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Abstract 

The aim of this thesis is to analyse how and to what extent Ku Klux Klan constructed a pan-

Protestant interpretation of Christianity based on its “myth of America” (Americanism) during 

the years 1915–30. Using hermeneutic content analysis and a theoretical approach based on 

Gramscian “cultural hegemony” and historian of religions Bruce Lincoln’s theory of myth, I 

examine the construction through three analytical themes: the Klan and the myth of America, 

the Klan’s pan-Protestantism, the Klan and religious patriotism. The Ku Klux Klan of the 1920s 

advocated a theological position where race and religious confession are intimately entwined, 

and its members hence believed that the white race is God’s chosen people and Unites States a 

God-ordained nation. Opposing the idea of multiculturalism, Klan members stressed the notion 

of America as a nation imagined to be threatened by Jews, Catholics, and blacks. Therefore, 

every white Protestant American had to unite in order to combat these alleged national and 

racial menaces. This worldview was permeated by aspects of love. It was mostly because of 

love to God, race and nation – not primarily due to hate – the Klan constructed its interpretation 

of Protestant Christianity. The Ku Klux Klan of the 1920s truly imagined themselves as guard-

ians, or Knights, of an endangered culture. 

 

Keywords: America; 1920s; race; pan-Protestantism; radical nationalism; patriotism; Ku Klux 

Klan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMSIDA. Klanrekryt svär det “Osynliga Imperiets” trohetsed 

framför amerikanska flaggan och det brinnande korset, omkring 

år 1920. Bild från Simmons, The Klan Unmasked (1923). 
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Inledning 

 

 

Måndagen den 8 februari 1915 är en milstolpe i amerikansk filmhistoria. På Clune’s Audito-

rium i centrala Los Angeles premiärvisades David Wark Griffiths (1875–1948) stumfilm The 

Birth of a Nation, en tre timmar lång filmatisering av författare, politiker och baptistpastor 

Thomas Dixons (1864–1946) Ku Klux Klanromaner.1 Filmen består av två delar. I den första 

berättas om kärleken som växer fram mellan barnen i nordstatsfamiljen Stoneman respektive 

sydstatsfamiljen Cameron och hur de måste skiljas från varandra vid det amerikanska inbör-

deskrigets (1861–65) början. Efter att president Abraham Lincoln blivit avrättad övergår filmen 

till dess andra del, som äger rum strax efter inbördeskrigets slut. Däri berättas hur befriade 

svarta slavar terroriserar söderns vita befolkning och tvingar dem till undergivenhet.2 När hopp-

lösheten är som mest påträngande rider lakansvepta vita riddare in i handlingen likt nobla hjäl-

tar som vore de hämtade ur sir Walter Scotts nationalromantiska romaner Ivanhoe och The 

Lady of the Lake och räddar den vita befolkningen från den barbariska och djuriska “negroida” 

horden. Filmen avslutas med ett dubbelt giftermål mellan Ben Cameron, familjens äldste son 

som i filmen inrättar Ku Klux Klan, och Elsie Stoneman samt mellan Phil Stoneman och Mar-

garet Cameron samtidigt som en Kristusgestalt tonar fram.3 Det är en glorifierad och heroiserad 

framställning av Ku Klux Klans “första era” (1867–72) där Klanen görs representant för ett 

förenat Amerika och den vita rasens överlevnad. Budskapet, som bland annat recensenten i den 

Mississippibaserade dagstidningen The Hattiesburg News bekände sig till, är att Ku Klux Klan 

vid tiden var “the South’s only hope of salvation”.4 

 The Birth of a Nation blev en succé och ett nationellt fenomen. När de första 

ljudfilmerna lanserades 1927 hade den sålt 50 miljoner biljetter, av vilka merparten besökte en 

biograf för första gången, och setts av omkring 100 miljoner personer.5 Recensionerna var 

övervägande goda, företrädelsevis men inte uteslutande i sydstaterna. Filmen beskrevs som 

“wonderful”, “magnificent” och “authentic” samt som “a production of great merit”, “greatest 

of films” och att den förefaller “deepen the inborn love of Americans for their country”.6  

                                                           
1 Romanerna är skrivna som en trilogi och består av The Leopard’s Spots (1902), The Clansman (1905) och The 

Traitor (1907).  
2 Forskningsetiskt är benämningen “afroamerikan” att föredra framför “svart”. För Klanen var svarta personer 

trots födelseplats inte “riktiga” amerikaner utan mer av underlägsna varelser. Jag har valt att genomgående kalla 

afroamerikaner “svarta” för att fånga Ku Klux Klans rasistiska logik samtidigt som jag visar distans till sådan 

människosyn genom att inte använda begreppet “neger”, med undantag för citat.  
3 The Birth of a Nation (1915). Filmens inflytande på Ku Klux Klan och den allmänna amerikanska populärkul-

turen behandlas i Stokes, Griffith’s “The Birth of a Nation”. 
4 “Birth of a Nation Greatest of Films”, The Hattiesburg News (12/5 1916): 6.  
5 Harcourt, Ku Klux Kulture, 104; Gardell, Gods of the Blood, 355, n. 5. 
6 “Big Film Shown”, The Topeka Daily State Journal (16/6 1917): 11; “Birth of a Nation”, The Hattiesburg 

News, 6; “Birth of a Nation”, The Ogden Standard (27/3 1916): 5; “’Birth of a Nation’”, The East Oregonian 

(28/4 1916): 1. 



 Några månader efter filmens premiär – på Thanksgivingnatten – befann sig tidi-

gare metodistpastor William Joseph Simmons (1880–1945) på Stone Mountain, ett några 

hundra meter högt isolerat granitberg strax utanför Atlanta, tillsammans med knappt tjugo män 

från diverse brödraskap, varav två varit medlemmar i den ursprungliga Klanen.7 Med en ame-

rikansk flagga vajande i vinden bredvid sig och en Bibel med Romarbrevets tolfte kapitel upp-

slaget antände Simmons ett fotogendränkt kors. Gruppen ämnade återuppväcka det “Osynliga 

Imperiet” (Invisible Empire).8 Epitetet var Ku Klux Klans interna benämning på sin föreställda 

kulturella gemenskap och beskrevs senare i dess handlingar ur materialistisk och andlig förstå-

else. Den materialistiska sidan av begreppet anspelar på “the universal geographical jurisdic-

tion of this Order and it shall embrace the whole world”. Den andliga sidan av begreppet 

refererar i sin tur till “all the secrets and secret knowledge and information, secret work and 

working and things of this Order, and to all that has been, to all that now is and to all that is to 

be, the past, the present and the future”.9  

 Händelserna på Stone Mountain 1915 markerade början på Ku Klux Klans “andra 

era”. Från att ha varit ett brödraskap som enbart prisade Americanism – ett begrepp i det här 

arbetet omnämnt som “myten om Amerika” (se diskussion nedan) – i termer av den vita rasens 

överhöghet adderade Ku Klux Klan nya mål för sin verksamhet efter första världskrigets slut 

1918. Till en början prisades och beskyddades endast den av Klanen självdefinierade norm för 

vad som sades karakterisera en “sann” amerikan (vit, manlig, protestantisk, patriotisk) från de 

hot befriade svarta slavar påstods utgöra, en norm Klanen sade sig förkroppsliga. Med tiden 

utvidgades dessa hot till att omfatta flera religiösa, politiska och etniska aktörer och fenomen: 

arbetarrörelsen, judar, katoliker, immigranter, muslimer och asiater.10 Därtill skulle Klanen 

operera över hela den amerikanska nationen, inte bara i sydstaterna.11  

Klanens exkluderingspraktiker var ett led i kärleken till nationen och sålunda en 

grundläggande komponent i dess nationella identitetsskapande. Det kärleksbaserade nationella 

identitetsskapandet bedrevs huvudsakligen av kristna argument på vad jag kallar “pan-prote-

stantisk” grund, ambitionen att förena Amerikas alla protestantiska förgreningar. Att ha Kla-

nens nationella identitetsskapande som utgångspunkt för att förstå dess kristendomstolkning 

kan besvara frågor som rör sambandet mellan ras, religion och radikalnationalism – samt på 

vilka sätt kärlek och inte hat var rörelsens centrala affektiva drivkraft. 

