik ans ke U F O -fo rs k a re n ftiljts av smi, lysande foremil med en
JacquesVallie lor de totalitd.ra hapnadsvd"ckande
mancivreringsforml-ga"
tendensernai m5"nga
UFO-kull)e nrystiskafciremilcn kaliadespoter och esoteriskarcirelser."f)et dr inte
pulanfo o-fghters,ochundcrr:irtclscrj ansfenomenet i sig utan den tro det har
ten ivdsr misstd.nkte
till en borjan art de
skapat,som rnanipulerasav grupper ft)r var nigot nytt hemligt vapen ftjr radardera^s
egnasyften",skriverhan. (1)
stcirning.Spcikljuscndr)k upp plotsligt
Vallic ger ocksi" mi"nga exempel pi
och fioljde dc allieradc plancn i fleia
hur UFO-kulrer presenrerarbtrdskap kilometer.Ibland uppr,oi fel pide eleksonrgir hand i hand med den allmlnna
triska sysremeni planen nd"rljusen ndrkonscrvativaoch fundamentalistiskavig
made sig. Det skapadc forvirring och
som dr si. tydlig i bide <ist och vdst. rddslahos piloterna.
-l-eman
som gi.r igen rir sexuelltfonryck,
rasdiskrimi nering,antidemokratiska
och Frin 'eldkula" till 'kulbtixt'
antiin teilekruella vdrderingar.
EnliE den italienskeforfattarenRenaro
Historiskr serr verkar det ha firnnits Vesco var fbo-fighterftirerni.len faktiskt
kopplingar mellan vissaockulta rcjrelser en
rysk uppfinning och det forstasregcr
och politik. Nazismensuppkomsr dr ett till det senarctefatct!
exempel. Totalitd.ra och rasistiskatenTyskarna kallade det Feuerbatt- elddenser i Blavatskys teosofi rycks ha utkulan - en rund flygande farkost som
gjort en del av den ideologiskagrogrund drevs av en speciellturbojetmotor. I)en
ivilken nazismenkunde uppsti. (2)
utveckladesvid flygforskningslaboratorierna iViener Neustadt och anvd.ndes
Hemliga baser
ftir radarstorningoch som psykologiskt
'l'ron
pi flygande tefat kan utnynjas i
vapen mot de allierade,allt enligt Vesco.
politiskasyften.Der finns bland annaren
(3)
sambandmellan vissanynazistiskagrupMen det var en senaremodell, den
per och UFO. Man sprideriddn att tefa- tefatsform ade Kugelblitz (kulblixten),
"den
ten tillhor
sistabataljonen",hemliga som var det verkliga hemliga vapensom
naz.istiska
grupper med baser <iverhela Hider hoppadesskulle vinda kiigslyckvdrlden,bland annat iAntarktis.
an f<ir tredje riket! Enligt major Rudolf
,1
+

Luzar i boken German secretweaponsof
lVorld lv/ar Ilkonstrueradesett flygande
tefatav ingenjcirRudolfschriever isamarbete med expenernaHabermohi och
'l-efatet
Miethe.
hade en diameter oi 42
Inerer ocir var 32 merer fri.n bas rill
kupol. l)et konstn:eradcs
i SS'undcrjordiska fabriker i Kahla. l)en 14 februari
1945 provflogsdet :rv Haberrnohl och
Mi cthe. P i tre mi nutr:rsl egfar kost cnt ill
12 + 00 mcreroch nranni ddc en hast ighet av 2 000 ki l omereri ti mm cn. ( 4)
Myt och spekulation
Men som vanl i gt i U FO-sam m anhang
finns ciermotsrriciigauppgifter. I
Lvska
ti dni ngarpi 1950-ral ciuttaladeSchr iever arr testflygningenaldrig bler.av,att
modeliernafcjrstordes
och hansritningar stais. Andra intervjuadeplstod sig
daremotha setttestflygningenm"d "gn"
ctgon.(5)
EnliE en arrikcl i tidskriften l,uftfahrt International,maj-juni 1 975, var
Schriever dock civenygad om att den
storamdngdentefatsrapporter
sedankriget beroddepi art ni.gonlyckatsomsltta
han.steorier 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 gdllande att stora mlngder p"ng"r, tekniker
och material - kopplat till tefatsmodellerna- frjrsvannunder kriger till hemliga
baser,som redan hade upprittats i Sydameri ka och A ntarkri s. I sam m anhanget nd.mns ofta de tvi. ubi.tarna
U-530 och U-977, som ovd.ntatd<ik
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- i myt och yerklighet"

upp i Mar del Plata,Argentina, den 17
augusti 1945, ndstanfl'ra mi.naderefter
kriget. Flerafcirfartaregcirgdllandeatt de
fraktadernaterialfri.n SS' underjordiska
fabriker till hernligagomstdlieni Sydamerika (6).

