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1. Inledning 

 

Det här kunde man läsa i Bohuslänningen 1935:  

 

Tysk professor avgjuter Tanums många hällristningar. Ett omfattande arbete, 75 säckar 

gips har åtgått för avgjutningarna. 

 

”Under närmare tvänne veckors tid har tanumsbygdens rikedom på hällristningar 

varit föremål för tvenne tyskar, professor H. Wirth, Berlin och dennes assistent, 

bildhuggaren Kottenrodt stora och odelade intresse. Professorn har nämligen ett 

tyskt museums uppdrag att verkställa avgjutningar av vissa fornlämningar i vårt 

land.”  

 

”Att det inte kommer att bli någon lätt packning för den lille gladlynte tyske 

professorn kommer åter till sitt land med, det är säkert. En annan sak är om det 

omfångsrika studiematerialet skall tjäna till att kartläggande av de sanna tyskarnas 

ariska börd och historia. Det glömde jag fråga professor Wirth om!”1 

 

Det som reportern inte visste då var att detta ej skulle bli en engångsföreteelse. Redan nästa år 

dök samme professor, Herman Wirth upp i Bohuslän för ytterliggare undersökningar. 

Skillnaden var att han nu utförde en mer omfattande och större expedition. Expeditionerna 

ledde han i egenskap som ny chef för den nybildade SS-organisationen Ahnenerbe som 

bedrev forskning inom en rad olika ämnen. För att få utföra expeditionerna krävdes båda 

gångerna officiellt tillstånd från riksantikvarien. Jag vill med mitt källmaterial, 

korrespondensen mellan Herman Wirth som får representera den tyska parten och 

representanter för riksantikvarien, Sverige, ta reda på om jag kan tyda några särskilda åsikter, 

attityder från den svenska sidan från Riksantikvarieämbetet och deras svenska kolleger i 

förhållande till den nazityska organisationen. 

 

Jag motiverar mitt val av ämne med att först peka på att det inte finns så mycket nerskrivet 

om Ahnenerbe och i synnerhet inte om deras svenska expeditioner. Jag menar också att när 

                                                 
1 Bohuslänningen 1935-09-23 
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andra har undersökt interaktionen2 mellan Sverige och Nazityskland har jag fått en 

uppfattning om att forskarna har fokuserat på krigsåren, inte tiden före krigsutbrottet som jag 

tar upp. Tidigare forskning har lagt mest fokusering på de politiska förhållandena, inte de 

kulturella och vetenskapliga förhållandena som jag skall undersöka.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

”Upptäckter består av att se det som alla har sett och tänka det som ingen har tänkt.” 3   

Albert Szent-György, ungersk-amerikansk nobelpristagare.  

 

Dessa ord tycker jag säger mycket om min och många andras syn på vetenskap och historia. 

Mitt övervägande syfte med denna c-uppsats är att bidra med ny kunskap, främst om 

relationer mellan Sverige och Tyskland åren före andra världskrigets början. Genom att titta 

på mitt exempel, korrespondensen, samt att föra fram ny kunskap om organisationen 

Ahnenerbes expeditioner till Sverige. Detta innebär inte att jag är den förste som har tänkt på 

eller uppmärksammat detta ämne. Det som skiljer mig från andras forskning är just min 

problemformulering, teoretiska och metodiska ställningstagande. Jag har även en hypotes som 

jag vill presentera. 

 

1.2.1 Min hypotes 

 

Jag ser en uppenbar konflikt mellan aktörerna, då deras mål står i konflikt med varandra. 

Wirth agerar för att få tillstånd och utföra arkeologiska expeditioner till några av Sveriges 

mest välkända kulturminnen, där det även ingick att göra avgjutningar av hällristningar. 

Riksantikvarieämbetet i sin tur måste ta hänsyn till en rad saker som Fornminnesförordningen, 

från år 1867 (som på 1930-talet fortfarande gällde) där slogs fast att ”ingrepp på alla typer av 

fasta fornlämningar är straffbara”4. Med avgjutningar som metod fanns det en risk att 

permanent skada hällristningarna. Även om Wirth fick tillstånd att utföra expeditionerna med 

avgjutningarna, betyder det inte enligt mig att Riksantikvarieämbetet gillade att de utförde 

                                                 
2 Med interaktion menar jag samspel mellan människor 
3 King, sida 56 
4 Riksantikvarieämbetet sida 23 
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expeditionerna. Det kan också även finnas andra konflikter som är mer personliga eller 

eventuellt ideologiska. Det som får konflikterna att inte förstöra eller bryta relationssystemet 

är de svenska aktörernas välvilja att inte försämra relationerna med Tyskland i egenskap som 

representanter för den svenska staten. Det kan också finnas en liknande välvilja från tyskarnas 

sida. Att en eventuell osämja mellan parterna i detta fall kunde eventuellt få större effekter på 

ett högre politiskt plan, skada relationerna mellan länderna. Utbytet mellan Tyskland och 

Sverige, bland annat inom vetenskapen var stor vid min undersökta period. Aktörerna kan 

använda olika strategier för att uppnå sina mål. Wirth kanske använde sin charm, artighet eller 

vänlighet gentemot de svenska tjänstemännen för att, så att säga vinna över dem på sin sida. 

Samtidigt kan ju de svenska tjänstemännen visa sin eventuella ovilja till att hjälpa Wirth i sin 

egenskap som beskyddare av kulturminnet på ett mer indirekt sätt, de behöver ju inte vägra att 

ge tillstånd eller bryta kontakterna, de kan ju istället fördröja processen på ett byråkratiskt vis 

i hopp om att Wirth och Ahnenerbe skulle tröttna och ge upp. De här utgångspunkterna låg till 

grund när jag utvecklade min frågeställning. 

 

1.2.2 Frågeställning 

 

•••• Hur speglar relationen mellan Ahnenerbe och Riksantikvarieämbetet, relationen 

mellan Sverige och Nazityskland, åren före andra världskriget? 

 

- Hur bemöttes SS-organisationen Ahnenerbe av Riksantikvarieämbetet? 

 

- Var interaktionen av en strikt byråkratisk karaktär?5  

 

- Fanns det några uppenbara motsättningar mellan Riksantikvarieämbetets tjänstemän 

och organisationen Ahnerbe med Wirth i huvudrollen?  

 

- Visste de svenska tjänstemännen, till vilket syfte tyskarna ville genomföra de båda 

expeditionerna? 

 

                                                 
5 Med byråkratisk karaktär menar jag ett ytterst formellt och professionellt samspel 
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1.2.3 Dispositionen  

 

Mitt arbete börjar med att jag presenterar mitt forskningsläge där jag tar upp litteratur som 

enligt mig är relevant och som har hjälpt mig att utveckla min undersökning genom att titta på 

hur andra har valt att arbeta vid liknande undersökningar eller liknande ämnen. I mitt kapitel 

som heter teoretiska perspektiv diskuterar jag kring vilka teoretiska utgångspunkter jag har. 

Speciellt tar jag upp mitt aktörsperspektiv. I mitt kapitel med namnet metod diskuterar jag 

varför jag valt hermeneutik som metod och varför jag tycker att den passar min undersökning. 

Sedan kommer jag att presentera mitt källmaterial, hur jag tänkt kring urval och bearbetning 

samt problem som kan uppstå där. Efter det kommer kapitlet jag valt ge namnet bakgrund och 

historisk kontext. Syftet med den delen är tvådelad, dels att ge en introduktion till ämnet men 

framför allt att sätta mina undersökta aktörer i deras kontext, omgivning. Att detta kapitel 

utgör en så stor del beror på min bestämda uppfattning att kontexten är vital för förståelsen för 

aktörernas handlande. I analysdelen kommer jag att redovisa korrespondensen och tolka 

materialet, samt försöka svara på mina uppställda frågor. I den efterkommande delen, 

slutsatser, ska jag också ge reflektioner över mitt resultat och se om jag eller andra kan gå 

vidare med min undersökning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.    

 

1.3 Forskningsläget  
 

Jag har utan framgång sökt mer litteratur som handlar om svenska relationer till Tyskland de 

närmsta åren före andra världskriget, men jag försöker kompensera så gott det går. De böcker 

jag har valt tycker jag ändå kan bidra till min uppsats när jag senare för fram mina teoretiska 

och metodiska utgångspunkter. Bristen på litteratur som behandlar de närmsta åren innan 

andra världskriget kan ses som en förlust, men det positiva är att det styrker min åsikt att den 

period jag tittar på är underrepresenterad i forskningen. 

 

Heather Pringle, den kanadensiska författaren till boken Härskarplanen, Himmlers jakt på det 

ariska ursprunget är en vetenskapsjournalist och har med sin forskning skrivit en intressant 

bok som kartlägger aktörerna bakom Ahnenerbe, en organisation tätt knuten till SS. 

Författaren skriver även om de expeditioner som organisationen stod bakom. Det ska göras 

klart att Pringle inte är först med att fokusera sig på Ahnenerbe, det finns en del forskning 

främst från tyskt håll som jag ej kunnat ta del av då min tyska språkkunskap är nästintill 
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obefintlig. På tyska finns boken das ”Ahnenerbe” der SS 1935-1945 av Michael Kater. Men 

annars är det ganska lite forskat om Ahnerbe på andra språk. Heather Pringle förklarar denna 

brist bland annat på att många intellektuella knutna till Ahnenerbe fortfarande var vid liv och 

aktiva en lång tid efter andra världskrigets slut och det kunde vara känsligt för forskare att 

gräva i det förflutna. Den tyska uppdelningen i öst och väst påverkade tillgängligheten av 

arkiv.6 Mycket av forskningen menar Pringle vidare har sett de berörda tyska 

forntidsforskarna som harmlösa, vilket Pringle menar på motsatsen i sin bok. Det som gör att 

den här boken sticker ut från andra texter om Ahnenerbe är att den är mycket omfattande och 

kartlägger Ahnenerbes helhet på ett sätt som inte gjorts tidigare. Pringle tar alltså också upp 

expeditionerna till Sverige 1935 och 1936 i Ahnenerbes regim och nämner också Wirths 

kontakt med Riksantikvarieämbetet. Eftersom Pringle är en av de få som har skrivit om 

expeditionerna till Bohuslän utgjorde hennes upptäckter en viktig utgångspunkt för mig. Vad 

jag förstått har hon tagit del av en del dokument från den korrespondens jag har undersökt 

men hon väljer att använda det materialet på ett mer sparsamt sätt. För hennes del utgjorde 

kontakterna bara en viktig del i tillståndsförfarandet, hon vill inte säga något om interaktionen 

i sig, som jag vill. Jag kommer att använda mig mer av detta källmaterial, korrespondensen än 

vad hon gjorde, eftersom hon bara refererar till några enstaka brev i texten. För henne är 

Wirth och dennes expeditioner till Sverige enbart en bit av det pussel som hon fogar samman 

för att ge en helhetsbild av Ahnenerbe. Därför läggs inte stor fokusering just på detta exempel. 

Det som kunde vara intressant i mitt fall som Pringle också tagit del av, är Wirths rapportering 

till Himmler om ärendet som jag inte kunde ta del av eftersom de finns i tyska arkiv. Hon har 

även tagit del av tidningsartiklar från Fornvännen och Bohuslänningen som även jag har 

gjort. Till den övriga texten har hon fått källor genom att ha letat i arkiv i bland annat 

Tyskland och gått igenom mängder av material som till exempel, brev, minnesanteckningar, 

rapporter och artiklar. Det material hon gick igenom var enormt men det saknades också 

material då en del känsliga dokument förstördes i slutet av andra världskriget av personer som 

var inblandade i Ahnenerbe.7 Pringle gick även så långt att hon intervjuade anhöriga till 

berörda aktörer och i de få fall det gick, fortfarande levande aktörer. Heather Pringle har 

också i boken en del intressanta teorier kring Ahnerbes effekter på den tyska regimen och hur 

Ahnenerbes ”upptäckter” kunde rättfärdiga en del av regimens syn och metoder. Det som fick 

Pringle att börja inse Ahnerbes inflytelse över de nazistiska ledarna och användandet av det 

förflutna i det tredje riket var när hon arbetade med ett annat projekt om mumier och 

                                                 
6 Pringle sida 22 
7 Pringle sida 23-24 
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mumieforskare. Pringle började titta på forskningsrön varför många välbevarade människor i 

norra Europas torrmossar hade dött en våldsam död. Vad Pringle läste var att en del tyska 

forskare bland annat en arkeolog nära knuten till Himmler hade en speciell teori. Hans teori 

var att de avlidna hade utgjort social paria, till exempel homosexuella och att de hade 

motstridit tysk lag, därför blev de avrättade. Fast att denna teori inte hade så mycket att 

grunda sig på fick den stor genomslagskaft. Himmler tog till sig teorin och drog själv 

slutsatsen att de forntida människorna enbart hade gjort sig av med abnorma liv, inte straffat 

dem. Detta förkunnade han vid en SS-officerskola i Bad Tölz 1937.8  Vi vet ju alla hur bland 

annat homosexuella behandlades under naziregimen och hur offren avhumaniserades. Det är 

därför inte svårt att se hur detta är ett exempel på hur ledarna rättfärdigade deras politik. Med 

Ahnenerbes resultat hade Himmler ”inte bara för avsikt att kontrollera Tysklands forntid, utan 

också att behärska dess framtid”.9 Alltså ville Himmler att Ahnenerbes upptäckter skulle lära 

SS-männen att agera som deras förfäder hade gjort. Den här boken har fungerat först och 

främst som en introduktion till ämnet men tack vare Pringles utförliga notsystem har den 

också varit till stor hjälp för mig när jag skulle gå vidare och söka mitt källmaterial. Den delar 

även min bild av Ahnenerbes inflytande och varför det då är intressant att studera hur svenska 

ämbetsmän agerade i relation till denna organisation. 