 Arbetets disposition är följande. I resterande del av det här kapitlet börjar jag med 

att presentera syfte och frågeställning. Det följs av en förklaring av val av material och 

                                                           
7 Simmons sade sju år senare att de var sexton stycken på berget, inklusive han själv. “Indiana Takes Conven-

tion at Atlanta By Storm”, Fiery Cross 2 (8/12 1922): 1. 
8 MacLean, Behind the Mask of Chivalry, 5; Gardell, Gods of the Blood, 354, n. 4.  
9 Ku Klux Klan, Constitution and Laws, 12–13. 
10 Gardell, Gods of the Blood, 354, n. 4. The New York Times rapporterade 1922 att Simmons i samband med 

Klanens första “Imperial Klonvokation” (nationellt sammanträde), vid vilket han utnämndes till Emperor på 

livstid och först senare förstod att det ingick i en kupp mot honom, deklarerade att det var Klanen som skapat 

och räddat den amerikanska nationen, att det nu var upp till Klanen själv att bevara den, att hålla den vita rasen 

vid liv och se till att den förblev överlägsen andra raser. Enligt rapporten hänvisade Simmons till “the Moslem 

menace, to the millions in Japan and to the Chinese, and [he] asserted that this was the time for the white men of 

the world to stick together”. Se “Klan Makes Simmons Emperor for Life”, The New York Times (28/11 1922). 

Simmons uttrycker liknande tankar om hur “icke-vita” immigranter systematiskt “ockuperar” delar av framför 

allt södra Amerika i sin The Klan Unmasked, 30–34. 
11 Simmons, The Klan Unmasked, 23. 



avgränsning, metod och teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om tidi-

gare forskning där jag ger en bild av vilka luckor det här arbetet avser att fylla ut i den redan 

omfattande forskningen om Ku Klux Klan. Jag kommer inte att gå in i knepiga terminologiska 

diskussioner om hur Klanen kan definieras. Läsare som är intresserade av sådana utläggningar 

hänvisas till Bilaga 1. I det här skedet är det tillräckligt att säga att jag förstår Ku Klux Klan 

som en radikalnationalistisk pan-protestantisk rörelse.  

Kapitel 1 är en historisk bakgrund till studien där jag ger en bild av hur Klanen 

förhöll sig till sin socio-kulturella kontext. Kapitel 2 behandlar Ku Klux Klans myt om Ame-

rika med utgångspunkt i dess historiesyn, rasmystik och patriotism. Kapitel 3 analyserar Ku 

Klux Klans pan-protestantism där fokus läggs på vilka exegetiska och kristendomshistoriska 

aspekter som tillämpades. Kapitel 4 undersöker vilken roll Klanens syn på den amerikanska 

nationen spelade i konstruktionen av dess kristendomstolkning och behandlar sambandet mel-

lan dess myt om Amerika och pan-protestantism. Kapitel 5 innehåller arbetets avslutande dis-

kussion. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att analysera hur och i vad grad Ku Klux Klan konstruerade en 

pan-protestantisk kristendomstolkning baserad på dess myt om Amerika åren 1915–30. Med 

syftet har jag en ambition att bidra till forskningsfält som rör relationen mellan ras, religion 

och nationellt identitetsskapande. Arbetets huvudfråga är: 

- Hur och i vad grad konstruerade Ku Klux Klan en pan-protestantisk kristendomstolk-

ning baserad på dess myt om Amerika åren 1915–30? 

Med denna huvudfråga som utgångspunkt har jag brutit ned den till tre delfrågor. Dessa till-

lämpas för att framhäva syftet med den här studien. De tre delfrågorna är: 

- Hur använde sig Ku Klux Klan av rasbegreppet i sin pan-protestantiska kristendom-

stolkning i relation till synen på nationell identitet? 

- Vilka bibliska passager och berättelser användes av Ku Klux Klan för att underbygga 

en pan-protestantisk kristendomstolkning? 

- I vilken utsträckning var Ku Klux Klans pan-protestantiska kristendomstolkning, till-

sammans med dess nationella identitetsskapande, ett uttryck för kärlek och inte hat? 

 

Material och avgränsning 

Undersökningsperioden avgränsas till Ku Klux Klan perioden 1915–30 med fokus på dess pik 

åren 1923–24. Avgränsningen täcker inte hela det “Osynliga Imperiets” andra inkarnation, vil-

ken fortsatte en bit in på 1930-talet. Inte heller inkluderas individer, rörelser och förlag som 

intog en positiv hållning gentemot Klanen. Att jag valt att studera Ku Klux Klan under en 

femtonårsperiod har att göra med två aspekter. Den första är den omfattande mängden empi-

riskt material som tillkommer vid studier av Ku Klux Klan som nationell rörelse; den andra är 

historiografisk. Ku Klux Klan pikade, både i medlemstal och samhälleligt inflytande, vid mit-

ten av 1920-talet och hade praktiskt taget försvunnit 1930. Avgränsningen öppnar för att mer 

detaljerat studera Klanen som en radikalnationalistisk pan-protestantisk rörelse från dess 



tämligen tröga start under William Joseph Simmons ledning till dess lika drastiska uppgång 

och fall under 1920-talet. 

 Det empiriska källmaterialet omfattar tidskrifter, böcker och pamfletter författade 

av Ku Klux Klans ledare, ideologer och övriga medlemmar. Böcker och pamfletter författade 

av några av dess företrädare, företrädelsevis men inte uteslutande William Joseph Simmons 

och dennes efterträdare, tandläkare Hiram Wesley Evans (1881–1966), och tidskrifter med nat-

ionell räckvidd behandlas i störst utsträckning. Januari 1923 förordade det “Osynliga Imperi-

ets” styrande organ, “Imperial Kloncilium”, att en officiell Klanskrift skulle inrättas. Resultatet 

var den knappt tio sidor långa veckotidningen Imperial Night-Hawk.12 Tidningen existerade i 

samma veva som Klanens medlemstal pikade, från 1923 till 1924. Det är okänt hur stor sprid-

ning Imperial Night-Hawk hade under 1923, men i november 1924 hävdade dess redaktörer att 

36 591 exemplar trycktes varje vecka med prenumeranter i alla 48 kontinentala stater.13 Kou-

rier Magazine (1924–36) ersatte Night-Hawk i december 1924 och kom i övergången att bli en 

månadstidning. Ämnena som genomgående behandlas i handlingarna omfattar allt mellan 

patriotism och behovet av ett reformerat skolsystemet till “negerkriminalitet”, amerikansk sam-

tidshistoria och andlighet, katolska kyrkans föreställda “ockupation” av västvärlden och vad 

som presenteras som Klanmedlemmars och Klansympatisörers politiska framgångar. Vad som 

sammanför alla ämnen är tron på Förenta staterna som en av Gud given homogen, vit, prote-

stantisk nation. 

 Juli 1923 sammanträdde Ku Klux Klans “Grand Dragons”, benämningen på dess 

regionala ledare, i Asheville, North Carolina. Sammanträdet markerade ledarnas första års-

möte. September året därpå möttes de i Kansas City, Missouri. Sammanställningarna av dessa 

två årsmöten publicerades vardera år som separata antologier, där varje föredrag utgör ett eget 

kapitel. Årsmötena är av historiskt intresse då de kompletterar vad som skrevs i Klanpublikat-

ioner med nationell räckvidd. Att inkludera årsmötena i källmaterialet gör det inte bara möjligt 

för mig att få en bild av hur individuella “Grand Dragons” – som hade större inflytande inom 

sin egen Klanregion (“Realm”) än på nationell nivå – förstod och laborerade med konstrukt-

ionen av en pan-protestantisk kristendomstolkning. Det öppnar också för att få djupare insikt i 

hur ämnet diskuterades inom Ku Klux Klan. 