Dold arme
I fleracuropeiskalendersfoiktro berdttas
legenden om en dold arrnd, vanligwis
riddarepl vita hdstar,som skall komma
fram ur sina underjordiskagrottor ndl
landet dr i fara och slutgiltigt krossa
fienden.
En nynazistiskgrupp i Kanada, som
kallarsig SamisdatPublishers,anvcnder
sig av en variation pi denna legendfijr art
spridasitt budskap.I boken UFO - Nazi
secretueapon?avChristof Friedrich och
en person som bara 96.runder beteckningen Mattern, dr det inte riddare pi
vita hdstarsom vdntar i kulisserna,uran
"sisra
Hitlers
bataljon"som rned250 000
man kommer arr sli till fr5.nen stor bas
iAntarktis. Piden basenharsedankriget
Scirrieversflygande tefat vidareuwecklats,och her, menar man, ar ftirklaringen
till de flygande tefatensgita.
Christof Friedrich d.ren pseudonym
fur den tyskenazistenErnst Zundel som
uwandrade till Kanadaefter andravd.rldskriget. Han sti.r bakom ftirlaget Samisdat iToronto och har publicerar bc;cker
som Tbe Hitler u)e loued och Did six
million really die?. Den senare boken
rend eradeZundelen FJngelses
t raff 19 8 5.
Han dcimdes ftir lognaktiga pistienden
om judeutrotningen.
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Under rdttegS.ngenftirkla rade Zundels ftirsvarsadvokat, apropi. tefatsboken, att Zundel egentligen inte trodde
att nazisternabyggt nigra tefat utan anvdnde boken fiir att f). publicitet och
kunna n5.ut med sitt budskapatt judeutrotningen aldrig hent. Ernst Zundel ar
fonfarande aktiv i nazistiskakretsar och
deltog bland annar i ett nazimotei Madrid i april 1992. (7,8)

sistastora ftste, varifr5.nde kommer arr
ta makten civervirlden me<lhj;ilpav sina
flygande tefat.
UFO - Nazi secret uteapon?dr etr
brinnande ftirsvarstalftir Hiiler och nationalsocialismen
som politisk ideologi.
"Den
kansliga konstnd.rssjdlen
i dcnnc
man proresterademot vad han sig hc;ll
pi att henda", skriver Zundel som ftirklaring till Hitlers idd att judarna holl pi
att ta over virlden. Genom fdrlaget
Antarktisk bas
Samisdat i Kanada kan man ocksi. kopa
EnligtErnstZundelsbokbyggdes
under tal av Hitler, kassettbandmed krigssingkriget en valdig basupp iAntarktis, och
er och vimplar.
dit fraktadessrora mlngder material och
Legendenom nazisternasUFO-bas i
personal. Basen ar fonfarande i funkAntarktis dyker upp litevarsransiUFOtion, uppger han, och er nu nazisternas Iitteratur och i ockulta skrifrer. Iddn

tycks ha en veldig genomslagskraft,kanske beroende pi att tefatsgltan aldrig
blivit lcist. Ufologen Eric \?.ynants i
Kalifornien pistir till och med att han i
Wien 1975 intervjuadeen person som
hadc varit engageradi arbetet med basen. Enligt'W'.L., som personenkallas,
kan flera ru.scnpersonervistaspi basen,
och man fungerarsom crr slagshernligt
sallskapoch anvdndcr flygande tefat for
att ni. olika platscri verlden. (9)
Mc d s t or s r as ann o l i k h e td r W .1 .. e n
ful IblodsnUromanoch hela historien nys,
mcn clen ir ett fint exempel pi vilka
b crd tt eis er
s om dr i oml o p p . M a n k a n j u
ocks5.tdnka sig mojlighcten arr nyna"plantcrar"
z.istiska
gruppcr
dylika pistienden frir att anvdndasig av dem i sin
propaganda.
Ouppklarade gl&tor
lrn myckct lisverd roman som rar upp
hcla detta mytkomplex dr \f.A. Harbinsons skickligt komponcrade och spd.nnandc Gmesis.Fcirfattarenhar lagt ner
ctt enormt arbcte pi att spi.rafakta tili
berdttelsens
ram och har fltt hialp frin
fleraav dc st<jrstaforskningsbibiioteken
runt om i vd"rlden,
bland andra Imperial
\i7ar Museurn i [.ondon.
I cn cfterskriftsdgerHarbinson:"Det
dr cnligt min bcdcimningfullt mrijligt atr
pcrsonal och matcrial fraktadestill Antarktis undcr kriget och att tyskarnavar
engageradei att bygg^gigantiskaunderjordiska komplex i Neuschwabenland
och att den amerikanska,ryska och engelskarystnadspolitikenangiende tefatiobservationerkan ha sin orsak i det scenario jag presenterari boken." (10)
Trots det uppenbart fantastiskaiiddn
dr Harbinson cippenfor mojligheten att
det kan ligga en viss sanning bakom
dessapist5.enden.
Det finns alltftir minga
ouppklaradegitor kring nazisternasaktiviteter i Sydamerika,menar han.
F.nannan mycket intressantkoppling
mellan nazism och tefat dr amerikanen
Ceorge Hunt'l7illiamson, ftirfattare till
fleraUFO-bocker och ett av de edsvurna