 

Boken Världskrig, kommunsim och nazism i själva verket är skriven av Jan Berggren som är 

historiker och chef för tullmuseet. Han ställer en övergripande fråga: Hur bemöttes 

diktaturregimerna? Och han tar som exempel Tullverket. Han motiverar sitt val genom att 

skriva att forskare valt studera samlingsregeringens handlande under andra världskriget, inte 

hur enskilda statsförvaltningar utförde de uppsatta målen.10 Denna bok är ytterst relevant för 

mig eftersom vi har liknande undersökningsområde, jag har som exempel 

Riksantikvarieämbetet och Berggren har som sagt Tullverket. Berggren intresserar sig i 

synnerhet också över hur verket agerade mot nazister och kommunister som fanns inom 

förvaltningen. Många rykten om sympatisörer fanns under denna tid inom Tullverket, en del 

sanna, en del falska, detta vill han också försöka reda upp. Han tar också upp hur verket 

påverkades av krigets olika händelser, speciellt under Vinterkriget, ockupationen av Norge 

och Danmark samt de tyska transporterna genom Sverige. Han pekar på att Tullverket hade en 

viktig roll under andra världskriget, just för att de som myndighet hade ansvaret för 

                                                 
8 Pringle sida 21 
9 Pringle sida 24 
10 Berggren sida 9-10 
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gränsposteringar mot krigshärjade områdena och de som arbetade där hade viktiga roller i 

egenskap att agera så att neutraliteten uppehölls. Till detta arbete har Berggren haft tillgång 

till som han skriver, ”hemliga” handlingar från Generaltullstyrelsen, och generaltulldirektören 

Nils Wohlins ”hemliga” handlingar. Han har också tittat på tjänstemännens tidningar som 

Lanternan, Notiser från Tullverket och Tullmannen. Mycket fokus ligger på enskilda aktörer, 

tjänstemän på olika nivåer inom verket. Främst framstår dock generaldirektör Nils Richard 

Wohlin som en särskild aktiv aktör. Detta på grund av att mycket av källmaterialet utgår från 

hans handlingar. Direktören framstår som en principfast byråkrat och en försvarare av 

neutralitets linjen. Jag tycker att det är intressant att författaren både intresserar sig för 

nazistiska och kommunistiska sympatisörer för att se om de behandlades olika. Berggren 

hittar både kommunister och nazister inom verket, en del var mycket politisk aktiva. Ibland 

var sympatierna mycket uttalade som när en tullkontrollör i ett telegram från 1940 skriver 

under på att ”må snabb och avgörande seger kröna Tysklands hjältekamp”.11 Det som är 

intressant är hur han visar på att både kommunister och nazister behandlades lika, ingen rejäl 

åtskillnad gjordes. Det som drabbade sympatisörerna var för de mesta omplacering av 

tjänsten, från de ur säkerhetssynpunkt viktigaste gränsposteringarna. Det blev aldrig något 

avsked, en del sympatisörer befordrades till och med. Då verket syftade till att befordra 

tjänstemän på grund av arbetserfarenhet ej politiska ståndpunkter. Intressant för min del är att 

ämbetsverket alltså inte tyckte att det var ett stort problem med att ha nazistsympatisörer inom 

verksamheten. Personalorganisationen Tullmannaförbundet tog en annan approach och 

förbjöd dessa sympatisörer att få förtroendeuppdrag. Efter att ha studerat tidningarna under 

tiden kom författaren fram till att det inte fanns någon uttalad antisemitism eller vurmeri för 

Nazityskland när det gick som bäst för dem. Det enda som skiljde tidningarna åt var att några 

av dem inte var direkt uttalade antinazister. Många tulltjänstemän agerade strikt mot dem som 

passerade tullarna medan andra direkt hjälpte motståndsmän. Berggren såg också att när 

krigslyckan vände så hade många tulltjänstemän lättare att se emellan fingrarna till gagn för 

motståndsmän tillhörandes Norge och Danmark. Berggren tycker till sist att de som var de 

riktiga ”hjältarna” inom tullverket var de tjänstemän som inte alltid agerade efter reglerna 

utan i hemlighet hjälpte motståndmän för att bistå i kampen mot de onda, nazisterna.12 Det 

som var nyttigt med denna bok för min del är hur han tänkte och utförde arbetet eftersom han 

också berör en myndighets agerande mot nazityska regimen, samt hur han använde sig av 

aktörsperspektivet. Hans källmaterial är betydligt bredare än mitt och därför får han en 

                                                 
11 Berggren sida 40 
12 Berggren sida 200 
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helhetsbild av tulltjänstemännen inom Tullverket, då jag bara kan se några få enstaka aktörer i 

min valda korrespondens. Jag tycker dock att hans undersökning blir lite isolerad ibland. Det 

handlar mycket om tullverkets agerande, men förs inte in i ett större relevant sammanhang. 

Visserligen visar han hur tjänstemännens agerande påverkades av krigsutvecklingen, men jag 

saknar mer direkta kopplingar till de diktaturregimerna som han sa sig vilja undersöka 

relationen till. Att han i egenskap som chef för tullmuseet kan göra att han ibland går in i 

rollen som försvarare för en del aktörer inom Tullverket, eventuellt gör han detta omedvetet. 

Att vara så nära kopplad till det område man studerar kan alltså visa på nackdelar. En fördel 

för Berggren är dock att han hade väldigt bra tillgång till relevant källmaterial och vet hur 

Tullverket är uppbyggt. När jag studerar Riksantikvarieämbetet gör jag det med öppet sinne 

och inga personliga kontakter, vilket är bra för objektiviteten skull men sämre för min 

förståelse för ämbetet. Det får jag helt enkelt läsa mig till så gott det går. På ett sätt kan 

Berggrens undersökning om Tullverket lättare relatera till de svensk-nazityska relationerna 

eftersom verket hade en mer säkerhetspolitisk karaktär än mitt verk. Det min undersökning 

bidrar med är dock att den fokuserar på åren innan andra världskriget och fokuserar inte på de 

säkerhetspolitiska relationerna utan förhoppningsvis säger den någonting om de kulturella och 

vetenskapliga relationerna. 

 

Boken Sverige och Nazityskland, Skuldfrågor och moraldebatt med Lars M Andersson och 

Mattias Tydén som redaktörer, är en antologi där flera författare, bland dem många historiker, 

får tillföra sitt i den moraldiskussion kring Sveriges handlande under den Nazityska tiden, 

främst då under kriget. Denna bok har en ren akademisk karaktär till skillnad från mina andra 

böcker presenterade i forskningsläget. Boken har tillkommit i och med forskningsprogrammet 

”Sveriges förhållande till Nazityskland och Förintelsen”, som bedrivs med medel från 

Vetenskapsrådet och Institutionen för Framtidsstudier. Några av målen med denna bok är att 

visa på den skiftande diskussionen som finns och få fram en mer nyanserad bild av den. Det 

som är speciellt intressant här är att författarna för upp diskussionen kring moral och 

historieskrivning. Huruvida vi som historiker kan agera domare över historiska händelser som 

exemplet det neutrala Sverige under andra världskriget. Här diskuteras användandet av ett 

moraliskt perspektiv, där värderingen ses som en del i historieskrivningen. Redaktörerna 

argumenterar för att det kan vara legitimt för forskaren att aktivt ta ställning till moraliska 

problem i det förflutna, värdera vad som är rätt och fel. Detta måste dock bygga på förståelse 

om aktörerna och varför de agerat som de gjorde. Vidare menar de att värdera ett agerande 
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som fel behöver inte vara det samma som att skuldbelägga.13 Detta motiverar de med att säga 

att en historieskrivning skall ses som ett samtal mellan människor, inte som ett isolerat 

akademiskt arbete, skiljt från samhället. Därmed, liksom i alla samtal, finns det en moralisk 

dimension. Detta utrycker författarna när de skriver: ”Vi kommer inte undan att historien 

liksom nutiden är fyllda av moraliska dilemman. Det vore märkligt om historikerna vore de 

enda som inte försökte hantera detta.”14 Mer om denna diskussion om moralperspektiv 

kommer i metod avsnittet. Det finns två stora riktningar på forskningen på Sveriges agerande, 

dels i rollen som räddare, då Sverige tog emot flyktingar från de krigsdrabbade länderna eller 

så fokuserar forskarna sig på de eftergifter Sverige fick göra till Nazityskland. En del av 

artiklarna diskuterar Sveriges agerande främst i förhållande till de vanligaste ämnena som 

ständigt kommer upp, om transporten av trupper (Transisteringen), handelspolitiken, 

utrikespolitiken och flyktingpolitiken. Andra texter går mer in på djupet om mindre 

diskuterade aspekter på interaktionen Sverige-Nazityskland, som till exempel mediernas roll, 

inflytandet från Tyskland i svenska skolor. Boken tillför också en intressant artikel som är 

relevant för min uppsats, av Brigitta Almgren som tar upp nazistisk kulturpropaganda och 

dess inflytande över intellektuella i Sverige. Mer om den i bakgrund/kontext delen.  Min 

uppfattning är att många texter ställer sig antingen som anklagande eller försvarare av den 

svenska linjen och jag saknar i boken ett mer nyanserat perspektiv. Jag skulle också gärna 

vilja se en liknande bok som tog upp den moraliska aspekten på Sveriges relation till 

Hitlerregimen åren strax före andra världskriget. Denna bok har jag alltså främst använt vid 

min diskussion kring moralperspektivet i min metod del och en artikel från boken används 

också i min bakgrund och historiska kontext del. 

 

1.4 Teoretiska perspektiv 

 

”Sann kunskap om den objektiva verkligheten nås genom användandet av vetenskapliga 

metoder”15 

 

Det räcker inte enbart med att vara källkritisk och försöka vara så objektiv som möjligt för att 

ett historiskt arbete skall kunna hävda sig stå på teoretiska grunder. Jag ska försöka följa de 

två allmänna och centrala grundregler som gäller för alla vetenskapliga arbeten. Dels att 
                                                 
13 Andersson & Tydén sida 12 
14 Andersson & Tydén sida 25 
15 Dahlgren & Florén sida 11-12 
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vetenskap ska vara kommunikativ, det vill säga möjlig att kritisera och kontrollera. Dels att 

vetenskap skall vara nyskapande, tillföra något nytt till forskningen.16  

 

1.4.1 Aktörsperspektiv 

 

Mitt arbete utgår ifrån ett aktörsperspektiv, genom att studera aktörerna och deras handlingar.  

Med handlingar menar jag ett medvetet ingripande med avsikter. Aktören vill med sitt 

handlande uppnå ett mål. Aktörerna har för det mesta ett uttalat rationellt motiv bakom sitt 

handlande. Det här angreppssättet kan liknas vid ändamålsförklaringar eller 

intentionsförklaringar, där man också utgår ifrån att människan har ett motiv med sina 

handlingar, det vill säga, handlingen har ett ändamål.17 Det finns en hel del problem med 

denna förklaringstyp, bland annat kan man diskutera huruvida alla mål är rationellt uttänkta 

eller om en del motiv är irrationella. Det är därför jag inriktar mig på aktörernas rationella 

handlande, ej på handlingar grundade på beteende som varken har uttalade avsikter eller är 

rationella. Det är dock intressant om jag hittar fler motiv än de mest uppenbara men som 

direkt kan relatera till aktörernas handlande.  

 

Om aktörerna brukar teoretikerna säga att de agerar i ett socialt sammanhang, där de kan 

interagera.  Det sociala sammanhanget kan ses som ett ramverk för interaktionen. De 

handlingar jag nämner kan vara konflikthandlingar, överenskommelser och 

samförståndshandlingar. Sociologen George Simmel använde relationssystemet för att 

förklara samhället. Simmel menade att konflikter och kamp utgjorde en naturlig del av 

systemet. Konflikter och kamp utgår alltså från interaktionen och det sociala relationssystemet 

utgör en förutsättning där de kan få utrymme. Att relationerna bryts helt är något som inte 

ryms inom systemet 18 Därför kan vi skilja på konflikter som går att lösas inom systemet och 

de konflikter som bryter systemet och därför följs av en social förändring. Även de andra 

handlingarna såsom samförstånds handlingar, kan leda till social förändring, inte enbart en 

konflikthandling. Jag skrev innan att aktörerna med sina handlingar vill uppnå ett mål. Dessa 

mål kan uppnås genom att aktörerna använder sig av olika strategier. Det kan vara både 

kortsiktiga och kraftfulla strategier och dels långsiktiga mer svårupptäckta strategier.19 

                                                 
16 Dahlgren & Florén sida 15 
17 Dahlgren & Florén sida 131 
18 Dahlgren & Florén sida 131-132 
19 Dahlgren & Florén sida 131 
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Aktörerna i min undersökning består av individer som är representanter för ett större 

kollektiv. Individerna är främst Herman Wirth, som representerar organisationen Ahnenerbe, 

och på ett övre plan även som representant för nazityska staten på den ena sidan. På den andra 

sidan representeras svenska staten av Riksantikvarieämbetet och deras tjänstemän, främst 

dåvarande riksantikvarien Sigurd Curman. Aktörerna kan alltså delas in både som individer 

och kollektiv. Jag utgår ifrån att aktörerna alltid strävar efter att nå ett mål med sina 

handlingar, en avsikt. Målen kan vara egocentriska liksom professionella. I mitt fall är det 

sociala sammanhanget som för aktörerna samman just deras anknytning till 

Riksantikvarieämbetet. Dels de tjänstemän som är yrkesverksamma där och Wirth som måste 

kontakta ämbetet för sin expeditions/verksamhets skull. Aktörerna interagerar i ett 

relationssystem, alltså i det sociala sammanhanget som jag förklarade ovan.  

 

Det man lätt kan missa med ett aktörsperspektiv är att visa på varför en social förändring kan 

ske. Många gör detta genom att använda sig av ett strukturperspektiv. Samtidigt måste vi vara 

medvetna om att strukturperspektivet inte beskriver hur denna förändring sker. Vad, vilka 

ligger bakom förändringen? Förändringen görs av aktörerna och det tycker jag är viktigast att 

fokusera på, därav mitt aktörsperspektiv. Genom att inrikta mig främst på aktörer, men 

samtidigt försöka förklara den historiska kontexten så gott jag kan, hoppas jag att en 

helhetsbild kan framträda. Eller som Birgitta Almgren så väl formulerar det: ”genom 

detaljstudier kan tillsynes personliga, privata händelser och texter av enskilda personer bli 

pusselbitar i större sammanhang av kulturella mönster och tanke klimat”20.   