Till materialet hör också några av Klanens regionala dagstidningar. Av de jag 

kommit över läggs störst fokus på den Indianabaserade Fiery Cross, av vilken jag haft åtkomst 

till 104 nummer mellan 8 december 1922 och 20 februari 1925. Fiery Cross lämpar sig som 

regionalt fokus eftersom Indiana förblev ett av det “Osynliga Imperiets” starkaste fästen under 

hela 1920-talet samt att den tillsammans med bland andra Imperial Night-Hawk och Kourier 

Magazine dokumenterade Ku Klux Klans aktioner.14 Som med Imperial Night-Hawk är det 

svårt att avgöra Fiery Cross spridning. Mars 1923 ansåg sig redaktionen något överbelastad till 

följd av att tidningen sades tryckas i drygt 100 000 exemplar.15 Att studera hur ett av Ku Klux 

Klans starkare fästen såg på sin pan-protestantiska kristendom på regional nivå kan därför kom-

plettera vad som skrevs och diskuterades på nationell nivå. 

                                                           
12 Kort efter tidningens födelse gjorde andra Klantidningar, som den Georgiabaserade Searchlight, anspråk på 

att vara rörelsens faktiska nationella organ, något som dementerades av redaktörerna för Imperial Night-Hawk 

med att de själva var “the only recognized national organ of the Knights och the Ku Klux Klan”. Se “Brand 

‘Searchlight’ Statements False”, Imperial Night-Hawk 1 (29/8 1923): 1. 
13 “Editorial Brevities”, Imperial Night-Hawk 2 (19/11 1924): 7. 
14 Baker, Gospel According to the Klan, 182–83; Chalmers, Hooded Americanism, 162–74. 
15 “Klansmen, Attention!” The Fiery Cross 2 (23/3 1923): 7. 



Jag har under arbetets gång inte haft möjlighet att besöka amerikanska arkiv. En 

konsekvens är att jag varit tvungen att förlita mig på digitaliserat material. Det har inte hämmat 

materialinsamlingen nämnvärt, även om jag givetvis inte fått tillgång till visst material av po-

tentiellt stor betydelse. Amerikanska universitetsbibliotek och diverse forskningsprojekt har i 

dagsläget digitaliserat flera nummer – ibland hela volymer – av Klanens nationella och region-

ala tidskrifter, däribland Imperial Night-Hawk/Kourier Magazine och Fiery Cross, antologier 

samt böcker och pamfletter författade av olika personer inom Klanens nationella ledning. Jag 

har valt att behålla direkta citat oöversatta, dels för att undvika felaktiga översättningar, dels 

för att jag utgår ifrån att läsaren behärskar engelska. 

 

Metod 

Arbetet använder sig av en hermeneutisk innehållsanalytisk metod, en kombination av herme-

neutik och innehållsanalys. Jag tillämpar innehållsanalys som metod då den erbjuder struktur 

vilket gör det möjligt för forskaren att hålla sig nära materialet och att systematiskt behandla 

stora mängder relativt ostrukturerad information genom dess historiska och kulturella bak-

grund.16 Efter en närläsning av materialet har det kontextualiserats. Myten om Amerika (Ame-

ricanism), såsom den formulerades av Ku Klux Klan, förstås utifrån dess rasbaserade historie-

skrivning med bakgrund i sydstaternas fall i inbördeskriget och slaveriets upphörande. I Kla-

nens pan-protestantiska kristendomstolkning ges dess gudsförtröstan och ambition att förena 

alla nationens protestanter central betydelse.  

 Efter att materialet har kontextualiserats delas det upp i fyra tematiska kapitel 

som följs av ett femte kapitel som innehåller arbetets avslutande diskussion. Kapitel 1 är en 

historisk bakgrund till efterföljande analyskapitel med avsikt att förstå Ku Klux Klan utifrån 

dess socio-kulturella kontext. Kapitel 2 behandlar Klanens myt om Amerika utifrån dess histo-

riesyn, rasmystik och patriotism. Temat är viktigt för att förstå Klanens historiska syn på Ame-

rika och den rasmystik som växte fram därur vilken propagerade för en patriotism exklusivt 

tillägnad de av vit ras. Kapitel 3 analyserar Ku Klux Klans pan-protestantism där fokus läggs 

på vilka teologiska aspekter som tillämpades, exempelvis synen på Jesus, bibelexegetik och 

påstådd gudomligt sanktionerad rashierarki. Kapitel 4 slutligen rör sambandet mellan Ku Klux 

Klans myt om Amerika och dess pan-protestantiska kristendom där jag undersöker vilken roll 

Klanens syn på den amerikanska nationen spelade i konstruktionen av dess kristendomstolk-

ning. 

Kärnan i arbetets metodiska process blir att i respektive kapitel urskilja hur och i 

vad grad Ku Klux Klan använde sig av myten om Amerika för att konstruera en pan-protestan-

tisk kristendomstolkning. Ett sådant utförande kräver analyser av texternas manifesta och la-

tenta innehåll.17 Texternas latenta innehåll är av särskild betydelse för att kunna identifiera 

faktorer som vid tiden ansågs förgivettagna och därmed inte behövde förklaras. Texternas kon-

text är central för ett sådant åtagande varmed jag använder mig av relevant sekundärlitteratur. 

Materialet placeras i en bred historisk, social och kulturell kontext som uppdagar hur och i vad 

grad Ku Klux Klan konstruerade en pan-protestantisk kristendomstolkning baserad på myten 

                                                           
16 Nelson & Woods Jr., “Content Analysis”, 111. 
17 Nelson & Woods Jr., “Content Analysis”, 116. 



om Amerika. Av den anledningen öppnar innehållsanalys för att se vilken roll historiska och 

samtida händelseförlopp har för texternas utformning och utveckling. 

 En utmaning med innehållsanalys är att den bygger på tolkningar. Av den anled-

ningen är innehållsanalys också en form av hermeneutik; hermeneutik förstås häri både som en 

metod och en tolkningsfilosofi.18 Jag har adderat hermeneutik som ett prefix till innehållsanalys 

eftersom min analys är del av vad som kallas “den hermeneutiska cirkeln”. Enligt en version – 

av många – av den hermeneutiska cirkeln rör sig forskaren mellan texten och dess kontext.19 

Av den anledningen består cirkeln av två moment: förståelse och förklaring. Under forsknings-

processen försöker jag nå en förståelse av materialet vilket sedan blir en förklaring av det som 

resulterar i ökad förståelse i en oupphörlig och kontinuerlig tolkningscykel.20 En hermeneutisk 

innehållsanalys är av den anledningen central för det här arbetet då den möjliggör att 1) syste-

matiskt hantera och sammanställa stora mängder av relativt ostrukturerad information genom 

dess kontext, 2) undersöka texternas manifesta och latenta innehåll och 3) förena hur, i det här 

fallet, Ku Klux Klan under 1920-talet konstruerade en pan-protestantisk kristendomstolkning 

baserad på dess myt om Amerika som del av en hermeneutisk cirkel. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Arbetets övergripande syfte att fokusera på Ku Klux Klans pan-protestantiska kristendomstolk-

ning baserad på dess myt om Amerika sätts in i en teoretisk ram som bygger på den italienske 

marxistiske filosofen Antonio Gramscis (1891–1937) teori om “kulturell hegemoni” och relig-

ionshistoriker Bruce Lincolns teoretisering av mytbegreppet. 

Gramscis teori om kulturell hegemoni förklarar hur den styrande klassen via kul-

turen etablerar sin världsbild som den sanna och naturliga. Den innebär att en styrande kraft 

leder sina allierade samtidigt som den härskar över sina motståndare.21 Det kan konkretiseras 

med hjälp av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, som bygger vidare på Gramscis 

tankar, där hegemoni ses som en diskurs överordnad andra varmed termen blir ett nyckelbe-

grepp för att förstå varje diskursiv enhet som existerar i ett konkret socialt sammanhang.22 En 

av styrkorna med teorin om den kulturella hegemonin är kopplingen till ordet “kulturkamp”. 