uFo's - nazi secr:t taeapon?
1974 au chisthof Friedrich, pseudonymf)r den
?tgort
ahande nazisten Ernst Zundzl.
vittnena till George Adamskis pistidda
kontakt med "venusianen"Onhtn D52.
Enligt JacquesVallde arbetadeVilliamson de forsta iren pi 1950-talet fcir den
"
amerikanskanazi-organisatio
nen silver
Shins" i Noblesville,Indiana.
Organisationen leddes av William
Dudley Pelley, som srarradeverlaamheten 1932. Han fick senarei.tra irs fingelseftir sina aktiviteter.
Efter kriget startade Pelley en ockult

grupp, Soulcraft, och en rasistisktid_
skrift, Vahr. Han skrev ocksi boken Srar
Guests,som utkom 1950. Medlemskap_eti Pelleysnazigruppoverlappadestarkt
Guy Balla:.dsI Arc.rcirelse.Willi"rnron
infl ueradeoclai ftirfattarenJohn McCoy
till hans bok UFO-Confdentialmed sin
teori att rystnadsgruppenvar en konspiration av en samling judiska bankmln.
( 11 )
Samma ryp av antisemitismpredikas
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idag av rymdmannen Hatonn, en utomjording som talar genom mediet Dharma (pseudonym for Doris Ekker) i Kalifornien. l)enne utomjordiske befilhavare Presenteras
som:
"Gyeorgos
CeresHatonn, Commander
in Chiel, Earth Project Transition. PleiadesSectorFlight Commznd, Interga/zctic
Federation Fleet- Ashtar Command; Eart h
Representatiueto the Cosm.icCouncil on
Earth'l'ransition" (sic) (12).
Antisemitiska id6er
F.ntidskrift i kvellstidningsformat-'l'be
Phoenix'Liberator-gqsur av Georgeoch
DesireeGreen,ddr Hatonns andligavisdom prescnreras
Ft;rfolket.
I dcn kan man ldsa atr koncenrrationsidgrcnu ndcr andravd.rldskriget
aldrig cxisterat och art judarna ir rcltentiil
alir onr. l-)crasplan dr att sprida anarki
och oro i varjesrargenornsin ekonomisl<a nrakt. Scdan, sdger [{atonn, bry,ter
inbt;rdeskrigut och makten f,r fbrlorad
tiil judama.
Avc,ni Sverigcfinns sambandmeilan
t'rtalir;iraidcr<ilsgi61
clcirUFO-rcirelsen.
LJndcr sina lbreclrag[rrukar konraktnranncn Sten l,indgren visa ett korr videoband med l-ars Adelskogh som utralar
"nergativa
sig om 1,'.{;
cmotionalitet".
Adclskogh er lcdarc for en tcosofisk
sekt.drir mcdlcmrnarnakallar sig hylozoiker cllcr csoteriker. FIan driver Insriturcr for hyk>zoiskastudier i Skovde.
Broschyrerfr5.ninstitutet delasut under
Stensftiredrag.
Cenom mitt intresseftir IJFO kom
jag i bOrjan av 8O-talet i kontakt med
Adelskogh, fascineradss av fiirfattaren
Henry T. I.aurencys idder, som hylozoiken byggerpi, och hj?ilptetill att bygg
upp dennasektunder cirka fem ir. 1986
kom det nd"rmastsom en chock fc;r mig
att jag svalt ett totalitirt bete bara ftir att
det pistods komma frin en andlig klilIa.
Jaghade godtagit fascistoidaoch antisemitiska idder bara for art de pistods
"mdstare".
komma fri,n
I tidskriften Scikarennr 8, 1982,skrev
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j^g ,n ling artik el, Vaming
ftr tryhzoihen, vrlken startade en intensiv dlbatt.
Trots det fina talet om positivt tdnkande och andlighet finns i hylozoiken
ndstan alla klassiskanazistiskaidder, om
in i draperad form: <iverminniskoidealet, demokratiftiraktet, teokratitanken,
bildningsfuraktet och antisemitismen.
Dessutom de i ockulta sekter vanliga
hoten mor avfdllingar, den gladjekiia
pl iktmoral en, minn iskoforaktersamrarr
motstS.ndare
betecknassom satanister.
Antisemitismendr en integreraddel
av den teosofiskalaran, grundad av
ryskan Helena Petrovna Blavat.sky.I sitt
sroraverk, Den hemliga liran, ftirklara_
de hon att judarna Arandligt degenererade, sjdlvi.ska
och sinnliga. l)enna antisemitism utvecklas viciare av Blavatskys
arwagare,Alice Bailey, som har blivit
ni.got av new age-rorelsens
andliga moder, 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 straffhardesattspi jorden
o:! alhar nagot av ondskansredskap*
offer ftir sataniskamakter.
New age-rorelseni Sverigetar med
<ippnaarmar emot denna antisemitism.
I-arsAdelskogh hi.ller regelbundna fciredrag pi diversencur age-center.Baileys
bocker och idder sprids och riversd.ttsi
Sverige av Stifteisen Tibetanens bokfond. I)en ockrrlta antisemitismen har
blivit rumsren"
Men varifrin kommer dessaidderoch
varftir slir de si.ldtt igenom och accepteras dven av bildade mlnniskor?
Den ockulta antisemitismenhar djupast sina rtjtter i gamla gnostiskatankegi.ngar, dar judarnas gud betraktassom
Satan och skaparen av den fysiska vdrlden. I den religi<isa
och gnostiskadualismen var det andliga gort och det fysiska
ont. Judarna associerades
med det frrirka, jordiska,sinnligaoch sexuella- alltsi.
var de onda.