 

1.4.2 Objektivitet eller ett moralperspektiv? 

 

Jag är för objektivitet när det gäller historieskrivning men jag tror dock inte att vi i egenskap 

som forskare kan vara helt skiljd från det objekt vi studerar. Vi som forskare är inte bara 

observatörer utan i viss mån, konstruktörer av historia. Vi har inte enbart upptäckt något 

intressant, det är ju vi själva som skapar historien genom att belysa upptäckten. Forskare 

påverkas av vår kontext och dess värderingar men bör i den mån det nu går, lämna det utanför 

sin undersökning. Därför ställer jag mig mycket kritisk mot det moraliska perspektivet som 

försvaras från många håll i boken Sverige och Nazityskland, Skuldfrågor och moraldebatt då 

                                                 
20 Andersson & Tydén sida 350 
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den går emot min historiskvetenskapliga grundsyn. Jag har alltid sett objektivitet och 

källkritik som en grund att stå på när historiker ska utföra sina undersökningar, jag menar att 

ett moralsikt perspektiv inte går att kombinera med objektivitet. Vi som historiker tycker jag 

ska ge en så nyanserad bild som möjligt av en historisk händelse, ta upp båda sidor, om det så 

finns, se från flera olika perspektiv. Risken med att moralisera är att resultaten från 

forskningen kan anses vara mindre trovärdiga. Även om det moraliska perspektivet har en god 

uppsyn blir det lätt att man ställer sig på en sida och vägrar ta influenser från andra. Då är 

risken stor att undersökningen blir grovt vinklad. Historikerns roll är inte att säga vad som är 

fel och rätt utan att redovisa till ett underlag så att läsarna själva kan skapa sig en uppfattning. 

Det finns också en risk som jag ser det och som jag delar med en del forskare om att vi som 

historiker inriktar oss på att vara domare. Om vi dömer hur aktörer agerade förr i tiden 

riskerar vi att skuldbelägga dessa aktörer och inte fokusera på aktuella händelser och där se ett 

samband mellan tiderna. Om jag skulle ha använt ett moraliskt perspektiv hade min 

frågeställning och underökning varit annorlunda, till exempel kunde jag fråga huruvida det 

var moralsikt försvarbart för Riskantikvarieämbetet att ha kontakt med Ahnenerbe. Skulle det 

inte vara moraliskt rätt att bryta kontakten? Dessa frågor tycker jag inte är historiskt relevanta 

men som läsare hoppas jag ändå utifrån min undersökning att de kan bilda sig en egen 

uppfattning om detta. 

 

1.5 Metod 

 

Min undersökning är en kvalitativ sådan, alltså att tolkar jag materialet och värderar verbala 

källuppgifter, ord som kan kallas icke-mätbara, i motsatt till ett kvantitativt arbete som 

grundar sig på mätbara uppgifter, data.21 

 

1.5.1 Hermeneutisk metod 

 

För att tolka texten, som jag alltså kommer att göra, behöver jag ytterliggare metodiska 

hjälpmedel. Jag tar hjälp av hermeneutisk metod som passar bra när det gäller textanalys som 

jag ämnar göra. När man pratar om att använda sig av hermeneutisk metod säger man ofta att 

det är ett inifrån perspektiv och att forskaren tolkar texten. Målet med en hermeneutisk 

                                                 
21 Dahlgren & Florén sida 180 
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undersökning är att främst uppnå en förståelse, inte en förklaring.22 Det är det som är den 

största skillnaden från positivismen, vilket hermeneutiken utvecklades som kritik emot. I 

hermeneutiken handlar det också mycket om att tolka människornas tankar som finns bakom 

deras handlingar. Handlingarna har som nämns i aktörsperspektivet ett bakomliggande mål 

och motiv. Det finns en hel del kritik mot att använda sig av hermeneutisk metod, en del 

gånger en befogad sådan men jag menar att denna metod passar bäst för mig samtidigt som 

jag måste vara medveten om metodens brister. Att tolka aktörernas handlingar utgår från att 

de utför rationella handlingar och därmed kan det vara svårt att skydda sig mot oberäkneliga 

handlingar. Jag håller fast vid att hermeneutik passar bra i min undersökning som involverar 

ett fåtal aktörer under en relativt kort tidsperiod. Hermeneutik passar sämre när man ska 

undersöka processer, som till exempel att förklara industrialiseringen. Där kan man inte 

inrikta sig på ett fåtal enskilda aktörers avsikter utan måste acceptera att det finns 

regelbundenheter och låta titta på mönster som uppstår i samhället. För att bättre förstå mina 

aktörers handlande och deras mål med sina handlingar väljer jag att ha en omfattande del i 

arbetet om den historiska kontext som aktörerna agerar i. Detta är mycket viktigt, speciellt i 

hermeneutisk undersökning där kontexten lätt kan komma bort i fokuseringen på aktörerna. 

Detta är också ett försök att minska glappet mellan det allmänna (kontexten) och det enskilda 

(detaljstudien). Jag håller fast vid synen ”att se de enskilda fallen som exempel på allmänna 

insikter.”23 Att hermeneutik rör sig om ett inifrån perspektiv och att man tolkar texterna kan 

göra att detta står i konflikt mot att vara objektiv/neutral. Det finns olika grupperingar inom 

det hermeneutiska arbetssättet, dels de som hävdar att vi som forskare ska leva sig in hur 

aktörerna känner sig, att så att säga ta över aktörens perspektiv. Kritiker mot detta perspektiv 

menar att vi som forskare riskerar att i undersökningen blir färgade av aktörerna och 

framhäver en slags sympati eller empati för dem. De hävdar istället att man kan försöka förstå 

aktörernas positioner, utan att lämna sina egna. Detta är en svår avvägning. Jag vill med mitt 

arbete kritiskt granska korrespondensen, försöka förstå båda parternas bakgrund för deras 

handlande, utan att ryckas med och leva mig in för mycket i aktörerna. Mitt ställningstagande 

kan liknas vid vad bland andra Jürgen Habermas kallade för ”misstankens hermeneutik”. Där 

”forskaren måste behålla en kritisk distans under tolkning och dialog.”24 Som forskare måste 

man veta vilka maktförhållanden och intressen som påverkar aktörernas handlingar. Genom 

att uppmärksamma båda parterna, Wirth (Ahnenerbe) och riksantikvarien 

                                                 
22 Dahlgren & Florén sida 273 
23 Kjeldstadli sida 129 
24 Florén & Ågren sida 141 
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(Riksantikvarieämbetet) hoppas jag undvika att ta över aktörernas perspektiv. Det material jag 

har att gå på är dokument, främst brev och jag ska dra slutsatser av vad som står skrivet. När 

jag väl ska försöka tyda vad som kan läsas mellan raderna ska jag försöka argumentera för det 

genom att hänvisa till den kontext aktörerna befann sig i.   

 

1.6 Källmaterialet 

 

Källmaterialet består av en brevkorrespondens mellan Herman Wirth (ledare inom 

Ahnenerbe) och representanter för Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Även annan 

brevkorrespondens som angår Wirth och Ahnenerbe finns representerade. Anledningen till att 

jag valde just mitt källmaterial var att det var det enda material i Sverige (som jag visste 

fanns) som behandlade Ahnenerbes expedition till Sverige ur ett myndighetsperspektiv. 

Tydligen hade Herman Wirth korresponderat med Riksantikvarieämbetet under en lång tid, 

mellan åren 1925-1960. Att gå igenom alla dessa år tycktes för mig en omöjlig uppgift rent 

tidsmässigt. Jag fick göra ett urval. Jag bestämde mig för att fokusera på åren 1935 

(Ahnenerbe grundades) till år 1939 (då andra världskriget bröt ut). Jag valde denna period 

eftersom Herman Wirth var ordförande i Ahnenerbe år 1935-1937 och hade då sitt största 

inflytande över organisationen i egenskap som ordförande. Åren kretsar också kring 

expeditionsåren 1935 och 1936, därför får jag med både förarbetet till expeditionerna såsom 

tillståndsförfarandet och också en eventuell utvärdering av expeditionerna. Att jag stannar vid 

år 1939 grundar sig på att min uppsats fokuserar sig på åren innan andra världskrigets utbrott 

och att Wirth vid denna tid inte längre hade stort inflytande över Ahnenerbe.  

 

Källmaterialet har jag hämtat från Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska 

arkivet, ATA Stockholm. Källmaterialet består av en brevsamling med brev både från 

Herman Wirth, Ahnenerbe till Riksantikvarieämbetet och brev från Riksantikvarieämbetet till 

Herman Wirth, Ahnenerbe. Korrespondensen sker på tyska, vilket var vanligt under denna tid 

i meningsutbytet mellan Sverige och Tyskland. Dessutom finns det andra intressanta brev som 

på något annat sätt är kopplade till Wirths expeditioner, till exempel från andra verksamma 

personer inom kulturminnesvården. Nästan samtliga dokument är skrivna på skrivmaskin, 

vilket underlättar en hel del i min läsning av materialet.  
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Materialet bestod av en bra bit över 100 A4 ark, mellan åren 1935-1939 fanns alla åren utan 

1937 representerade. Det gick inte att få tag på brev från detta år, förmodligen skedde ingen 

korrespondens mellan aktörerna under 1937. Eftersom materialet var på tyska, förutom en del 

dokument främst från 1939 som till min stora glädje redan var översatta till svenska, fick jag 

ta hjälp av en hemsida på Internet vid översättningen. Eftersom jag genom översättning 

genom datorn, först är tvungen att digitalisera texterna manuellt lade jag ner mycket tid åt 

detta. Att översätta på detta sätt genom att använda sig av ett översättningsprogram via datorn 

kan med viss förståelse framhäva en del kritik. Hur exakt blir översättningen och blir det en 

förståelig text överhuvudtaget? Efter att ha genomfört stickprov och översatt några brev kom 

jag fram till att jag kunde utföra översättningen på detta sätt. Det största felet blir grammatiskt 

och att vissa ord som kan betyda flera olika saker används på ett icke korrekt sätt. Det 

viktigaste är att jag förstår samanhanget i texten och det är då lättare att se när vissa ord inte 

passar in. När jag kommer i kontakt med kontroversiella ordval eller andra viktiga fraser så 

får jag naturligtvis se om det kanske går att översättas på något annat vis. Jag koncentrerar 

mig främst på de övergripande dragen i breven.     

 

Huvudaktörerna i korrespondensen är främst Herman Wirth, förste ordförande i Ahnenerbe 

som var den som främst förde korrespondensen från Ahnenerbes sida. Detta gjorde han i 

egenskap av ordförande och ledare för expeditionerna, tilläggas bör att han tidigare haft 

kontakt med ämbetet för hans egen forsknings skull. Wirths brev är för det mesta direkt 

ämnade för riksantikvarien, Sigurd Curman, kulturhistoriker och arkitekt, som var 

riksantikvarie år 1923-1946. Det är därför enligt mig viktigast att främst inrikta sig på dessa 

två aktörer. 

 

2. Bakgrund och historisk kontext 

 

Här följer en bakgrund där jag introducerar läsaren för organisationen Ahnenerbe, Herman 

Wirth och den kritik som fanns emot honom samt presenteras det svenska forskarsamhället 

vid tiden, med en inriktning på dåvarande riksantikvarien Sigurd Curman. Förutom att denna 

del av uppsatsen ger en introduktion till ämnet, sätts även de förekommande aktörerna i min 

undersökning i deras historiska kontext. 
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2.1 Ahnenerbe 

 

Ahnenerbe är ett tyskt ord som betyder ”någonting man ärvt från sina förfäder”.25 Det ordet 

fick ge namn åt ett tyskt forskningsinstitut grundat år 1935 med Heinrich Himmler som 

grundare och beskyddare. Egentligen är Ahnenerbe en förkortning för ”Deutsches Ahnenerbe, 

Studiengesselschaft für Geistesurgeschichte”, på svenska blir det ungefär: ”Det tyska 

fädernearvet, sällskapet för studier av forntida tankesätt”.26 Ahnenerbes officiella 

övergripande mål var ”att främja vetenskapen om den forntida idéhistorien”.27 Ahnenerbe 

hade två stora övergripande mål med sin verksamhet, institutet skulle gräva fram nya bevis på 

Tysklands förfäders prestationer och bedrifter så långt som tillbaka till stenåldern om det gick. 

Detta skulle de göra genom att använda vad de kallar vetenskapliga metoder. Deras andra 

uppgift var att delge dessa upptäckter till det tyska folket genom utställningar, artiklar och 

vetenskapliga konferenser.28 Sedan kan man ställa sig frågan om forskningen verkligen var 

grundad på vetenskaplig forskning eller enbart en producent av myter till gagn för den 

nazistiska regimen. Ahnenerbe blev en del av SS (Schutzstaffel) eller skyddskåren.29 

Organisationen utgjorde en ny avdelning inom ruSHA, på svenska en förkortning för: ”SS 

centralbyrå för ras och bosättning”.30 ruSHA var den byrå inom SS som hade ansvaret för att 

utbilda och uppfostra SS-männen till de önskade idealen och bli indoktrinerade i en nazistisk 

historiesyn. Ahnenerbe tillgodosåg den efterfrågan som fanns på kunskap om det ”dolda 

nordiska förflutna” och skulle användas till SS-männens utbildning.31  

 

Ahnenerbes forskning var främst inriktat på arkeologi, antropologi, historia och 

folklivsforskning. För den nazistiska regimen var det viktigt att Tysklands forskningssamhälle 

och därmed Ahnenerbe skulle vara ett föredöme i världen så att Tyskland skulle bli 

respekterade av omvärlden. Därför strävade de efter att rekrytera intellektuella människor som 

hade god utbildning och bra personligheter. Även om de ibland misslyckades med 

rekryteringen och fick med personer som verkligen inte kan betraktas som seriösa forskare, 

Wirth kan hävdas tillhöra en av dem. De som var de mest eftertraktade var de som forskat om 

                                                 
25 Pringle sida 16 
26 Pringle sida 63 
27 Pringle sida 63 
28 Pringle sida 16 
29 Pringle sida 49 
30 Pringle sida 53 
31 Pringle sida 24-25 
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forntiden. Det var där regimen hoppades hitta bevis på den nordisk-ariska rasens 

överlägsenhet och den direkta kopplingen till tyskarna.32  

 

En stor del av Ahnenerbes verksamhet var att bedriva forskningsexpeditioner till olika platser 

på jorden för att på så vis hitta pusselbitar som skulle passa ihop och därmed skulle ariernas 

ursprung träda fram. Resorna före andra världskriget gick till Sverige, Norge, Finland, 

Kroatien, Irak, Frankrike, Grekland, Tibet och Libyen. Forskningsresornas karaktär var i 

många hänseenden skiftande. Expeditionerna till Sverige var rena forskningsresor, men en del 

resor hade betydligt fler uppgifter. I en del resor, i synnerhet den till Irak agerade Ahnenerbes 

personal som underrättelseagenter för att undersöka eventuella sympatier och finna allierade 

till Nazityskland. Dessa forskningsexpeditioner var senare omöjliga att genomföra under 

kriget, verksamheten fortsatte dock med andra arbetsuppgifter. Bland annat var det forskare 

från Ahnenerbe som efter Tysklands ockupation av Polen fick uppgiften att hämta/plundra 

förhistoriska föremål från museer i Warszawa som ansågs vara viktiga för forskningen kring 

germanerna.33 

 

Några forskare från Ahnenerbe, hade ansvaret för insamlandet av judiska kroppar på 1940-

talet, kropparna hämtades från koncentrationsläger. Detta i syfte för att hitta bevis på en 

typisk judisk ras, något som de hade mycket svårt att hitta. En del forskare från Ahnenerbe 

var också inblandade i de hemska medicinska experiment som utfördes i nazistiska 

koncentrationsläger. Heinrich Himmler, Ahnenerbes grundare hade en väldig personlig 

koppling till organisationen. Man kan nästan säga att Ahnenerbe var Himmlers personliga 

projekt. Det var hans personliga intresse av forntiden och hans planer för hur man kunde 

använda forntidshistorien i den nazistiska staten som han utvecklade idén om Ahnenerbe.34 

 

Himmler och andra ledande nazister ville också på något sätt ersätta kristendomen i 

Nazityskland. Kristendomen passade inte in i den nazistiska ideologin. Tanken på en judisk 

född Messias, alla människors likhet inför gud och medlidande mot de svaga, rimmade illa 

hos regimen. Himmler letade efter ersättare till kristendomen och det låg nära till hands att ta 

till sig de gamla germanska gudarna som kunde bli ny statsreligion i Nazityskland. Problemet 

                                                 
32 Pringle sida 17 
33 Pringle sida 26 
34 Pringle sida 18-19 
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var att kunskaperna om dessa gudar var väldigt undermåliga. Nya källor behövdes och 

Herman Wirth trodde sig kunna bidra med den kunskapen.35   

 

2.2 Herman Wirth 

 

”Den tiden är förbi, när vetenskapen trodde att dess uppgift var att söka efter 

sanningen, så som den ser ut. Nu är vetenskapens uppgift att gå vidare med sin 

profetia, att väcka upp. Precis som morgonrodnaden lyser den upp en ny dag.” 