Gramsci likställde kultur med ordet “civilisation”.23 Idéhistoriker Johan Sundeen föreslår att 

ordet kultur kan användas som ett “totalitetsbegrepp”, en förståelse som innebär att kulturkam-

pen handlar om en strid om hela kulturens inriktning som följdriktigt griper in i områden som 

filosofi, vetenskap, politik, litteratur, konst och teologi.24 Ur ett gramscianskt perspektiv hand-

lar kulturkampen i Ku Klux Klansammanhang om att bevara och försvara vad de ansåg vara 

en hegemonisk, vit, patriotisk och protestantisk norm för vad som utgör “sanna” amerikaner 

från föreställda destruktiva, besudlande och degenerativa hot, i synnerhet katoliker, judar och 

svarta. Begreppet kulturkamp öppnar för att undersöka Klanens strävan efter att upprätthålla 

                                                           
18 Gilhus, “Hermeneutics”, 276. 
19 Gilhus, “Hermeneutics”, 276. 
20 Vikström, Den skapande läsaren, 26–28. 
21 Gramsci, Prison Notebooks, 136–37. 
22 Laclau & Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 24. 
23 Gramsci, Prison Notebooks, 184. 
24 Sundeen, “Andelivets agitator”, 27. 



den kulturella hegemoni de ansåg sig tillhöra och hur den propagerade för en rasbaserad pan-

protestantisk kristendomstolkning som vore den naturlig och sann. 

Arbetets gramscianskt inspirerade syn på kulturkamp kompletteras med Bruce 

Lincolns teoretisering och definition av mytbegreppet. Han tar utgångspunkt i Marcel Mauss 

och Émile Durkheims förståelse av myt som taxonomi i narrativ form.25 Lincoln anser ett så-

dant angreppssätt otillräckligt varmed han bygger vidare på Durkheims funktionalistiska ut-

gångspunkt och landar i att myt inte bara är taxonomi utan ideologi i narrativ form.26 Ett sådant 

angreppssätt förklarar varför jag benämner Ku Klux Klans begrepp Americanism som “myten 

om Amerika”. Begreppet är baserat på en myt i så mån att det handlar om en ideologisk drift 

att återgå till ett Amerika som aldrig har existerat – en enligt Klanen av Gud given rasren, vit, 

protestantisk nation, uttryckt i narrativ form. 

 

Tidigare forskning 

Arbetet drar nytta av tidigare forskning om 1920-talets Ku Klux Klan. Viktiga arbeten av bland 

andra Linda Gordon, Felix Harcourt, Wyn Craig Wade och David Chalmers visar att Klanen 

inte saknade inflytande i det amerikanska samhället under decenniet samtidigt som rörelsen 

förblev ambivalent till detsamma.27 Studierna är särskilt viktiga för att förstå Ku Klux Klan 

som å ena sidan en i flera avseenden socialt, politiskt, kulturellt och religiöst radikal rörelse 

och å andra sidan som en ingjuten del i ett samtida amerikanskt “mainstream”. Vad de inte 

visar mer än i förbigående är på vilka sätt Klanens åsikter underbyggdes teologiskt, som vore 

teologin en biprodukt av dess radikala nationalism och kulturpolitiska aktioner. 

 Forskning om Ku Klux Klan som en i grunden religiös rörelse är än så länge 

blygsam. Undantagen är Kelly Bakers Gospel According to the Klan (2011), som bör ses som 

standardverket på ämnet, och Juan Sánchez Religion and the Ku Klux Klan (2016). Baker un-

dersöker Klanens teologi åren 1915–30 och landar i att det “Osynliga Imperiet” i grunden äm-

nade beskydda och celebrera protestantismen i egenskap av religiös rörelse, därmed inte i hu-

vudsak en social och/eller kulturell rörelse blott ämnad att försvara den amerikanska nationen.28 

Sánchez bygger vidare på Bakers studie genom att fokusera på bibliska referenser i Klanens 

litteratur och sånger över ett större tidsspann – från 1920 till 2014 – och landar i att Ku Klux 

Klan använde sig av religion som ett medel för att erhålla legitimitet och erkännande från den 

resterande amerikanska befolkningen.29 Studierna erbjuder ny viktig kunskap inom fälten re-

ligion och politik, religionshistoria, kyrkohistoria och närliggande ämnen men brister i några 

viktiga avseenden, av vilka två behöver nämnas här medan resterande behandlas i analys-

kapitlen. 

För det första kategoriserar Baker Ku Klux Klan som en rörelse baserad på hat 

(hate movement).30 Det är en vanlig klassificeringsteknik vid studier av radikala (religiösa) 

nationalistiska grupper genom vilken forskaren kan visa sitt personliga avståndstagande från 

                                                           
25 Lincoln, Theorizing Myth, 147. Se Durkheim & Mauss, Primitive Classification. Taxonomi kan i humaniora-

sammanhang förstås som en teknik där olika fenomen klassificeras inom bestämda kategorier.    
26 Lincoln, Theorizing Myth, 147.  
27 Gordon, The Second Coming of KKK; Harcourt, Ku Klux Kulture; Wade, The Fiery Cross; Chalmers, Hooded 

Americanism. 
28 Baker, Gospel According to the Klan; jmf Harcourt, Ku Klux Kulture. 
29 Sánchez, Religion and the Ku Klux Klan. 
30 Baker, Gospel According to the Klan, 14. 



studieobjektet. Risken med ett sådant tillvägagångssätt är att forskaren (i det här fallet Baker) 

misslyckas med att identifiera radikala nationalisters centrala drivkraft, kärlek. “Hat” bidrar 

givetvis också till sådana rörelsers ideologiska affekt, men mer som en bieffekt till kärleken. 

Det är av kärlek – inte hat – rörelser likt Ku Klux Klan försöker försvara nationen från före-

ställda “andra”, i det här fallet svarta, judar, katoliker. Nationen blir ett feminiserat kärleksob-

jekt, likt en svartsjuka som uttrycks som djup obesvarad kärlek till den älskade (nationen) och 

ett lika djupt hat mot de kollektivt hotande “andra”, som för tillfället påstås ha nationen i sin 

ägo. Nationen måste räddas, hennes sår helas, hennes kropp renas och ursprungliga skönhet 

återställas. Först då kan nationen besvara den radikala nationalistens kärlek och livet återgå till 

att vara som i “fornstora dagar” när det inte fanns några svarta, judar eller katoliker på ameri-

kansk mark.31  

För det andra hävdar Sánchez att Klanen “manipulated religion for its benefit – 

both for money and political power”.32 Sådan utgångspunkt får en att tro att Ku Klux Klan inte 

var “riktiga” kristna utan mer av myglande heretiker som företrädde en “falsk” religion. En 

sådan distinktion underminerar Ku Klux Klans religion till att inte vara “riktig” religion och 

visar sig problematisk av flera anledningar. För det första förbises Klanmedlemmars religiösa 

sympatier. Om de inte är autentiska i termer av religiositet innebär det att deras motiv inte är 

påverkade av religion överhuvudtaget. För det andra kan synen på Ku Klux Klan som företrä-

dare för en falsk religion utmynna i antaganden att religion inte hör samman med rörelser och 

individer som kan uppfattas som motbjudande, vanhedrande och farliga. Religion är som bäst 

ett tvetydigt fenomen vilket innebär att det kan associeras med både “goda” och “onda” rörel-

ser. Det bestrider antagandet att religion – i det här fallet, kristendom – inte kan associeras med 

Ku Klux Klan eller andra liknande radikalnationalistiska rörelser. Att hävda att Klanen propa-

gerade för en så kallad falskhetsreligion implicerar att vad Klanmedlemmar skrev och sade om 

sina religiösa bakgrunder blir oärliga och mindre trovärdiga än andras. Att negligera religiös 

tillhörighet är att ignorera en lika avgörande självidentifikationskomponent som förklaring till 

Ku Klux Klans agenda och dragningskraft.   

Föreliggande arbete avser bidra med ökad förståelse om 1920-talets Ku Klux 

Klans pan-protestantiska kristendomstolkning, hur den hörde samman med ett radikalnational-

istiskt identitetsskapande och föreställd rastillhörighet. Vad som särskiljer det här arbetet från 

tidigare studier är betoningen på att Klanen drevs av kärlek, inte hat. Därigenom hoppas jag 

kunna gräva djupare i det “Osynliga Imperiets” teologiska och radikalnationalistiska logiker. 