"Judarnamiss,
lyckades med sin
evolution pi en
annan planet.
Som straff har de

satts hir pA
jorden"
"I)en

jordcentreradejuden saknar
sjdl" skrevden tyske nazistenAlfred Rosenberg.Nazismenvar gnosricismciverfttrd i politiken. Her servi orsakentill atr
Hitler inte baraville Fcngsla
och fordriva
judarna. Han ville helt enkelt utrota
judarna fri.n jordens
)ra, darfor art de
hindrade den verkliga mtnniskans andliga utvecklinggenom sin materialism.
Boken Throughthe curtainbygger pi
.
budskap fr5.n "hciga andliga rnastare,'
ftirmedladeavViola Petit XLd och Shafica Karagulla.Den distribuerasav lnsrirurer ftir hylozoiskastudier. F{erf}.r rnan
"x-gruppen",
vetaatt judarna,sornkalla^s
"...
d.r plutonianernas(satanis
ternas,H B:s
anmlirkning) forakrade och anvd.ndbara
redskap."(13) Vidare,arr "Freud var en
ond persongenom vilken ondskanskrafter, den SvartaLogen, tomde en flod av
snusk<jvermlnskligheten." (14). Notera att Freud var jude.
Att judarna sryrsav onda rymdrnlnniskor frin Pluto eller av den "svarta
Logen" ir onekligen en ny varianr pi.
antisemitism.Absun naturligwis, men
isikterna d.rinte ovanligai ockulta kretsar.
Flerasvenskaufologerir rFvdrrinvolveradei Adelskoghshylozoiksekt. Fcirutom Sten Lindgren, dven ingenjcirBertil
Kuhlemann, som pi sitt forlag Edista,
Kuhlemann & Co., ger ut bcitk"r om

E

'fibet,
mdstare i
budskap frin medier
och kontakter med folker som bor i
underjorden.
Bondfingaren
Jiiri Lina
Atskilliga svenskaufologer tappade siken hakan ndr de slog upp Expressen
den 1 1 juni 1992. En helsidadgnadesit
"bondfl"ngaren
Jiiri Lina". Anikeln tar
upp [.inasv5.ldsamtantisemitiskaaniklar i estniskprcss.
FstlendarcnJtiriLina dr forfattarctill
boken LrFO-forshning i Sotjetunionen
och kand {tireldsarei UFO-fragor. Jag
lardc kanna honom under min tid i
hylozoiken. Adelskogh och l-ina ftirenadcs genom sitt intresselor ockultism
och antisemitiskaidder.
Avcn Edith Nicolaisen, som drev
flirlagetParthenon,distribueradepi sin
tid antisemitiskapamfletter,men de var
bara avseddafc;r "den inre cirkeln av
Parrhenonsvdnner".Andra var inte tillrdckligt andligt utveckladeftir att ta del
av materialet.
S<irenBroman, Laxi.,krnd fiiredragshi.llare i UFO- och new age-grupper.
propageradeunder en tid for den schweiziskekontaktmannen Eduard Meier och
silde hans skrifter. En av skrifterna,
T'almud Immanuel , innehiller Jesu
"ofcirfaiskade
lera". I det kommande
samhlllet skall homosexuellamdn och
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