Wirth om objektivitet/sanning i vetenskapen.36    

 

Herman Wirth (1885-1981) född i Nederländerna med tyskt ursprung var utbildad inom 

filologi37, musikvetenskap, germanistik38 och historia. Hans specialitet var vad han kallade 

skrift och symbolstudier. Av personer runtomkring brukade han beskrivas som energisk, 

beläst och charmerande, men också slösaktig med pengar. Det är svårt att veta om han öppet 

var nationalsocialist, men han var långt ifrån en kritiker till tankarna kring den nordiska rasen. 

Han, liksom många andra vetenskapsmän under tredje riket, insåg att genom att ha ett 

rasperspektiv på forskningen skulle det vara lättare att göra karriär i det vetenskapliga 

samhället. Vetenskapen i Nazityskland hade närmat sig en union med ideologin.39 

 

Wirth var ganska känd i Tyskland på den tiden som en av de mest kontroversiella 

historikerna. Wirth kändisskap hade även nått Sverige. Därför fick han inleda ett seminarium i 

Stockholm 1935 anordnat av ett ”folkligt föreläsningsinstitut”, som hade anknytning till det 

nationalsocialistiskt influerade Manhem. Wirths föreläsning handlade om det germanska 

urhemmet och urnordisk kultur.40  

 

Förutom att Wirths forskning kunde hjälpa till att skapa en ny grund för en religiös plattform 

var hans arbete intressant eftersom den inriktade sig på språk. Språkets säregenhet sågs som 

en av de viktigaste delarna när man skulle särskilja den nordisk-ariska rasen. För att förstå vad 

det var som drev Wirth till Sverige kan det vara relevant att titta på vad han hade för teorier 

                                                 
35 Pringle sida 67 
36 Pringle sida 67-68 
37 SAOL: vetenskapen om språket i litteraturen 
38 germanistik: studier om tyska språket och kulturen 
39 Pringle sida 341 
40 Hagerman sida 95 
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och vad han trodde sig finna här. Till att börja med trodde han alltså sig finna ett skriftspråk, 

äldre än alla andra, här i Skandinavien. Om Wirth kunde få fram bevis på detta som Himmler 

hoppades, kunde de visa på den nordiska ariska rasens övertag som kulturens bärare. Det 

fanns också förhoppningar om att avkoda dessa skrifter i form av symboler (hällristningar) 

och på så sätt säga något om de forna germanska gudarna och de forna människornas leverne. 

Det ska tilläggas att hans idéer redan då var högst kontroversiella och forskning hade redan på 

30-talet långt framskridna teorier om att skriftspråket uppstod i Mesopotamien eller 

Egypten.41 Dagens forskningsrön pratar om att skriftspråk existerade redan från cirka 3200-

3100 år före Kristus i dessa områden.42 Hällristningarna i Bohuslän räknas till bronsåldern, 

som i Sverige utspelade sig från cirka år 1800 före Kristus till cirka år 500 före Kristus.43 Men 

Wirths teorier tog inte slut där. Han hade också teorier kring att en civilisation där ett 

matriarkat, motsatsen till patriarkat, ledd av starka nordiska kvinnor styrde ett område i 

tusentals år tills det att området de bosatt blev dränkt av havet. Då flyttade de till norden och 

Nordamerika. Han såg det ganska uppenbara i närheten till teorin om den försvunna 

civilisationen Atlantis.44 Hans intresse av ett nordiskt Atlantis har många likheter med Olof 

Rudbeck som på 1600-talet var övertygad om att han funnit bevis på att Atlantis i själva 

verket låg i Sverige.45 Wirth, som nu verkade ha gått en lång väg från accepterad forskning 

hade faktiskt självinsikten att han visste att hans teori behövde bevisas, och de bevisen var 

han övertygad fanns i Skandinavien och dess hällristningar.  

 

2.2.1 Kritik mot Herman Wirth 

 

Wirth publicerade sin första vetenskapliga bok år 1928 som hette Der Aufgang der 

Menschheit, översatt fritt på svenska: Mänsklighetens uppgång och utsattes för hård kritik 

från hans kollegor, även tyska. Wirth, enligt en kritiker, ”är oförmögen att skilja på säkert, 

möjligt och omöjligt”.46 Det som är mest intressant från min synvinkel är att Wirth stötte på 

hård kritik även från svenskt håll. Arkeologen Nils Åberg skrev i en artikel år 1933 i den 

arkeologiska tidningen Fornvännen, angående Wirths forskning och arbete. Där kallade 

                                                 
41 Pringle sida 69 
42 McKay sida 5 
43 Cserhalmi sida 65 
44 Pringle sida 70 
45 Läs Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630-1702: liv, lärdom, dröm i barockens Sverige, Atlantis, 2002 och David 
King, Drömmen om Atlantis, Fahrenheit, 2006, vid intresse för Rudbeck 
46 Pringle sida 73 
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Åberg Wirth för att vara en kulturprofet och en vetenskapens Hitler. Åberg har en bra 

förklaring till varför han vill uppmärksamma Wirth: 

 

”det är likväl intressant så tillvida, som det kastar ett blixtljus över de 

känslobetonade och av sakskäl oberörda krafter och stämningar, vilka just nu röra 

sig i den tyska folksjälen. Ett ställningstagande från svensk sida till dessa 

företeelser kan ur vetenskaplig synpunkt betraktas som meningslöst, men det äger 

kanske i stället sin betydelse såsom sympatiyttring för de kretsar inom tysk 

vetenskap och kultur, vilka nu ha att föra en hård och ojämn kamp mot 

folkpsykosen.”47 

 

Åberg vill alltså på detta kritiska vis, visa sina sympatier för sina tyska kollegor som 

försvarade den fria vetenskapen. Efter att ha gått in på detalj i Wirths arbete avslutar han 

artikeln med att peka på hur Wirth inte fått något erkännande i akademiska kretsar, men 

eftersom hans arbete tilltalar den nazistiska regimen får han en plattform där han kan sprida 

sina teorier. 

  

Det var alltså denna man Himmler utsåg till Ahnerbes förste chef och ansvarig för den första 

riktigt omfattande expeditionen som gick till Sverige och Norge. För att kunna utföra 

expeditionen var han tvungen att övertyga Himmler att få tillstånd och pengar från SS för 

expeditionen. Wirth visade en film för Himmler om en expedition utförd i mindre skala som 

han utfört år 1935 till Bohuslän för att visa på potentialen av ytterliggare en expedition.48 

Även denna expedition fick Wirth tillstånd av Riksantikvarieämbetet att utföra, vilket 

bekräftas i en nyhetsnotis.49 Resan skulle finansieras från pengar från ett SS-konto och från en 

stiftelse. Han lyckades utan svårigheter övertala Himmler, som dock ville påverka 

expeditionsmedlemmarnas uppträdande i Skandinavien. Därför fick de direkta instruktioner 

där det stod att deras arbete alltid skulle gå i förstahand, de råddes att inte öppet gå med 

svastika eller prata politik med personer utanför gänget. Himmler var rädd för vad en 

internationell skandal skulle kunna göra.50 Då det var klart var det dags att skaffa det 

nödvändiga officiella arkeologiska tillståndet från den svenska myndigheten.  

 

                                                 
47 Åberg Fornvännen sida 246 
48 Pringle sida 76-77 
49 Bohuslänningen 1935-08-27 
50 Pringle sida 80-81 
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2.3 Sigurd Curman och det svenska forskarsamhället 

 

Sigurd Curman (1873-1966) sågs som en nydanare inom svensk kulturminnesvård och var 

riksantikvarie när Riksantikvarieämbetet fick en karaktär som ämbetsverk för 

kulturminnesvården. Det var han som låg bakom att vi nu har ett centralt stationerat 

Riksantikvarieämbete med provinsmuseer runtom ute i landet.51 Riksantikvarieämbetet fick 

sitt namn officiellt år 1938, innan bedrevs arbetet av riksantikvarien med nära relation till 

Vitterhetsakademien.52 Jag väljer för enkelhetens skull att kalla ämbetet för 

Riksantikvarieämbetet även åren strax innan 1938, eftersom tjänstemännen själva kallade 

ämbetet för Riksantikvarieämbetet. Ett av målen med Riksantikvarieämbetet vid denna tid var 

att stärka den nationella självbilden och sprida kunskapen om Sveriges forntid till 

allmänheten. Sigurd Curman var aktör i ett Sverige som på 1930 och 1940-talet kunde anses 

vara nationellt konservativt, men där nationalsocialismen endast fick ett litet inflytande 

begränsat till fåtalet grupper och individer. Vid den här tiden i Sverige växte visionen om 

folkhemmet fram. Det fanns även i Sverige en vilja till nationellt enande, där även arkeologin 

och forntiden hade en plats. Maja Hagerman skriver att: ”forntiden visade sig vara en brygga 

mellan det nya solidariska välfärdsbygget, folkhemmet och det gamla borgerliga idealet om 

nationalism”.53 Under andra världskriget växte fosterlandskänslorna och Sigurd Curman gav 

uttryck för det i ett tal när Historiska museet öppnade i nya lokaler på Östermalm år 1943. I 

talet förde han fram vad han ville med utställningen, den skulle lära besökarna att det svenska 

”folksamhället” intar en ganska märklig särställning i världen.54 Detta kan tolkas som att han 

ville skapa en fosterlandskänsla inför en eventuell inblandning i andra världskriget.  

 

Sverige var ett av målen för en nazistisk kulturpropaganda som bland annat inriktade sig på 

det akademiska samhället. Nazisterna ville med sin propaganda ”tyst väcka förståelse för den 

nazistiska åskådningen”55. Kanske såg nazisterna potentialen i att få över anhängare genom att 

visa på kulturella likheter. Forskarsamhället var i övrigt på 30 och 40-talet kluvet inför den 

nazistiska regimen och dess inflytande. En rådande tanke från svenskt håll var att man trodde 

att regimen i Tyskland var en kortvarig och tillfällig sådan. Man ville inte låta politiska 

förhållanden bryta banden med kollegerna i Tyskland. Det vetenskapliga utbytet mellan dessa 
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länder var ganska stort vid denna tid. Reaktionerna mot den nazistiska regimen, liksom i 

övriga samhället var allt ifrån misstroende, distansering, klart avståndstagande och öppen 

bojkott.56 Hos akademikerna var tystnaden den mest vanliga reaktionen. Men det fanns 

undantag och som vi såg innan var Nils Åberg ett utmärkt exempel. Historikerna Curt och 

Lauritz Weibull var några andra som öppet protesterade mot nazismen och dess inflytande 

över den vetenskapliga världen. I ett tal från 1941 menade Curt Weibull att vetenskapens 

frihet är hotad, tolerans och tankefrihet som människor i Europa så länge kämpat för är på väg 

bort.57 

 

3. Analys 

 

Här presenterar jag först brevkorrespondensen och detta gör jag årsvis, därefter analyserar jag 

materialet och försöker besvara mina uppställda frågor. 

3.1 Presentation av breven 

 

3.1.1 År 1935 

 

Min undersökning startar år 1935, året när Ahnenerbe grundas och när den första 

expeditionen till Sverige inträffar. De första breven detta år kommer från Wirths stab och 

riktar sig till ledningen på Statens Historiska Museum där riksantikvarien är den högsta 

tjänstemannen. I dessa brev görs förfrågningar om material, främst foton, avgjutningar och 

skrifter samt vad dessa kostar. Detta material skulle användas till utställningar och forskning. 

Första brevet för året är skrivet av Wirths medarbetare, först den 14/3 är det Wirths själv som 

är upphovsman. Redan tidigt skriver han på ett mycket artigt sätt gentemot ledningen, vilket 

är signifikativt för hela hans kontakt med riksantikvarien under min undersökta period. 

Breven brukar alltid liksom i första brevet börja med ”käre Direktör!”, ”Högt Ärade direktör”, 

eller liknande och brukar avslutas som i detta fall ”Er tillgivne H. Wirth”.58 Artigheterna var 

mer begränsade från svensk sida, i varje fall inledningsvis, då man varken börjar eller slutar 

med en hälsningsfras. Användningen av språket är inledningsvis strikt formellt och sakligt 
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med några få undantag. Intressant att notera är att han i ett av dessa brev vill få material 

omnämnda i tidskriften Fornvännen, där Wirth själv blev hårt kritiserad av Nils Åberg två år 

tidigare.59 I ett vykort angående kostnad för material är det första gången Wirth uppvisar ett 

politiskt ställningstagande. Han avslutar brevet med frasen ”Mit deutschem Gruss und 

Hitlerheil! Der Leiter Prof. Dr. Wirth”60 på svenska ungefär: Med tyska hälsningar och 

Hitlerheil! Ledaren Prof. Dr. Wirth.  