Att förstå aktörer man misstycker förutsätter att sätta sig in i hur de själva tänker.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Jmf. Gardell, “What’s Love Got to Do with It”, 112–14; Ahmed, Cultural Politics of Emotion, 122–43. Se 

vidare Bilaga 1. 
32 Sánchez, Religion and the Ku Klux Klan, 1. 
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“For Protestantism and Progress”: Klanen och 1920-talets Amerika 

 

 

Thank God we have in America perhaps the largest percentage of any country 

in the world of the pure, unadulterated Anglo-Saxon stock; certainly the great-

est of any nation in the Nordic breed. 
 

–– ELLISON DURANT SMITH (1924)1 

 

 

 

Innan jag går in på analysen av Ku Klux Klan radikalnationalistiska pan-protestantism erbjuder 

jag i det här kapitlet en översikt av Klanens framväxt, utveckling och koppling till det samtida 

amerikanska samhället samt av några av dess företrädare. 

1920-talets Ku Klux Klan var den andra av Klanens “fem vågor” och har av so-

ciolog Kathleen Blee kallats för “the prototypical movement of white supremacism in the Uni-

ted States”.2 Klanens första inkarnation var en produkt av konfederationens förlust i inbördes-

kriget, en benämning på de sju delstater (South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Ge-

orgia, Louisiana, Texas) som i ljuset av slaveriets successiva upphörande i nordstaterna bröt 

sig ur unionen. Konfederationen såg sin födelse i början av februari 1861 när delegater från 

utbrytarstaterna – samtliga belägna i den djupaste Södern – möttes i Montgomery, Alabama. 

Efter en månads förhandlingar antogs en gemensam konstitution som markerade inrättandet av 

Amerikas konfedererade stater (Confederate States of America). Den alternativa konstitutionen 

skyddade de vitas rättigheter att äga slavar varmed den skapade en stat där slaveriet som in-

stitution hamnade i fokus.3  

Ku Klux Klan grundades något år efter konfederationens förlust. Vid ett sam-

manträde i Nashville, Tennessee, 1867 valdes kavallerigeneral Nathan Forrest (1821–77) till 

Klanens överhuvud. Med ett språkbruk hämtat från samtidens ordenssällskap erhöll Forrest 

titeln “Imperial Wizard”, stormästare. Regionala stormästare bar titeln “Grand Dragons”.4 Ge-

nom våld försökte informellt organiserade vita sydstatsgrupper under namnet Ku Klux Klan 

bekämpa befriade svarta slavar och nordstatsmän som anlänt för att nedmontera slaveriets ras-

politik. Klanen upplöstes i början av 1870-talet till följd av en federal utredning.5  

                                                           
1 Smith tal, 9/4 1924. 
2 Blee, Understanding Racist Activism, 2. Att dela upp Ku Klux Klans historia i fem perioder görs även av Kla-

nen själv, bland andra Klanideolog och pastor Robert E. Miles (1925–92). Miles, 33/5. 
3 Sörensen, Amerikanska inbördeskriget, 50. 
4 Wade, The Fiery Cross, 146. 
5 Gordon, The Second Coming of the KKK, 25–26; Chalmers, Hooded Americanism, 8–21. Ursprunget till nam-

net Ku Klux Klan härrör troligtvis ur det grekiska ordet kuklos (κύκλος), “cirkel” eller “cykel”, adderat med 



 När William Joseph Simmons återupprättade Ku Klux Klan 1915 var det ett re-

sultat av främst tre aspekter. För det första var Simmons djupt intresserad av hemliga brödra-

skap likt Frimurarorden, dess mystik, symbolik och ritualer. Hans intresse har kallats “ad-

dictive”, vilket delvis visas i hans medlemskap i ett flertal kyrkor och femton olika brödraskap.6 

Till det bidrog två händelser under 1915 – lanseringen av The Birth of a Nation och lynchningen 

av den judiske affärsmannen Leo Frank, som felaktigt anklagats för övergrepp och mord. In-

spirerad av filmen och Franklynchningen bestämde sig Simmons för att inrätta ett eget brödra-

skap. Han läste på om den första Klanen (som hans far hade tjänat i som officer), införskaffade 

en kopia av dess föreskrifter och använde dem tillsammans med frimurarriter som grund för 

utformandet av vad som skulle bli den reinkarnerade Klanens ritualsystem.7 Enligt Simmons 

pågick denna process i fjorton år och han hävdade att åtagandet att återupprätta Ku Klux Klan 

hade uppdagats för honom i en mystisk vision 1901.8 

Simmons mysticism och ritualutformning återspeglas bland annat i Ku Klux 

Klans organisatoriska struktur som liknade de hemliga brödraskap många Klanmedlemmar och 

Klansympatisörer deltog i under 1920-talet. Likt andra brödraskap använde sig Klanen av en 

brödraskapsmetaforik där medlemmarna lovade förbinda sig med varandra som i en familj. 

Klanens ritualer – dess hemliga ceremonier, passageriter och skrifter – var ämnade att fram-

kalla känslosamma uttryck och vidare binda samman Klanmedlemmarna med varandra och till 

det kollektiva Klaniska brödraskapet.9 Annat av Simmons mysticism och ritualutformning som 

praktiserades av Ku Klux Klan är vad som ofta är mest förknippat med rörelsen, det brinnande 

korset. Brinnande kors förekom aldrig inom 1800-talets Klan. De var produkter av Thomas 

Dixons exotiska fantasi, vars fiktiva Klanmedlemmar kände sådan stolthet över sin skotska 

börd att de återuppväckte användandet av brinnande kors som signaleldar from en klan till en 

annan.10 

Mysticismen framträder också i Klanens interna terminologi. Simmons återin-

förde titlar och begrepp som användes av den ursprungliga Klanen (som “Invisible Empire” 

och “Imperial Wizard”) men skapade också nya begrepp. Den gemensamma nämnaren mellan 

dessa två “eror” var att inskriva ett eller flera “K” så långt det var möjligt. Klanens “bibel”, 

författad och upphovsrättsskyddad av Simmons, kallades Kloran. Att titeln påminner om ordet 

Koran är troligtvis ingen slump. Många Klantermer var sprungna ur orientaliska språk eller 

latin. Från ordet kalif kom “Klaliff”, epitetet för det “Osynliga Imperiets” biträdande stormäs-

tare. Klanens benämning på sina nationella sammanträden, “Kloncilium”, härrör ur ordet kon-

cilium.11 Simmons terminologiprojekt var ett led i hans mål att göra Ku Klux Klan till ett hem-

ligt brödraskap som samtidigt skulle förkroppsliga ett självutnämnt “rent” Amerika. Det skap-

ade parallellt en mystik kring Ku Klux Klan bland den amerikanska allmänheten. Regissör C. 

B. McDonald drog nytta av dessa affekter när han 1923 försökte locka besökare till sin New 

                                                           
ordet “klan” med ett medvetet “k” för att passa ihop med den första delen och för att medlemmarna ville repre-

sentera sina skotska och irländska förfäder. Gardell, Gods of the Blood, 354, n. 3; Baker, Gospel According to 

the Klan, 7. 
6 Gordon, The Second Coming of the KKK, 12. 
7 Gordon, The Second Coming of the KKK, 11–12; MacLean, Behind the Mask of Chivalry, 4–5. 
8 Simmons, The Ku Klux Klan; Simmons, The Klan Unmasked, 284–88. 
9 Blee, Understanding Racist Activism, 198–99; Blee & McDowell, “The Duality of Spectacle”. 
10 Wade, Fiery Cross, 146; Baker, Gospel According to the Klan, 74. 
11 Gordon, The Second Coming of the KKK, 72; Wade, The Fiery Cross, 142. 



York-baserade revy genom att trycka flygblad som varnade att “the K. K. K. is coming” – Keith 

Komedy Karnival.12  

 William Joseph Simmons var mer av en mystiker än administratör. Efter fem år 

hade han bara lyckats få ihop knappt tusen Klanmän, huvudsakligen i delstaterna Georgia och 

Alabama.13 Den tröga starten vände när han i juni 1920 värvade Edward Young Clarke och 

Elizabeth Tyler, verksamma vid fondförmedlingsbyrån Southern Publicity Association. I sam-

råd med Simmons skapade Clarke och Tyler det så kallade “Kleagle”-systemet, varigenom 

professionella värvare (Kleagles) skulle erhålla en del av medlemsavgiften för varje person 

som värvades till Ku Klux Klan. Ett annat element som infördes och bidrog till vad som kom 

att utmynna i Ku Klux Klans omfattande nationella expansion var den vidgade uppmaningen 

om vilka grupper som påstods utgöra ett hot mot Förenta staterna. Fastän “vit makt” (white 

supremacy) över svarta förblev central för Klanen inkorporerades antikatolska och antisemi-

tiska strömningar som utlösts av immigration från Syd- och Östeuropa sedan 1880-talet.14  

 Till utformandet av Ku Klux Klans antikatolicism och antisemitism bidrog tre 

externa publikationer. I början av 1920-talet lanserades en ny upplaga av William Lloyd Clar-

kes The Devil’s Prayer Book, en antikatolsk publikation som hävdar att romersk-katolicism till 

sin natur är oförenlig med en vit, protestantisk samhällsordning. Enligt Clarke hotar katolic-

ismen skada den traditionella kärnfamiljen, påvedömet förkroppsligar allt “orent” samt att ame-

rikanska katoliker strävar efter att sätta påven över presidenten och katolska trossatser över den 

amerikanska konstitutionen.15 1920 introducerade fordonsmagnat Henry Ford (1863–1947) 

den amerikanska publiken för Sions vises protokoll, ett antisemitiskt falsarium som gör anspråk 

på att vara transkriberingar av möten mellan judiska ledare under slutet av 1800-talet vid vilka 

de diskuterade sina mål att uppnå världsherravälde genom att ta kontroll över världens finanser 

och media. Därefter publicerade Ford sin artikelserie “The International Jew” (1920–22) – som 

driver en liknande antisemitisk utläggning som “Protokollen” – i hans egen tidning, Dearborn 

Independent.16 Genom Clarke och Tylers entreprenörskap kunde Klanens “Kleagles” tillsam-

mans med en intensifierad nationell antisemitism och antikatolicism sälja in Ku Klux Klan som 

det vita, protestantiska Amerikas pålitliga beskyddare, den allmänna moralens verkställare och 

utlösare till vad som påstods skulle bli den rasrena, vita och protestantiska amerikanska nat-

ionens pånyttfödelse. Klanen sade sig stå för “Protestantism and progress; not Catholicism and 

implicit submission to any foreign desecrating demigod”.17 

 Ku Klux Klans självutnämnda heroiska beskyddaranspråk resulterade i en omfat-

tande nationell expansion. Inom loppet av fyra år växte Klanen fram till att bli landets största 

folkrörelse med ett beräknat medlemstal på mellan fyra och sex miljoner 1924.18 Det innebär 

att Klanen vid sin pik hade lika många medlemmar som American Federation of Labor, vid 

                                                           
12 Harcourt, Ku Klux Kulture, 114. 
13 Gordon, The Second Coming of the KKK, 13, skriver att de var några hundra. Harcourt, Ku Klux Kulture, 3, 

anser i sin tur att de var tvåtusen. Den senare är troligtvis en överdrift varför jag lutar mer åt Gordons uppskatt-

ning. 
14 Harcourt, Ku Klux Kulture, 3. 
15 Clarke, Devil’s Prayer Book, 2. 
16 Ford, The International Jew. 
17 “Why Protestantism?” The Fiery Cross 2 (2/2 1923): 2. 
18 Gardell, “Rasstaten och dess försvarare”, 16; Harcourt, Ku Klux Kulture, 5; MacLean, Behind the Mask of 

Chivalry, 10. 



tiden en av Förenta staternas största fackföreningsrörelser.19 Av det “Osynliga Imperiets” med-

borgare tillhörde majoriteten medelklassen men var öppen för alla vita, protestantiska, inrikes 

födda amerikaner, oavsett klasstillhörighet.20 Ens inom-protestantiska tillhörighet saknade be-

tydelse. Det viktiga var att den i grunden var protestantisk. Det framkommer vid en granskning 

av de kvantiteter religiösa företrädare som ansökte om medlemskap. Över hela landet sökte sig 

vita, inrikes födda protestanter till Ku Klux Klan, huvudsakligen men inte uteslutande från de 

med evangelisk inriktning, som baptister och metodister. 1924 hade omkring 30 000 pastorer 

anslutit sig till det “Osynliga Imperiet” som också hävdade att tre fjärdedelar av den sydöstra 

baptistkonventionens (Southeastern Baptist Convention) 6 000 delegater ansökt om medlem-

skap.21 Ku Klux Klan hade också viss framgång i att värva medlemmar från trossamfundet 

American Lutheran Church.22  

 Ytterligare anledning till Klanens expansion var beslutet att bryta med den ur-

sprungliga Klanens föreskrifter att exkludera kvinnor. Med beslutet att tillåta kvinnor ta värv-

ning i Ku Klux Klan, under förutsättning att de upprättade självständiga “kvinnoklaner”, kom 

ett numerärt lyckat men organisatoriskt blandat resultat. Vid 1920-talets mitt hade åtminstone 

en halv miljon kvinnor anslutit sig till diverse “kvinnoklaner” med egna organisationer, ritualer 

och mål. Klankvinnor skapade kvinnonätverk (“poison squads”) genom vilka de kunde sprida 

skvaller som förstörde judiska handlares rykte och levebröd. De använde sina positioner som 

mödrar till att få katolska skollärare att lämna sina jobb. De lämnade den traditionella vita 

medelklassens levnadssätt genom att resa utan sina män eller fäder till kvinnoklanernas möten 

och samlingar. De kämpade för att försvara och utveckla kvinnors rättigheter, förbättrade gifta 

kvinnors juridiska rättigheter, stred för skydd mot sexuella trakasserier och åtta timmars ar-

betsdag för vita, protestantiska, inrikes födda kvinnor. Somliga samarbetade med de manliga 

klanerna medan somliga var skilda från och även fientliga mot männens Ku Klux Klan.23 

Ku Klux Klan hade under 1920-talet ett ambivalent förhållande till det ameri-

kanska “mainstream”-samhället. Det har i viss mån att göra med den amerikanska historiens 

centrala paradox, vilken historiker Lawrence Levine summerar som “a belief in progress coup-

led with a dread of change”.24 Paradoxen är, enligt Levine, kärnan till att förstå Förenta staterna 

perioden strax efter första världskrigets slut. 1920-talet bevittnade å ena sidan en drift mot en 

oundviklig framtid, å andra sidan en alienation från moderniteten. Konflikten var emellertid 

inte huvudsakligen närvarande i olika gruppers motstridiga reaktioner utan förelåg inom dessa 

gruppers och individers gensvar. Även om många amerikaner vände sig till det förflutna i re-

torik och ideologi mötte de moderniteten i handling och vardag.25 

                                                           
19 MacLean, Behind the Mask of Chivalry, 10. 
20 Gordon, The Second Coming of the KKK, 88, 182–85; Wade, The Fiery Cross, 178; Baker, Gospel According 

to the Klan, 99. Präst och Klanideolog Walter C. Wright skrev, “To be a Klansman one must be a native-born, 

white, Gentile, Protestant, American citizen. Furthermore, he must be of good moral character […], must be-
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mans as his Law of Life, and swear an unqualified allegiance to the government of the United States above 

every other and any kind of government on earth”. Wright, Religious and Patriotic Ideals, 5. 
21 MacLean, Behind the Mask of Chivalry, 8. 
22 Lay, “Hooded Populism”, 670. 
23 Blee, Women of the Klan. 
24 Levine, The Unpredictable Past, 191. 
25 Levine, The Unpredictable Past, 191–205.  