 

Mitt i sommaren börjar de första breven beträffande en expedition till Sverige komma. I juli 

inkommer till riksantikvarien ett brev från en Intendent Nicklasson på Göteborgs Museum, 

Arkeologiska avdelningen. Där skriver Nicklasson att han kontaktats av Herman Wirth, Berlin 

som meddelar att han ämnar komma till Bohuslän för att undersöka hällristningar. Wirth hade 

skrivit att han skulle ha med sig en bildhuggare, som skulle fotografera och göra avgjutningar 

av symbolerna. Nicklasson skriver att han inte har stor förståelse för Wirths undersökningar, 

men han uttrycker att de ändå bör vara hjälpsamma på bästa sätt. Nicklasson vill med detta 

brev informera riksantikvarien om detta samt få fram vad denne anser om Wirths 

forskningsresa. Han uttrycker en oro över att tillåta gipsavgjutningar på hällristningarna, men 

vet att riksantikvarien själv har erfarenhet av liknande avgjutningar.61 Några dagar senare 

kommer ett brev från Wirths stab för första gången ämnat direkt för riksantikvarien, där 

Wirth, ledaren för Deutsches Ahnenerbe avser att göra en studieresa i augusti och september 

till Sverige. Där står det vidare att Wirth skulle vilja besöka en rad olika platser, främst i 

Östergötland och Bohuslän och där titta på lokala museer och göra en del avgjutningar av 

hällristningar. Wirths stab nämner att de kontaktat Nicklasson men att de nu förstår att ett 

tillstånd måste avges från riksantikvarien, så det är ett sådant tillstånd de nu söker.62 Det är 

först i ett svar till detta brev som en av de två mest betydande aktörerna i undersökningen 

kommer i ljuset, riksantikvarien Sigurd Curman. Tidigare har enbart medarbetare till honom 

varit aktiva i korrespondensen. Curmans språk saknar den artighet som den tyska sidan 

använder sig av. Han lägger upp några krav på att Wirth ska få göra avgjutningar, bland annat 

att han inte får göra avgjutningar på porösa ristningar eller på något sätt skada fornminnena. 

Sedan kräver han att intendent Nicklasson följer med som observatör där Wirth utför sitt 

arbete, vilket Wirth själv får bekosta.63  Därefter tackar Wirths stab för det vänliga brevet och 
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ger en garanti att inga ristningar ska komma till skada av avgjutningen på något sätt. 

Representanten för Ahnenerbe skriver vidare att de har kontaktat Nicklasson så att han ska 

befinna sig på plats när de börjar med sina avgjutningar så att han kan se att allt går till som 

det ska. Självklart, skriver man, tar de på sig hans kostnader.64 Nu när alla kommit överens 

om förutsättningarna för expeditionen är det fritt fram för Wirth och hans medhjälpare att 

bege sig till Sverige.    

 

3.1.2 År 1936 

 

Korrespondensen inleds detta år av Ahnenerbe, som skriver att de kommer att rapportera om 

resultaten för deras forskningsresa under föregående år och att de vill fortsätta med 

undersökningarna.65 För att riksantikvarien och hans medarbetare ska kunna besluta om 

ytterligare tillstånd skriver de till personer som bor kring de besökta platserna för att få fram 

eventuella iakttagelser av expeditionen. Detta ger resultat, från Arthur Nordén, Östergötland, 

får de reda på att Ahnenerbe gjort gipsavgjutningar i Östra Eneby socken utan att ha haft 

tillstånd till detta. Det visade sig också att expeditions medlemmar hade lämnat kvar 

gipsrester och avfall invid ristningarna. Dessa fanns kvar, så länge som ett år efter 

expeditionen. Närboende barn hade också använt dessa rester för att rita med gips på 

symbolerna. Om detta skriver Riksantikvarieämbetet till markägarna och ber dem på ämbetets 

bekostnad städa upp, forsla bort och göra sig av med avfallet. Detta var brådskande eftersom 

fornminnet var en välbesökt plats under somrarna.66 Som svar till Ahnenerbes vilja till 

ytterligare en expedition skriver riksantikvarien att han fortfarande saknar en rapport om den 

föregående expeditionen som krävs för ett beslut om ärendet. Curman skriver vidare att de fått 

reda på att Wirth utan tillstånd avgjutit ristningar på en rad platser, i Östra Eneby är det 

uppenbart att avgjutningarna skadat ristningarna. Curman framhäver också att Wirth ska stå 

för kostnaden vid uppsnyggningen av fornminnet. Ytterliggare krav från 

Riksantikvarieämbetet var att de skulle få ett fullständigt schema på platserna Ahnenerbe 

ämnar besöka och att de återigen får en svensk kontrollant. 67 

 

                                                 
64 1935-08-13 från Wirth till Riksantikvarien 
65 1936-06-23 från Wirth till Riksantikvarien 
66 1936-07-08 från Riksantikvarieämbetet till Fiskeby Fabriks Aktiebolag 
67 1936-07-08 från Riksantikvarien till Wirth 



 27 

Den 14 juli 1936, inkommer två utförliga brev från Wirth, en där han går igenom uppkomna 

frågor kring den förra expeditionen och en detaljerad rapport om den samma. Wirth skriver att 

anledningen till förseningen av rapporten beror på en försening av en fotografisk katalog som 

kartlagt expeditionen. Sedan går han igenom expeditionen, hur kontrollanten Nicklasson var 

nöjd med vad han hade sett och hur en del hällristningar blev till och med finare efter att de 

hade rengjort dem efter avgjutningarna. Därefter tar han upp det som han kallar ”Fall 

Ekenberg” 68 som utgör resten av brevet. Wirth skriver att han vid tillfället var pressad av 

tiden och var tvungen att lämna arbetet med att städa upp kring ristningarna till lokala 

människor, som enligt Wirth fick betalt för denna uppgift. Enligt Wirth gjordes detta på de 

andra besökta platserna utan problem. Wirth skriver ”Ich biete dem Herrn Reichantiquar 

meine Entschuldigungen an für diesen sehr peinlichen Vorfall.“69 Betyder ungefär på svenska: 

Jag ber om ursäkt till herr Riksantikvarien för denna pinsamma incident. Han ber trots detta, 

om att få fortsätta med ytterligare en resa och trycker på att tiden är knapp. För att övertyga 

riksantikvarien om att allt ska gå rätt till i nästa expedition punktar Wirth upp tre punkter. 

Dessa innebär att han lovar att inte lämna någon plats utan att vara säker på att allt avfall 

tagits bort, att han inte på något sätt ska skada fornminnena, han lovar också att vid varje plats 

fotografera för att riksantikvarien själv ska kunna se att allt gick rätt till. Som en 

försoningshandling erbjuder Wirth en del avgjutningar från förra och (om den tillåts) den 

andra expeditionen. Även att stå för kostnaden vid borttagning av gipsavfallen i Östergötland. 

Brevet avlutas med att Wirth försöker övertyga att hans teknik är den mest lämpligaste för 

avgjutning och att han vid ett tillfälle själv tog bort avfall som en svensk forskare glömt kvar. 

Med detta vill han säga att det kan hända vem som helst.70 

 

I den samtidigt skickade rapporten om resan 1935 beskrivs alla aspekter noggrant. Han 

inleder med syftet för expeditionen som var att för första gången för Tyskland införskaffa 

avgjutningar av svenska hällristningar på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Han lägger 

fram hur tidigare avbildnings försök har gått till och fördelen med att införskaffa dessa 

gipsavgjutningar. Hans val av ristningar grundade sig på att han letade främst efter religiösa 

och kultsymboler. Sedan går han in på olika detaljer kring expeditionen, exempelvis vem som 

var hans medarbetare, där han bland annat nämner hans svenska hjälparbetare, vilken teknik 

som användes, vilka platser som besöktes, vilka krav som ställdes från Riksantikvarien och 
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kontrollanten Nicklassons inblandning. Expeditionen resulterade i 113 plattor, ca 1800 

kvadrat meter avgjutningar och många fotografier. Wirth avslutar rapporten med att tacka 

svenska privatpersoner och myndigheter för deras förståelse, hjälpsamhet och gästvänlighet.71 

 

Efter rapporten får Wirth reda på att hans andra expedition kommer att tillåtas och för 

underlag till riksantikvarien skickar han över en lista på vilka platser han vill besöka under 

expeditionen. Platserna är många, landskapen Bohuslän, Södermanland, Uppland, 

Västergötland, Blekinge, Småland, Skåne berörs. Invid platserna har, förmodligen 

riksantikvarien själv eller någon av hans tjänstemän, antecknat ”nej” jämte många av 

platserna.72  

 

I ett dokument från 29/7 1936 kan man läsa om det slutgiltiga officiella tillståndet till Wirth 

och Ahnenerbes andra expedition. ”Professor H. Wirth, Berlin, befullmäktigas härmed att- 

efter skedd tillsägelse till jordens ägare eller innehavare- under loppet av år 1936 företaga 

fotografering och avgjutning av hällristning på följande platser i Bohuslän:”73 Platserna låg i 

Askum, Brastad, Kville, Näsinge, Lyse, Skee, Tanum och Tose socken. Alltså fick han enbart 

tillåtelse att göra avgjutningar i Bohuslän, ej på andra platser. I tillståndet kan man också läsa 

om att ersättning måste betalas vid skada och att fornminnet måste lämnas i sitt ursprungliga 

skick efter undersökningen. Ett annat krav är att ett meddelande måste inkomma senast en 

månad efter avslutad expedition om att undersökningen är genomförd. Som kontrollant följer 

fil. Doktorn J. Alin från Göteborg. Med tillståndet följer även ett utdrag ur Kungliga 

förordningen den 29 november 1867, ”angående forntida minnesmärkens fredande och 

bevarande med däri sedermera vidtagna ändringar” som Wirth måste följa. Paragraf 1 ser ut så 

här: ”Alla fasta fornlämningar, bevarandet minnet av fäderneslandets inbyggare i forntiden, 

äro ställda under lagens hägn, och få således icke av jordens ägare eller innehavare eller 

annan person förändras, rubbas eller förstöras under annat villkor än här nedan, i paragraf, 3, 

4 och 5 stadgas.”74 Denna bilaga skickas över förmodligen för att klargöra att tjänstemännen 

från Riksantikvarieämbetet inte tolererar ytterliggare skadegörelse från Ahnenerbe.  
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I ett annat brev kan man läsa att expeditionen eventuellt kan utökas efter Bohuslän om 

kontrollanten där är nöjd med det han ser. Från Wirth kommer ett brev från hans vistelse i 

Oslo, i september, som någon tjänsteman skrivit ordet ”brådska” på. Där kan man läsa att 

kontrollant Ahlin sagt till Wirth att han var nöjd med vad han har sett och att han ska 

rapportera detta till riksantikvarien. På grund av detta vill Wirth nu få tillstånd att fortsätta 

Ahnenerbes expedition till andra platser i syd och öst Sverige för att undersöka runstenar och 

ristningar. Han säger att detta ärende är brådskande och för att övertyga ytterliggare nämner 

han att han i Norge fått igenom många avgjutningar, även på porösa förhistoriska artefakter. 

Wirth säger sig också vilja göra en tredje expedition till Sverige år 1937 och vill redan nu 

höra sig för om ett tillstånd. Han nämner också att han ska besöka Stockholm efter att arbetet 

är avklarat i Norge.75  

 

Mycket riktigt kommer en rapport från kontrollant Johan Alin nästkommande dag. Där kan 

man läsa att Wirth träffade Alin den 15 augusti och därefter besökte Alin under två dagar, 

platser där Wirth och Ahnenerbe bedrev sina undersökningar. Hans helhetsintryck var: ”Alla 

de besökta ristningar voro väl rengjorda, varken gipsavfall eller något annat hade 

kvarlämnats, och expeditionens arbete hade för övrigt ej på något sätt skadat varken ristningar 

eller omgivningar kring dem.”76 Trots denna så att säga positiva redogörelse för expeditionen, 

ställer sig riksantikvarien negativ till Wirths önskemål. I ett brev till Wirth från Curman 

inleder han för ovanlighetens skull brevet med frasen ”käre Herr Professor”. Han skriver att 

för utökat tillstånd krävs en rapport från Wirth om den företagna expeditionen, som ännu inte 

inkommit till riksantikvarien. Han medger att Alins rapport inte gav upphov till kritik, men en 

rapport från Wirth är nödvändig. För en del platser som Wirth frågar kring skriver Curman att 

forskning redan gjorts av svenska forskare och därför är Wirths undersökningar överflödiga 

och tillstånd kan inte ges. Angående runstenar säger Curman att dessa för Sverige unika 

fornminnen inte kommer ges tillstånd för utländska forskare att undersöka. Han nämner också 

att Riksantikvarieämbetet själva kan utföra avgjutningar och sälja dem till utländska 

intressenter. Han säger också att han ser fram emot att personligen möta Wirth vid hans besök 

i Stockholm.77 

 

                                                 
75 1936-09-14 från Wirth till Riksantikvarien 
76 1936-09-15 ”Redogörelse för besiktning av hällristningar i Bohuslän, av vilka Professor Herman Wirth, Berlin 
tagit avgjutningar sommaren 1936” 
77 1936-09-23 från Riksantikvarien till Wirth 
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3.1.3 År 1938 

 

Så kommer vi till år 1938. Som jag nämnt tidigare saknas dokument från år 1937, antagligen 

för att det inte skedde någon korrespondens detta år, jag har inte fått några indikationer på 

något annat. En eventuell orsak till tystanden från Wirth är att han år 1937 blev av med 

ordförandeposten i Ahnenerbe och då var Wirth kanske mer koncentrerad på att besvara den 

kritik han fick i Tyskland. År 1938 vet vi alltså att Wirth har blivit av med sin ordförandepost 

i Ahnenerbe, men också att han flyttat från Berlin och arbetar numera som professor vid ett 

tyskt universitet i Marburg. Från år 1938 sker all korrespondens direkt från Wirth, ej från hans 

medarbetare.  

 

Korrespondensen inleds sent samma år och i ett brev från Wirth i september ursäktar han sig 

för att han ännu inte skickat någon rapport om expeditionen från år 1936 (detta styrker teorin 

om att det inte skedde någon korrespondens år 1937) detta på grund av att tryckningen av 

resultaten från expeditionen har dröjt. Detta, skriver han, är på grund av en allvarlig dispyt 

som förs vid tyska universitet angående Ahnenerbes syn på samvetsfrihet, forskningsfrihet 

och lärofrihet. Han har inte valt att inte skicka över en rapport på grund av oartighet gentemot 

riksantikvarien. Men han lovar att skicka en kopia till riksantikvarien så fort som den är klar. 

Han skriver kortfattat vidare om några intressanta saker som han kommit fram till, sedan han 

senast hörde av sig. Av Ahnenerbes expedition har Wirth också gjort ett arbete där han 

presenterar sina resultat i vad han kallar ”Das Vermächtnis der Hällristningar, ein Film und 

Bildband von der Sendung des Nordens und der Heiligung der Erde“ fritt översatt på svenska: 

Arvet från Hällristningarna, en film och bildband om Nordens befolkande och 

heligförklarandet av jorden. Denna har han presenterat över sommaren i utbildningssyfte för 

tyska lärare och skriver att den blivit väl mottagen.78 I ett svar från Sigurd Curman tackar han 

för att få en kopia av arbetet men trycker samtidigt på att de också måste få en rapport med 

praktiska detaljer om utförandet från expeditionen år 1936. Nu hoppas de få den rapport de 

väntade få för 2 år sedan.79  

 

Wirth är snabb nog och ursäktar sig igen för förseningen och undrar om det finns intresse från 

Riksantikvarieämbetets sida att komma till Berlin för en film och bildpresentation om 

Hällristningsexpeditionen. Detta ska visas i ett större sammanhang i Berlin och både svensk 
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press och den svenska legationen är inbjuden. Detta skriver Wirth, är han skyldig Sverige. 

Han skriver att Sverige med sitt innehav av sina hällristningar har de äldsta bevarade nordiska 

dokumenten som visar på ”vår” ras historia och därmed mänskligheten och dess historia. 

Wirth skriver att det är viktigt att fortsätta arbetet med forskningen kring hällristningarna och 

att Sverige nu måste öppna sina äldsta nationella skatter.80 Wirth skriver senare att han snart 

ska skicka över en rapport och en text om hans forskningsresultat, där han även uttrycker en 

önskan om att få sitt arbete bedömt av experter inom området för att få arbetet tryckt i 

Sverige. Samt hur en fortsättning av forskningen kring hällristningar ska ske.  

 

Den 13 december 1938, mer än 2 år efter expeditionen inkommer rapporten från Wirth till 

Riksantikvarieämbetet. Denna rapport är ett väldigt detaljerad dokument om 12 sidor där han 

går igenom förfarandet vid expeditionen.81 I dokumentet är han tydlig med att peka på att han 

då var ledaren för Ahnenerbe. Expeditionen beskrivs som en fortsättning på den första 

expeditionen från år 1935. Syftet med expeditionen och forskningen var enligt rapporten 1 att 

för det första undersöka symbolerna på hällristningarna, 2 att fortsätta med arbetet att datera 

dessa symboler, 3 att jämföra dessa symboler med andra germanska symboler för att se om 

man hittar några likheter och kunna sätta symbolernas betydelse i en dagsaktuell miljö, 4 

genom att inhämta avgjutningar till Tyskland kunna skapa en grund för vidare forskning. Han 

säger också att Ahnenerbes insamlande av avgjutningar i Skandinavien är unikt i världen. 

Tyskland kommer ha bra förutsättningar för att studera forntiden. Wirth skriver att Tyskland 

återigen kommer vara ledande inom vetenskapen tack vare denna samling. För att avsluta 

arbetet helt om symbolernas betydelse krävs, enligt Wirth, ytterliggare undersökningar av 

inristade symboler på andra platser i Västeuropa. Wirth går sedan igenom datumen för 

expeditionen. De lämnade Berlin den 4 augusti och kom återigen den 14 oktober 1936 till 

Tyskland. Wirth skriver att expeditionen blev senare än vad han tidigare beräknat och 

hoppats, men vädret visade sig vara idealt för expeditionen med få undantag. Boendet under 

expeditionen var varierande, någon gång sov de i lägret, ibland fick de av vänliga bönder sova 

med sovsäckar i deras loge eller ladugård, resten av nätterna tillbringades på vandrarhem eller 

hos vänner. Wirth framhäver även en gästfrihet från lokalbefolkningen i Sverige och Norge 

där många var villiga att hjälpa till enligt Wirth. En del privatpersoner nämns som 

medhjälpare vid arbetet med avgjutningarna. Han skriver om sin kontakt med myndigheter i 

Sverige, hur han fick tillstånd av Sigurd Curman, bara för Bohuslän och hur observatören 

                                                 
80 1938-10-01 Wirth till Riksantikvarien  
81 1938-12-13 ”Bericht über die zweite Hällristningar-Expedition des ”Ahnenerbes”, Berlin 1936” 
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skulle se till att inga skador fick uppstå på kulturminnena. Att denna observatör (dr Alin) bara 

hade positiva saker att säga om hur arbetet gick till var Wirth inte sen att nämna.82 

 

Att Wirth inte fick ytterligare tillstånd att utöka expeditionen utanför Bohuslän förklarar han 

på ett vis som helt har undgått mig förut. Han säger att frånvaron från ytterliggare tillstånd 

kan härledas till att den nyinsatta svenska regeringen i september 1936, hade fått in ett 

klagomål på sättet riksantikvarien föregående år hade gett klartecken till den första tyska 

expeditionen. Detta är ytterst intressant eftersom jag tidigare inte hört att Wirths och 

Ahnenerbes expedition hade fått uppmärksamhet på så hög politisk nivå. Vidare nämns också 

att en annan, konkurrerande tysk expedition också med gipsavgjutningar som mål, ledd av en 

Professor Behn vid tysk- romerska museet, Mainz hade diskuterats. Denna expedition hade 

Curman enligt Wirth satt sig emot, han menade att Sverige inte är intresserad att låta 

nationella monument som runstenar och hällristningar bli avgjutna som han liknade vid 

massproduktion av varor för att senare hamna i Tyska museer. Wirth menar att ett sådant 

avståndstagande från Curman, kunde visa på riksantikvariens syn på att Sverige själva är 

kapabla att dokumentera sina kulturminnen. Wirth sågar även sin tyske kollega och säger att 

hans teknik är undermålig jämfört med sina egna gipsavgjutningar. Han säger också att dr 

Behn inte betett sig rätt enligt kollegors normer. Wirth menade att Behn inte kom i närheten 

av vad Wirth själv kommit fram till.83 

 

Denna rivaliserande expedition har tidigare undgått mig. Wirth för fram att det främst är han 

själv tack vare sitt omfattande arbete som bör vara den som har rätt att fortsätta med 

forskningen och avsluta densamma. Wirth nämner också att han hann med att besöka Curman 

i Stockholm, där de bland annat diskuterade hans och Ahnenerbes verksamhet och besökte 

lokala museer när tiden räckte till. I rapporten kan man läsa om vilken teknik och material 

som användes vid avgjutningarna. Han skriver vad expeditionen rent produktionsmässigt 

resulterade i Sverige, i Bohuslän gjordes 59 avgjutna plattor, i Norge 31 plattor, i Danmark 16 

plattor och 2 plattor i Tyskland. Sammanlagt 108 plattor från 1936 års expedition. Intressant 

att jämföra med att Wirth och hans medarbetare under den första expeditionen 1935 gjorde 

113 avgjutningar, alltså fler än 1936. Resultatmässigt blev första expeditionen större, men 

organisatoriskt var den andra expeditionen större. Att de reste över större områden år 1936 

påverkar ju tiden då de fullt ut kan ägna sig åt arbete. Det som är intressant är att jag från 
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tidigare författare, som Heather Pringle fått uppfattningen om att expeditionen från år 1936 

var mer omfattande än den från år 1935, vilket det nu visar sig inte vara fallet, i alla fall 

resultatmässigt. Om man skulle samla ihop alla plattorna från båda expeditionerna skulle man 

komma upp i 380 kvadrat meter. Expeditionen resulterade även i ungefär 500 fotografier.84  

 

Året avslutas med att Wirth inom snar framtid lovar att skicka över sin avhandling, dock inte 

före jul som han tidigare hade utlovat. Den 14 december avslutar han brevet (som är skrivet 

på svenska) på detta personliga vis: ”Med de bästa lyckönskningar till en verklig ljusets jul 

förbliver jag i utmärkt högaktning, H. Wirth”.85 

 

3.1.4 År 1939 

 

Så kommer vi till det sista året för min undersökning. Från början av året finns ett åtta sidor 

långt brev från Wirth där han redogör för innehållet i sin avhandling och presenterar sina 

forskningsresultat från sina två expeditioner till Sverige och Skandinavien. Detta dokument 

var på svenska, förmodligen översatt från Riksantikvarieämbetet eller eventuellt från Wirths 

sida. De övergripande resultaten av sin forskning delar han in i punktform, som exempel 

väljer jag ut några av dem: 1 ”De skandinaviska hällristningarna äro den kultsymboliska 

kodifieringen av den indogermanska urreligionen, så som den i äldre och äldsta veda-texterna 

uppehållits i skriftlig tradition.” 2 ”Dessa hällristningars ideogram äro urtyperna till det 

gammaleuropeiska alfabetet.” 4”Germanerna hava av samtliga ariska stammar längst bevarat 

den indogermanska urreligionen, den kosmiskkalendariska urmyten.”86 Brevet blir efter detta 

mycket mer personligt än de tidigare breven från Wirth. Han ber personligen till 

riksantikvarien om att undersöka om han kan få sin avhandling publicerad i Sverige, detta 

ville han att en kommission av sakkunniga skulle avgöra. Han skriver vidare att om han får 

sin avhandling publicerad så vill han habilitera87 sig i Sverige och arbeta med symbolhistoria 

och urreligionshistoria vid ett svenskt universitet. Sedan följer ett mycket intressant stycke där 

han skriver om att han inte längre är medlem i Ahnenerbe och skriver på ett sätt som kan vid 

första anblick anses vara kritiskt om naziregimen. Han skriver att han fått sin lön indragen på 

grund av sin ”liberalistisk- individualistiska vetenskapsuppfattning”. Wirth skriver att ”Jag 

                                                 
84 1938-12-13 ”Bericht über die zweite Hällristningar-Expedition des ”Ahnenerbes”, Berlin 1936” 
85 1938-12-14 från Wirth till Riksantikvarien  
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hade gått in för grundsatsen om samvetsfrihetens forskningsfrihetens och 

undervisningsfrihetens oangriplighet.”88 Han skriver att han i december 1938 lämnade in sin 

avskedsansökan från sin tjänst i Ahnenerbe. Därefter ville han återigen flytta till 

Nederländerna, och som han ofta lyfter fram, skriver han ”(jag är nämligen född 

Nederländare)”. Detta hade inte beviljats av sin ”chef” reichsführer Himmler och han fick 

istället en ordinarie professur i Tyskland. Hans teori kring matriarkatet menar Wirth blev hårt 

kritiserat i Tyskland och han har under fyra år ej fått offentliggöra denna del av hans 

undersökning. Wirth säger sig alltså stå för samvetsfrihet, forskningsfrihet och 

undervisningsfrihet och om detta inte går att försvara i egenskap som professor i Tyskland vill 

han flytta till Sverige. I slutet av brevet kan man läsa: ”Hällristningarna har för mig blivit en 

livsuppgift. Jag erbjuder er härmed mina tjänster för avgjutningar av samtliga hällristningar 

för ett svenskt Nationalmuseums internationella studiesamling.”89  

 

Riksantikvarien Sigurd Curman rådgjorde därefter med andra sakkunniga om utlåtande över 

Wirths forskning. Till slut skickar Wirth ett manuskript/utdrag av sin avhandling, ”Des 

grossen Gottes älteste Runen”, på svenska är titeln “ Den store Gudens äldsta Runor”. Han 

skriver att den färdiga versionen kommer att bestå av nära 700 sidor text med 100 sidor noter, 

vilken han själv senare under året personligen vill överlämna till riksantikvarien.90  

 

I ett brev från Sigurd Curman till Professor Almgren i Uppsala (som Wirth ofta hänvisar till 

när han lägger fram sina teorier) ber han Almgren att göra en objektiv granskning av Wirths 

arbete. Det kommer i brevet fram en hel del intressanta saker rörande riksantikvariens syn på 

Wirth och deras korrespondens mellan varandra. Han skriver att Wirths rykte inte varit det 

bästa och därför har hans framställningar behandlas med synnerligen stor kylighet, men detta 

har inte avskräckt Wirth. Han kallar Wirth för en energisk tysk som vill sparka sig fram 

genom livet trots alla hinder. Riksantikvarien säger att han själv inte kunnat sätta sig in i 

Wirths arbete så noga. Curman skriver vidare att han med största möda försökt hålla Wirth 

utanför Sverige. Han skriver också att Sverige helst själva ska ta hand om sina nationella 

monument (som hällristningar) men det som gör att han ger Wirth en chans är hans beaktande 
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av forskningsfriheten. Han skriver att om det mot all förmodan skulle visa sig att Wirths 

arbete har ett värde bör detta erkännas.91  

 

Från en av Wirths största kritiker, Nils Åberg, kommer i juni ett utlåtande om Wirths arbete. I 

brevet för han en intressant diskussion om Wirth och situationen i Nazityskland: ”Hitlers 

paroll om ”nordische rasse”, ”blut und boden“. Hitlers paroll syftar mot politiska mål, men 

Wirth är enbart en drömmande idealist och till synes utan annan ambition än 

vetenskapsmannen.”92 Han skriver vidare att Wirth nu hamnat i onåd i Tyskland och att 

regimen sägs vara rädd för att Wirths teorier om matriarkatet ska misskreditera nazisternas 

världsåskådning, han går emot kvinnans tillbakasättande. Intressant är att han därmed stödjer 

Wirths syn på varför han har misskrediterats. Vidare: ”Det gör nästan ett rörande intryck att 

se, huru uppriktigt Wirth begråter kvinnans bortgång ur nordisk kult. Man vet knappt, om han 

därvid mera sörjer över det mannavälde, som nu råder i Tyskland. Men i varje fall har han 

blicken ständigt riktad mot nutiden och han vänder sig skarpt och i föga beslöjad form mot 

Hitler-regimen.”93 Om arbetet skriver han att vid en första anblick ger den uttryck om en 

kaotisk tankeförvirring, men vid en närmare granskning är den väl sammanställd. Om Wirths 

teorier skriver han så här: ”Och det intryck som kvarstår i all förvirring är att författaren varit 

uppfylld av en hängiven tro på sina idéers riktighet, att han arbetat ärligt och enbart driven av 

forskningslust.”94 Det sammanfattande omdömet är att arbetet för de flesta (runologer, 

religionshistoriker) inte har något värde, enbart en del kan vara intressant för till exempel 

etnologer, men att detta inte motiverar att arbetet ska tryckas. Han slutar med några väldigt 

insiktsfulla rader om att Wirths arbete ändå kan vara intressant. Jag citerar återigen: ”Ur en 

helt annan synpunkt än vetenskapens är arbetet likväl värt att på något sätt bevaras åt 

eftervärlden. Ty det utgör onekligen ett ur kulturhistoriskt synpunkt synnerligen intressant 

dokument från Hitler regimens dagar.”95 Detta gör mig och säkert andra, intresserade av att 

ingående läsa Wirths verk för att se vad man kan hitta där.  