Ku Klux Klan är ett av de tydligaste exemplen på det amerikanska 1920-talets 

ambivalens, dels i hur Klanen konsumerade modern kultur och dels i hur den moderna kulturen 

konsumerade Klanen. Klanmedlemmar både kämpade emot och deltog i att skapa en framväx-

ande pluralistisk masskultur. En sådan dubbelhet handlade inte enbart om Ku Klux Klans upp-

fattning av relationen kultur-modernitet. Klanen var också en ingjuten del i denna relation, 

främst till följd av dess stora medlemstal men också för att betydande delar av det amerikanska 

“mainstream”-samhället intog en positiv hållning gentemot Klanen. Den amerikanska befolk-

ningens generellt positiva hållning underbyggdes inte minst av att Klanens medlemmar ofta 

visades öppet i offentliga sammanhang. Historiker Felix Harcourt hävdar att sådana aktioner i 

regel antingen var skilt från eller i strid med Klanens ledning.26 Medlemmarna i Ku Klux Klans 

nationella rörelse producerade tidningar och filmer, skrev böcker, satte upp pjäser, spelade in 

jazzmusik, inrättade en radiostation med nationell räckvidd, de ställde även upp med baseballag 

mot judiska och katolska motståndare i vad som beskrivs som fredliga tillställningar.27 De var, 

enligt flera historiker, “ordinary white Protestants”,28 ett organiskt uttryck av en levd ideologi 

varmed det finns fog att i viss utsträckning kalla Förenta staternas och Ku Klux Klans ömsesi-

diga ambivalenta kulturella relation under 1920-talet för en “Ku Klux Kulture”.29 

Att angripa 1920-talets Ku Klux Klan som “ordinary citizens” skall inte överdri-

vas, även om det principiellt sett är korrekt. Klanmedlemmar skilde sig inte nämnvärt från sina 

grannar och vänner, dock med det viktiga undantaget att deras syn på vissa människor som de 

betraktade som “främlingar” – både i termer av ras och religion – drev dem till att, med Kelly 

Bakers ord, “commit acts of violence, economic terrorism, theatrical displays, and other more 

subtle forms of discrimination”.30 Att betona Ku Klux Klans generella normativitet är heller 

inte syftet med den här studien. Sådana aspekter har redan behandlats i ovanciterade verk. Att 

återskapa Klanens ambition att uppnå ett rasrent, vitt och protestantiskt Amerika som de ansåg 

var i enlighet med Guds vilja öppnar för att se hur det “Osynliga Imperiet” sammanvävde re-

ligion och radikalnationalism med föreställningar om mänskliga raser som väsensskilda en-

heter.   

Trots Ku Klux Klans nationella framgångar präglades ledningen av interna stri-

digheter. November 1922 övertygade en grupp högt rankade Klanmedlemmar William Joseph 

Simmons att lämna ifrån sig sin roll som “Imperial Wizard” med den officiella förklaringen att 

de oroades över hans alkoholvanor och allmänt oanständiga beteende. Hiram Wesley Evans, 

tandläkare från Dallas och ledare för Klanen där, utnämndes till nytt nationellt överhuvud.31 

Stridigheterna inom Ku Klux Klans nationella ledning bidrog delvis till att Klanens inflytande 

på och betydelse för den (vita) amerikanska befolkningen började avta. Till det hörde också att 

Republikan Calvin Coolidge (1872–1933) 1924 valdes till Förenta staternas president och se-

nare samma år undertecknade den restriktiva invandringslagen “Johnson-Reed Act”.32 Lagens 

inflytande på den allmänna opinionen kan förstås på två sätt. För det första var den en produkt 

av den immigration av europeiska judar, ortodoxa och katoliker – vilka Klanen hävdade var 

                                                           
26 Harcourt, Ku Klux Kulture, 182. 
27 Relationen mellan Ku Klux Klan och baseball behandlas i Harcourt, “Invisible Umpires”. 
28 Coben, “Ordinary White Protestants”; Fox, Everyday Klansfolk; Lay, Invisible Empire in the West. 
29 Harcourt, Ku Klux Kulture. 
30 Baker, Gospel According to the Klan, 27. 
31 Harcourt, Ku Klux Kulture, 4–5. 
32 Immigration Act of 1924. 



“dåligt utrustade för att förstå amerikanska ideal” – som pågått sedan 1880-talet. Mellan 1890 

och 1914 immigrerade över 16 miljoner personer till Förenta staterna, av vilka 10 procent var 

judar.33 För det andra hade rasbiologin med adderad rasmystik historieskrivning vid tiden en 

särställning i det amerikanska samhället varmed Klanen på teman som nation och ras “resona-

ted with the larger American public”.34 I debatten som föregick undertecknandet av “Johnson-

Reed Act” sade Ellison DuRant Smith (1864–1944), senator för Demokraterna, i ett tal till 

kongressen, “Thank God we have in America perhaps the largest percentage of any country in 

the world of the pure, unadulterated Anglo-Saxon stock; certainly the greatest of any nation in 

the Nordic breed”.35 Dessa politiska händelser bidrog till att stilla många amerikaners oro för 

den påstådda degenerativa “massinvandring” som ansågs prägla den amerikanska nationen.36 

Med det minskade behovet av en rörelse likt Ku Klux Klan vars mål var att försvara vad de 

ansåg vara ett “rent” och “obesudlat” Amerika. Den tidigare “hotade” nationen försvarades nu 

i stället från statligt håll. 

Medlemstalen i det “Osynliga Imperiets” underavdelningar föll i olika takt och 

av olika orsaker, bland annat då interna röster ansåg dem oförmögna att ta hand om sig själva 

och sina medlemmar i samband med den stora depressionen som började 1929.37 Redan vid 

mitten av 1920-talet var det emellertid uppenbart att hela Klanen var i förfall. Processen på-

skyndades när David Curtis Stephenson (1891–1966), tidigare “Grand Dragon” i Indiana och 

en av nyckelaktörerna till Klanens framväxt i nordstaterna, arresterades och dömdes till livstids 

fängelse 1925 för att ha förgripit sig på 29-åriga Madge Oberholtzer som avled kort därefter.38 

Även om Stephenson tekniskt sett hade förvisats från det “Osynliga Imperiet” föregående år – 

men behållit sitt inflytande över Indianaklanen – skadade hans arrestering Klanens anseende 

betydligt. 1930 hade Ku Klux Klan uppskattningsvis 35 000 medlemmar.39 

 

                                                           
33 Baker, Gospel According to the Klan, 6. Citat från Point, “Sparks from Fiery Cross”, The Fiery Cross 3 (25/1 

1924): 4. 
34 Baker, Gospel According to the Klan, 20; Smedley & Smedley, Race in North America, 269–72. 
35 Smith tal, 9/4 1924. 
36 Harcourt, Ku Klux Kulture, 5. 
37 Selepak & Sutherland, “The Ku Klux Klan”, 80. 
38 Baker, Gospel According to the Klan, 226–27. Oberholtzer sökte efter Stephensons övergrepp begå suicid ge-

nom injektion, men lyckades behålla medvetandet tillräckligt länge för att författa ett anförande som blev ett 

nyckelbevis i rättegången mot Stephenson. Hon avled av njursvikt samma år till följd av hennes suicidförsök. 

För anförandet i sin helhet, se Oberholtzer, “Dying Declaration”. 
39 Harcourt, Ku Klux Kulture, 5; Selepak & Sutherland, “The Ku Klux Klan”, 80. 
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“The Greater Nordic Europe”: Klanen och myten om Amerika 

 

 

How the young South, led by the reincarnated souls of the Clansmen of Old 

Scotland, went forth under this cover and against overwhelming odds, daring 

exile, imprisonment, and a felon’s death, and saved the life of a people, forms 

one of the most dramatic chapters in the history of the Aryan race. 
 

–– THOMAS DIXON (1905)1 

 

 

 

Att motsätta sig immigration kan vara en knepig hållning i ett land där varken vita eller svarta 

tillhör ursprungsbefolkningen. Ku Klux Klans lösning var att fokusera på den numerärt omfat-

tande migrationen av europeiska katoliker, ortodoxa kristna och judar som började på 1880-

talet.2 Klanen propagerade inte bara för att immigrationen av de av icke-vit ras skulle upphöra, 

de som redan befann sig på amerikanskt territorium skulle deporteras. Hur länge de hade vistats 

i Förenta staterna spelade ingen roll. Landet skulle avvisa “certain types and races which will 

not in a hundred years of residence here be anything but a menace. They should be kept out – 

and put out”.3 Klanens anspråk på att Förenta staterna endast tillhör vita protestanter gav lands-

fäderna en central roll till följd av att de konfessionellt bekände sig som protestanter och i 

termer av ras var vita.  