 

Efter att Wirth fått ett brev från riksantikvarien som han uppenbarligen blev upprörd över 

skriver han ett sex sidor långt brev till Curman där han försvarar sig själv och kommenterar 

beskyllningar. Han är besvärad av detta brev för att riksantikvarien är representant för det land 
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och folk han har så varma känslor för. Om expeditionen 1935 skriver Wirth att han inte 

utförde den med de officiellas muntra uppbackande, snarare emot deras vilja med privata 

medel. Enligt Wirth ska hans arbete ses som en stor välförtjänst till Sverige. Ett av Curmans 

argument mot Wirth var att han inte höll vad han hade lovat. Bland annat nämns det faktum 

att Wirth lovade att svenskarna skulle få en del avgjutningar, men detta har Wirth inte kunnat 

påverka på grund att han inte har haft tillgång till verkstaden eller magasinet där de förvaras. 

Det handlar också om att Wirth inte skickade in en rapport över expeditionen i tid, vilket jag 

inte finner någon direkt förklaring till i brevet. En annan punkt rör att Sverige helst själv tar 

hand om sina monument. Till det svarar han att det inte väl kan vara så att riksantikvarien inte 

tycker att studerandet av dåtiden och landets arv enbart ska tillåtas till lokalpatrioter? En 

annan diskussion som förs är den om kritiken mot Wirth som vetenskapsman.96  

 

I ett annat brev skriver Wirth att han ämnar att i augusti genomföra en expedition till Schweiz 

för att där undersöka inristade symboler för att kunna jämföra dessa med de skandinaviska.97  

Från Riksantikvarieämbetet kommer det ett brev där de går igenom materialutbyte och 

samtidigt tackar de Wirth för sin stora vänlighet i kontakten med riksantikvarieämbetet.98 

Sista brevet för året inkommer den 15 augusti från Wirth till Riksantikvarieämbetet som 

svarar på föregående brev om materialet. Sedan upphör korrespondensen för året. 1 september 

invaderas Polen av Tyskland, andra världskriget har börjat.  

 

3.2 Analys av källmaterialet  

 

Efter att ha presenterat de mest intressanta dokumenten ska jag nu göra en analys av dem och 

koppla dessa analyser till min frågeställning. En inledande fråga var hur Ahnenerbe och Wirth 

som företrädare för dem bemöttes av Riksantikvarieämbetet. Trots den redan då 

uppmärksammade diskussionen kring vetenskapsfrihet i Nazityskland och kritiken av Wirth i 

egenskap som vetenskapsman, som bland annat fördes av Nils Åberg, föreföll man från 

svensk sida i alla fall till en början vara tillmötesgående. Åren 1935 till och med 1936, då 

Ahnenerbe förde direkta diskussioner med riksantikvarien och hans medarbetare, bemöttes 

den nazityska organisationen med saklighet och hjälpsamhet. Tilläggas bör att jag inte fann 

några indikationer på att man från svensk sida var så entusiastisk över att bistå Ahnenerbe och 
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att de svenska tjänstemännen alltid ställde krav på Wirth och Ahnenerbe vid deras 

förfrågningar. Då det från tysk sida var vanligt att använda sig av artighetsfraser 

kännetecknades Riksantikvarieämbetets skrivande av känslomässig kyla. Det var dock aldrig 

en fråga om att sätta sig på tvären för Ahnenerbes förfrågningar, vare sig det gällde material 

eller tillstånd för expeditioner. Vi får då se vad Ahnenerbe som aktörer hade för mål, bland 

annat agerade de för att få tillstånd till sina expeditioner. Därför kan de som strategi vara 

artiga och vänliga i sin kontakt med Riksantikvarieämbetet. De svenska tjänstemännen har 

dock ingen direkt anledning att behöva använda sig av artigheter, eftersom de egentligen inte 

hade något att vinna på kontakten med Ahnenerbe. Riksantikvarieämbetets hjälpsamhet åt 

tyskarna kan härledas till Curman syn på vikten att uppehålla forskningsfriheten. Det kan 

sägas vara motsägelsefullt att skriva att man bör vara tillmötesgående mot Ahnenerbe i 

försvar mot forskningsfriheten då den nazityska organisationen själva beskylls för att vara ett 

hot mot just den friheten.  Från Riksantikvarieämbetet genomsyras deras kontakt med 

Ahnenerbe av att agera på ett byråkratisk, professionell och formell sätt. Från Ahnenerbes 

sida var det också oftast ett formellt ställningstagande gentemot svenskarna. Det fanns dock 

undantag som när Wirth för första och skulle det visa sig enda gången visade direkt sympati 

för Hitler då han avslutade ett brev år 1935 med frasen ”Hitlerheil”. Annars lyser politiska 

yttringar med sin frånvaro i denna korrespondens. Interaktionens karaktär kan sägas vara 

byråkratiskt från båda sidor men dock inte så strikt då de främst från tyskt håll har en mer 

tillsynes vänligare eller inställsam approach.  

 

Jag kan också se hur korrespondensen förändras under min undersökta period. 

Riksantikvarieämbetet blir allt mindre benäget till att hjälpa Wirth och Ahnenerbe, främst på 

grund av incidenten med gipsavfallet i Östergötland och förseningen av rapporterna om 

expeditionernas utförande. Jag kan också se en förändring från år 1938, då Wirth inte har en 

betydelsefull roll i Ahnenerbe längre. Från år 1938, då Wirth mist sitt ordförandeskap och 

hans ekonomiska förutsättningar, var det alltid han själv som kontaktade 

Riskantikvarieämbetet. Under denna tid har riksantikvarien också lättare för att vara mindre 

hjälpsam mot Wirth då han inte längre är ordförande i Ahnenerbe och då var det förmodligen 

lättare att säga nej. På grund av Wirths vilja till att fortsätta sin karriär i Sverige blev 

korrespondensen från hans sida under denna tid ännu mer personlig där han personligen riktar 

sig till riksantikvarien Sigurd Curman. Från hans sida tog detta utryck i personliga 

inbjudningar och julhälsningar. Wirth säger sig senare själv blivit upprörd av den tyska 

regimens inverkan på de tyska universiteten för att han vill upprätthålla sin integritet som 
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forskare och utrycker en vilja att lämna Tyskland. Hans skrivande liknar då mer ett 

övertalningsförsök eller bedjande från hans sida för att kunna etablera sig i Sverige. Intressant 

är att fråga sig om detta hade uppstått om han fortfarande varit ordförande i Ahnenerbe, eller 

om en etablering i Sverige återigen skulle ge honom den uppmärksamhet som han verkar 

sträva efter. Jag kan tillägga att Wirth inte fick sin vilja igenom. Han fick aldrig en tjänst vid 

ett svenskt lärosäte och vad jag vet trycktes heller inte hans avhandling i Sverige.  

 

Frågan är om det fanns någon uppenbar konflikt mellan parterna, som jag också förde fram i 

min hypotes. En ganska uppenbar konflikt ligger i att Riksantikvarieämbetet vill skydda 

Sveriges fornminnen och att Wirth och Ahnenerbe vill göra undersökningar som kunde 

äventyra fornminnenas skick. Detta löste dock riksantikvarien med att sätta upp krav inför 

båda expeditionerna. När det senare visade sig att Ahnenerbe inte hade levt upp till kraven 

förvärrades förhållandena. Att den första expeditionen hade åsamkat skada på minst ett 

fornminne väckte, kan jag tyda i breven, en förargelse från Riksantikvarieämbetet. Dock efter 

att Wirth bett om ursäkt, betalat för skadorna och efter en inskickad rapport över expeditionen 

kunde interaktionen fortsätta i god ton och Ahnenerbe kunde tillåtas göra ytterliggare en 

expedition. Detta styrker min hypotes om att det fanns en uppenbar konflikt i och med 

skadegörelsen men att denna händelse inte ledde till att kontakterna bröts. Att sätta upp krav 

från Riksantikvarieämbetet kunde vara en metod från dem att försöka få Ahnenerbe att tappa 

intresset. De hade inte räknat med att Wirth skulle visa sig vara så envis och energisk som han 

även uppträdde här med sitt ständiga skrivande till riksantikvarien. Det som gör att 

relationssytemet inte helt bryts kan jag ur materialet inte härleda till en vilja från svenskarnas 

sida att undvika skada de svensk-tyska relationerna på en högre politisk nivå. En anledning till 

det är att det vid denna tid inte fanns direkt någon tysk hotbild mot Sverige. Det enda motivet 

som istället kan hämtas ur materialet är Sigurd Curmans och Riksantikvarieämbetets vilja att 

upprätthålla de vetenskapliga relationerna mellan länderna, syftandes på värnandet om den så 

kallade forskningsfriheten. 

 

Det fanns också en mindre uppenbar och mer allvarlig diskussion om Wirth och Ahnenerbe 

som representanter för Nazityskland där vetenskapen hade gått över till att användas som 

redskap för ideologiskapande. Motsatt från vad jag tidigare hade trott hade man i Sverige stor 

vetskap om vetenskapens situation i Nazityskland och den oro som fanns där. Från 

riksantikvarien gjordes inga direkta aktioner för att stoppa att en nazitysk organisation skulle 

få tillträde till Sveriges kulturminnen. De lät inte denna sak påverka kontakten direkt, kanske 
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ansåg tjänstemännen själva att detta inte var någon konflikt i deras ögon. Då var istället andra 

personer inom kulturminnesvården, men utanför Riksantikvarieämbetet, såsom Nils Åberg, 

betydligt mer kritiska. Den enda kritik jag kunde se från brevsamlingen från 

Riksantikvarieämbetets sida var att riksantikvarien ställde sig kritisk mot Wirth som 

vetenskapsman. Detta grundat på att han i Tyskland utsått mycket hård kritik, men inte på 

grund av de rasmässiga idéerna han representerade. Jag får också genom att läsa Curmans 

brev till Almgren, en känsla av att Curman hade svårt för Wirths personlighet vars 

uppträdande beskrevs som energiskt och hänsynslöst.  

 

En direkt kritik från Riksantikvarieämbetet mot organisationen Ahnenerbe finns inte i 

materialet. I breven ser jag ytterliggare en dimension där man kan läsa att Sigurd Curman 

utrycker en åsikt att Sverige helst själva ska syssla med sina nationella monument. Han 

menade att Riksantikvarieämbetet själva kunde göra avgjutningar för att senare förmedla 

dessa till intressenter i utlandet. Det var därför onödigt att utländska personer skulle göra 

detsamma. Detta var Wirth kritiskt till och menar att en så stor kulturskatt med hällristningar 

och runor inte enbart skulle vara tillgängligt för dem som han kallar ”lokalpatrioter”. Denna 

konflikt tycktes påverka Riksantikvariens åsikt att inte tillåta en tredje expedition. Konflikter 

fanns kanske i bakgrunden, men det var alltså få gånger dessa påverkade interaktionen. Vid 

förfarandet om tillstånd till expeditionerna kunde interaktionen snarare beskrivas som att 

aktörerna handlade karaktäriserades av överenskommelser snarare än konflikter. 

 

En annan av mina frågor är den om de svenska tjänstemännen visste vad syftet var med 

expeditionerna. Nu menar jag inte det självklara övergripande syftet som fanns för båda 

expeditionerna, nämligen att åt Tysklands vägnar göra avgjutningar av hällristningarna. Även 

om Wirth inte var tydlig med att presentera sina teorier kring att försöka koppla ihop sina 

resultat med tanken om en överlägsen nordisk ras före tillståndförfrågningen, kan detta inte ha 

undgått de svenska tjänstemännen. Bland annat hade ju Nils Åberg utförligt beskrivit Wirths 

nära koppling till dessa tankar i den för arkeologer så inflytelserika tidningen Fornvännen, 

flertalet år innan Wirth sökte tillstånd om expeditioner till Sverige. Även reportern från 

Bohuslänningen nämner i sin artikel från september 1935 att han glömde fråga huruvida 

Wirths insamlande material skulle hjälpa till att kartlägga tyskarnas ariska börd. Det borde 

därför vara konstigt om detta undgått de högsta tjänstemännen inom svensk kulturminnesvård. 

Men det man direkt kan se i breven är att svenskarna mycket väl kände till diskussionen kring 

att vetenskapen hade blivit politiserad i Nazityskland och diskussionen huruvida Ahnenerbe 
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stod i motsats till samvetsfrihet, forskningsfrihet och lärofrihet. Trots denna vetskap om 

kritiken mot Ahnenerbe och Wirth tillät riksantikvarien två expeditioner.  

 

Jag går till sist tillbaka till min övergripande ställda fråga: Hur speglar relationen mellan 

Ahnenerbe och Riksantikvarieämbetet, relationen mellan Sverige och Nazityskland åren före 

andra världskriget? Jag hävdar att denna till synes enskilda och begränsade undersökning dels 

säger något om den tid som undersöks och dels speglar den de svensk-tyska relationerna 

under denna tid. Främst säger den något om de kulturella och vetenskapliga relationerna 

mellan forskare i dessa länder. Även i en tid av politisk och folklig oro hölls det vetenskapliga 

utbytet mellan länderna uppe. Som på andra håll från Sverige valde Riksantikvarieämbetet att 

bemöta den nazityska organisationen med försiktig diplomati. Man var som svenska 

representanter villiga att hjälpa Ahnenerbe, men gjorde detta enligt Sigurd Curman på ett 

väldigt känslokallt sätt. En anledning till att denna kontakt uppehölls kan vara ett exempel på 

den uppfattning som fanns hos många svenskar då man trodde att Hitlers regim i Tyskland 

skulle vara kortvarig och snart övergående. Därför skulle det ur Riksantikvarieämbetet syn 

anses dumt att bryta kontakten med Ahnenerbe och därmed äventyra de vetenskapliga 

relationerna länderna emellan.  

 

Jag tycker också mig se drag i Sveriges agerande under andra världskriget i 

Riksantikvarieämbetets agerande. Liksom Sverige då värnade om sin egen integritet och 

neutralitet visade även Sigurd Curman upp en vilja att bevara ämbetets integritet. Han 

försökte hålla Wirth och Ahnenerbe på avstånd för att han ansåg att Sverige själva skulle ta 

hand om sina kulturminnen. Detta stärker även bilden av ett Sverige som helst skötte sina 

egna affärer vid denna tid. Riksantikvarieämbetet agerande gentemot den nazityska 

organisationen kan liknas vid andra svenskars reaktion mot den nazityska regimen. 

Riksantikvarieämbetet gav inte uttryck för ett avståndstagande eller en bojkott av Ahnenerbe. 

Riksantikvarien gav uttryck för en viss misstro främst mot Wirth, men gjorde det inte på ett 

direkt sätt mot honom, utan detta kommer fram i hans brev till sina kollegor. Att 

Riksantikvarieämbetet valde att föra en strikt byråkratiskt framförhållning mot Ahnenerbe 

anser jag vara ett trevande försök till distansering, men ett halvhjärtat sådant. Till syvende och 

sist lyckades Wirth i egenskap som ordförande i Ahnenerbe genomföra två expeditioner och 

därmed två av hans uppsatta mål. Det var först när han inte längre var inflytelserik som han 

inte lyckades med sina mål om att fortsätta forskningen eller att bli forskare i Sverige.  
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Riskantikvarieämbetets reaktioner mot den nazityska organisationen kan inte jämföras med 

den fräna kritik från forskarsamhället som bland andra Nils Åberg och Curt Weibull stod för. 

Att Wirth och Ahnenerbe hade som mål att använda sig av nazistisk kulturpropaganda som 

vid denna tid var ganska vanlig från nazisternas sida kan jag inte hitta här. Det verkar som om 

Wirth inte själv drevs framåt av en nationalsocialistisk mission, utan som hans store kritiker 

Åberg skriver, det var främst forskningen i sig som drev honom. Klart är dock att den 

organisation han företrädde hade mål som var ämnade att gagna den nazistiska regimen. 

Wirth försökte dock att intressera riksantikvarien och de svenska tjänstemännen för hans 

forskning om de nordiska ariernas historia men detta var främst ett försök att få dem 

intresserade av hans forskning och därmed bana vägen för hans karriär i Sverige. Annars 

tycker jag att Riksantikvarieämbetets relation till Ahnenerbe speglar relationen mellan 

Nazityskland och Sverige ganska bra. Nationalsocialismen fick som på de flesta andra håll i 

övriga Sverige inte heller inflytande över Riksantikvarieämbetet vad jag kan se i mitt 

material. I min undersökning hittade jag ingen politisk samförståelse, man gav inte från 

ämbetets sida uttryck för vurmeri för nazisterna. I Sverige, från Riksantikvarieämbetets sida 

fördes dock ingen direkt kritik mot den nazistiska regimen. Det var främst en försiktig 

inställning som Sverige hade till Nazityskland åren innan andra världskrigets början.  

 

4. Slutsatser 

 

Efter många veckors arbete med mitt ämne är det dags för mig att komma fram till några 

slutsatser kring min undersökning. Mitt intresse för mitt ämne väcktes när jag för första 

gången läste om Ahnenerbe, det blev ännu mer intressant när jag fick reda på att dessa hade 

genomfört expeditioner till Sverige och därmed varit i kontakt med svenska myndigheter 

(Riksantikvarieämbetet). Jag ville undersöka främst om man ifrån Sveriges sida hade agerat 

gentemot denna nazityska organisation. Detta motiverade jag med att det är viktigt att belysa 

de svensk-nazityska relationerna under denna tid. Då låg det nära tillhands att undersöka det 

brevmaterial som fanns på Riksantikvarieämbetets egna arkiv där min korrespondens fanns. 

Det var ett stort arbete med att översätta alla breven som var på tyska, men samtidigt fanns det 

en spänning i just detta. När jag undersökte breven och följde händelsernas förlopp kände jag 

mig som en undersökande detektiv. Vad skulle jag hitta i nästa brev? Jag hade väl 

förhoppningar att hitta något väldigt spektakulärt i mitt material, eventuellt att se om 

Riksantikvarieämbetet klart tog avstånd från Ahnenerbe eller om man tvärtom visade sympati 
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för organisationen. Något så spektakulärt hittade jag inte i mitt källmaterial. I stället visar 

Sveriges agerande på en mittenlinje som Sverige så ofta förknippas med. Svenskarna ville 

varken sätta stopp för organisationen, eller villkorslöst hjälpa dem. Det visar på att 

Riksantikvarieämbetets agerande, med en tyst reaktion kan jämföras med det för tiden vanliga 

sättet för Sverige att bemötta representanter för Nazityskland. Liksom i Riksantikvarieämbetet 

kan jag heller inte se några nationalsocialistiska tendenser hos tjänstemännen, vilket är 

signifikativt för större delen av det svenska samhället. Det som jag tycker är intressant med 

min uppsats är att den visar på att många intellektuella svenskar var medvetna om både den 

folkliga, politiska, men även vetenskapliga oro som rådde i Nazityskland. Intressant är då att 

föra en diskussion huruvida en svensk myndighet med god kännedom om denna situation 

ändå fortsatte kontakten med Wirth och Ahnenerbe och till viss del var dem tillmötesgående. 

Det finns säkert de som menar att för de vetenskapliga relationerna mellan länderna och 

beaktandet av forskningsfrihet gjorde det legitimt för Riksantikvarieämbetet att hålla uppe 

kontakten med Ahnenerbe. Likväl finns det säkert de som anser att denna interaktion var 

omoraliskt, då Ahnenerbe själva med god grund beskylldes stå i motsatts till forskningsfrihet 

och representerade en vetenskap tätt knutet till den nationalsocialistiska ideologin. Detta låter 

jag läsarna själva bedöma. Mitt arbete är också intressant för att den belyser 

vetenskapsmannen Wirth och hans oortodoxa teorier. Han utgör ett slående exempel på vilka 

egenskaper som önskades av en vetenskapsman i Nazityskland. Det var inte att nå sanning 

eller objektivitet längre som var viktigast med vetenskapen. Det var att upplysa människor om 

sådana saker som kunde rättfärdiga synen på den nordiska rasens överlägsenhet. Wirth med 

sina ibland tillsynes galna teorier hade förmodligen inte blivit uppmärksammad någon 

annanstans men tack vare hans kontakter med nazistregimen fick han en plattform att sprida 

sina teorier.  

 

Jag ser många möjligheter med att gå vidare med min undersökning. Det finns en rad olika 

vägar att gå. Genom att studera fler brev från Riksantikvarieämbetet och studera bland annat 

arkeologiska tidningar som Fornvännen mer ingående under den nazityska tiden kan man få 

en mer heltäckande bild på de svenska kulturminnes- vårdarnas syn på den nazistiska 

regimen. Bara för att jag i mitt material inte hittade några uttryck för nazistiska sympatier 

behöver det ju inte betyda att det inte alls fanns sådana sympatier. Vi vet ju redan att man på 

en del håll i Sverige hade ett intresse för rasbiologi vid denna tid och då kan det också vara 

intressant att se om det fanns svenska vetenskapsmän som också var intresserade av 

nazisternas försök att hitta bevis för en överlägsen nordisk ras.  Jag blev själv fascinerad av 
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Nils Åberg och hans öppenhjärtiga kritik mot Nazitysklands regim. Åberg var inte den enda 

vetenskapsmannen som var kritisk, bröderna Weibull utgjorde några andra exempel. Det kan 

därför vara intressant om man hittar fler exempel på akademiker som ställde sig kritiska mot 

att den självständiga forskningen i Nazityskland var hotad. Detta i egenskap som försvarare 

av de vetenskapliga friheterna. En annan vinkel är att använda sig av Wirths arbete som 

exempel för att visa hur en nationalsocialistisk historiesyn kunde uppstå. Jag blev klart 

intresserad av Åberg då han skriver om det kulturhistoriska värdet av Wirths avhandling som 

ett dokument över Hitlerregimens dagar. Man kan också fokusera på Wirth som person och 

vetenskapsman. Säga vad man vill om hans lustiga teorier så utgör han en intressant 

personlighet. Han är inte den första forskaren som helt slukats upp av sin forskning som han 

kallar för sin livsuppgift. Eftersom hans teorier bestod av en hel del ”hitte på” är det då också 

intressant hur han ständigt försöker uppvisa ett rationellt beteende och förhållande till sin 

teori. De som bedömde Wirths arbete liknade hans verk med Olof Rudbecks dito, som under 

stormaktstidens glansdagar i Sverige ansågs sig hittat bevis på att Sverige utgjorde 

västcivilisationens vagga. Det skulle därför vara intressant att jämföra dessa underliga typer. 

Kanske visar en sådan undersökning att Hitlers regim inte var den enda i historien att stödja 

oortodox vetenskap som kunde vara till gagn för regimen. 

 

Det har länge fokuserats på Sveriges politiska och säkerhetspolitiska agerande mot 

Nazityskland. Men det är också viktigt enligt mig att vidga vyerna och undersöka relationer 

på andra håll, som de kulturella och vetenskapliga relationerna. Eftersom vetenskapen 

utgjorde en viktig del i ideologiskapandet och därmed försökte legitimera de senare 

aktionerna mot judar, homosexuella, romer och ockupationer av andra länder. Det är då 

viktigt att se hur svenska vetenskapsmän ställde sig till detta. Jag hoppas att jag med min 

underökning bidragit till att väcka intresse om just de vetenskapliga relationerna mellan 

länderna och hoppas att den ger förutsättningar för andra att fortsätta på denna linje.    

 

5. Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen handlar om att säga någonting om de svensk- nazityska relationerna åren 

strax före andra världskriget genom att göra en detaljstudie. Min undersökning består av att ha 

undersökt en brevsamling, där en korrespondens år 1935-1939, mellan Wirth, ordförande i en 

nazitysk organisation (Ahnenerbe) och riksantikvarien (Riksantikvarieämbetet) finns 



 44 

representerad. Denna kontakt uppstod då Ahnenerbe sökte tillstånd om att genomföra 

forskningsexpeditioner till Sverige. Det är intressant att undersöka Sveriges inställning till 

denna nazityska organisation eftersom den väcker frågor om de svenska tjänstemännen hade 

några synpunkter eller åsikter om att beröra sig med en organisation som var tätt knuten till 

den nazistiska regimen och dess ideologiskapande. Jag menar också att tidigare forskning har 

koncentrerat sig främst på de säkerhetspolitiska relationerna mellan länderna, ej på de 

vetenskapliga eller kulturella relationerna som jag undersöker i min uppsats. Till mitt material 

har jag ställt fem frågor som jag tycker är intressant att undersöka i materialet. Jag hade en 

övergripande fråga huruvida min undersökning speglar den mellan Nazityskland och Sverige 

åren före andra världskriget. De andra frågorna handlar om bemötandet från 

Riksantikvarieämbetets sida, om interaktionen skedde på ett strikt byråkratiskt sätt, om det 

fanns motsättningar mellan Riksantikvarieämbetets tjänstemän och Ahnenerbe och om de 

svenska tjänstemännen visste till vilket syfte expeditionerna genomfördes. Som teoretisk 

utgångspunkt valde jag ett aktörsperspektiv och fokuserade på vad aktörerna hade för mål 

med sitt agerande. Som metod ansåg jag att den hermeneutiska metoden passade min 

undersökning bäst. Det jag kom fram till var att Riksantikvarieämbetet bemötte Wirth och 

Ahnenerbe på ett sakligt och oftast behjälpligt vis. Korrespondensen skedde med ett 

språkbruk som kan anses vara byråkratiskt, få undantag fanns, då från tysk sida. Det fanns 

enligt mig en del konflikter mellan parterna, främst angående Riksantikvarieämbetets uppsatta 

mål att skydda svenska fornminnen och Ahnenerbes mål att få göra gipsavgjutningar av dem. 

Man blev i Riksantikvarieämbetet upprörd när det visade sig att Ahnenerbe skadat minst ett 

fornminne. Samt låg en konflikt i att riksantikvarien själv ansåg att det var svenska forskare 

som främst skulle syssla med deras fornminnen, inte utländska forskare. Detta påverkade med 

största sannolikt att riksantikvarien inte tillät Wirth göra en tredje expedition. Detta är de enda 

konflikterna jag sett direkt påverka förhållandena mellan parterna. Konflikten som jag såg, 

men som kanske inte var en konflikt i svenskarnas ögon var, att Ahnenerbe beskylldes vara 

motståndare till den fria vetenskapen. Hursomhelst finns inga indikationer i materialet på att 

detta påverkade interaktionen parterna emellan. Enligt vad som var tillgängligt för de svenska 

tjänstemännen om Ahnenerbes kopplingar till den nazistiska regimen torde det vara klart att 

man förutom de officiella syftena också visste vad Ahnenerbe hade för dunklare mål med sina 

expeditioner, nämligen att hitta bevis på den nordiska rasens särställning i världen. För att gå 

till min övergripande fråga tycker jag min undersökning säger något allmänt om de svensk-

nazityska relationerna vid denna tid. Den säger något om det svenska försiktiga bemötandet 

av den nazityska staten under denna tid. Från Sveriges sida var man försiktig i sin kontakt 
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med den nazityska organisationen. De svenska tjänstemännen tog dock ej avstånd från dem 

men de visade heller inte upp en inställsamhet mot sina tyska kollegor. Riksantikvarieämbetet 

lyssnade på och hjälpte många gånger tyskarna när de kom med förfrågningar, men gjorde 

detta med motkrav och med en känslokall approach. Liksom som inte heller var vanligt i det 

övriga samhället fann jag inte några nazistiska sympatier från svensk sida i mitt material. Jag 

hade kanske önskat hitta mer uppseendeväckande saker i mitt material, att man från Sverige 

tog avstånd från den nazistiska organisationen eller tvärtom att ämbetsmännen var 

inställsamma eller visade sympatier inför tyskarna. I stället styrker uppsatsen tanken på ett 

Sverige som med sitt agerande ville gå en medelväg, vilket man också senare gjorde under 

andra världskriget.   
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