Det här kapitlet behandlar den “myt om Amerika” på vilken Ku Klux Klans 

radikalnationalistiska pan-protestantism baserades. Jag börjar med att ge en bild av Klanens 

historiesyn och rasmystik. Sedan går jag vidare till att behandla dess patriotism varefter jag ger 

en kort sammanfattning av mina resultat.  

 

Historiesyn och rasmystik 

Det är inte möjligt att förstå Ku Klux Klans historiesyn utan dess tankar om ras. Materialet 

visar genomgående att närhelst Klanmedlemmar talade om det förflutna gjorde de det i termer 

av föreställt ariskt alternativt anglosaxiskt ursprung och hur det hör direkt samman med en 

protestantisk konfession. William Joseph Simmons, som återinrättade Klanen 1915, betonade 

att “sanna” amerikaners rasrötter är “ädla”. Att bortse från dem är som att lämna “Hamlet out 

of the play”.4 Till det hör att den amerikanska nationen, enligt Klanen stödd av Gud, ansågs 

vara det territorium på vilket nationsfäderna skulle bosätta sig för att bidra till den vita rasens 
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4 Simmons, The Klan Unmasked, 162–64. 



utbredning. Simmons hävdade att “Our peculiar Nordic civilization, the creation, par excel-

lence, of the whitest of the white European races, has found but one primary field for its ex-

pansion. That field is North America”. Den nordamerikanska kontinenten var inte bara ett led 

i att underlätta den vita rasens spridning. Den var “destined by history to be the greater Nordic 

Europe”.5 

 Den mest fundamentala beståndsdelen i Ku Klux Klans historiesyn var vad som 

presenterades vara nationsfädernas religions- och rasideal. Nationsfäderna beskrevs som att ha 

grundat Amerika med avsikt att det skulle vara ett protestantiskt land. Klanen ansåg det vara 

deras syfte att se till att det förblev ett sådant.6 Till det hörde att Klanens rasideal – grundade i 

föreställningen om ett vitt Amerika för vita amerikaner – var gudomligt ordinerade, varmed de 

sågs som den amerikanska nationens fundament. I pamfletten Ideals of the Klan (u.å.) står, 

“Distinction among the races is not accidental but designed. This is clearly brought out in the 

one book that tells authoritatively of the origin of the races. This distinction is not incidental, 

but is of the vastest import and indicates the wisdom of the divine mind”.7  

 Den nämnda “bok” som behandlar rasernas ursprung anspelar givetvis på Bibeln, 

sett till att rasernas åtskillnad inte beskrivs som en slump – den är “designed” vilket påvisar 

“the wisdom of the divine mind”. En bibliskt baserad rassyn drar tankarna till den rasoriente-

rade exegetik som går tillbaka till 1 Mosebok 9:18–27, där det berättas om Noas söner Sem, 

Ham och Jafet från vilka “alla människor på hela jorden” sägs härstamma. När Noa får reda på 

att Ham berättat för sina bröder att han funnits naken och berusad i sitt tält förbannar han Ka-

naan, Hams son, till att bli Sems och Jafets slav. Den rasexegetik som kommer härur är att Ham 

utgör ursprunget till den underlägsna svarta rasen, Sem till den semitiska rasen (judar och ara-

ber) och Jafet till den vita (ariska) rasen. Den rasexegetiska läsningen av passagen i 1 Mosebok 

låg till grund för att legitimera slaveriet i Förenta staterna. Gud hade själv sagt att de svartas 

roll i Skapelsen var i egenskap av slavar eller åtminstone underlägsna de av vit ras.8 Jag har 

emellertid inte funnit några empiriska belägg för att Klanen hängav sig åt sådan exegetik. 

Främst verkar de ha anslutit sig till den vid tiden expanderande “anglo-israelismen” som menar 

att de av anglosaxiskt ursprung är direkta ättlingar till “Israels tio förlorade stammar”. Jag ut-

vecklar bakgrunden till och konsekvenserna av sådan exegetik i Kapitel 3.   

 Oavsett form av rasorienterad exegetik ämnade Ku Klux Klan bibehålla nations-

fädernas föreställda religions- och rasideal för att motverka besudling av den amerikanska nat-

ionen. För det formulerade Ku Klux Klan sex premisser: (1) republiken grundades av vita män; 

(2) den grundades för vita män; (3) den skall aldrig falla i händerna på en underlägsen ras; (4) 

svarta måste hållas utanför politikens område; (5) svarta måste förstå att det är den vita rasen 

som styr Amerika; (6) det vita blodets renhet måste bevaras.9 Den sjätte och sista premissen 

visar sig särskilt viktig för Klanens rasmystik och kräver förklaring. Ku Klux Klan ansåg vit 

makt vara gudagiven och nationsfädernas insatser heliga.10 Den metod som påstods vara mest 

fruktbar för att bevara och upprätthålla det vita blodets renhet var att motverka rasblandning, 

på samma sätt som en röd socka måste hållas utanför vittvätten. Den största faran i det avseen-

det var mulatter eftersom de i egenskap av rasblandad avkomma kunde propagera för 
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rasjämlikhet, ett enligt Klanen “biologically disastrous” inslag beskrivet som “one of the crying 

evils of the times”.11 

Ku Klux Klans rasmystik var ett barn av sin tid. Historiker Paul Harvey hävdar 

att det i Förenta staterna efter inbördeskriget var vanligt att sammansmälta rasism, social-

darwinism och biblisk exegetik till ett ideologiskt system han kallar “mytovetenskaplig ras-

ism”.12 Att blanda bibliska och vetenskapliga tankemönster gjorde det möjligt att finna “veten-

skapliga” belägg för den svarta rasens underlägsenhet samtidigt som särskilda tolkningar av 

Skriften (exempelvis skapelseberättelsen i 1 Mosebok) hävdades stöda denna vetenskap. En 

publikation i sammanhanget var den vid tiden populära Anthropology for the People, som 

trycktes 1891 under pseudonymen “Caucasian”. Boken hade, liksom andra liknande verk på 

rasteologiskt område, inflytande på blivande medlemmar i Ku Klux Klan. Caucasians syfte 

med boken är att jämföra tre teorier om mänsklighetens ursprung och avgöra vilken som verkar 

mest rimlig. De tre teorierna är: monogenesis (alla raser härstammar från Adam och Eva), po-

lygenesis (endast den vita rasen härstammar från Adam och Eva) och evolutionsteorin. Den 

sista teoribildningen avfärdas av Caucasian av den enkla anledningen att den påstås vara 

oförenlig med Bibeln, “It is emphatically the theory of infidels, skeptics and atheists – the pet 

philosophy of all the fools who say in their hearts, there is no God”.13 Likaså avfärdas den 

monogenetiska teorin på basis av att mänskligheten i sådana fall successivt skulle ha degene-

rerat till följd av rasblandning och Skapelsen utvecklats till ett misslyckande. Teorin beskrivs 

som att förödmjuka Gud och inkompatibel med mänsklighetens “naturliga instinkter” att hålla 

sig till sin egen ras. Caucasian anser den vara “so absurd and preposterous, that it never could 

have been entertained by intelligent minds”.14 

Ur dessa utläggningar landar Caucasian i att den polygenetiska teorin är mest 

förenlig med Bibeln och därmed mest rimlig för att förklara mänsklighetens ursprung. Det in-

nebär att icke-vita inte är ättlingar till Adam, endast underlägsna varelser som Gud skapade 

innan Adam och Eva. Sådan bibelexegetik hävdas förklara hur det kommer sig att Kain, efter 

att ha dräpt sin bror Abel, i sin utvandring till landet Nod träffar ett annat folk (1 Mos 4:16–

17), ett underlägset folkslag skapat av Gud innan Adam och Eva. Sådant synsätt hävdade 

Caucasian är bibliskt plausibelt då det är otänkbart att Gud skulle degradera och degenerera sin 

främsta skapelse till förmån för rasblandad avkomma. En polygenetisk utgångspunkt ansågs 

således vara “the only theory reconcilable with Scripture”.15  

Ku Klux Klan förefaller på liknande sätt ha propagerat för den polygenetiska te-

orin.16 Klanens polygenetiska positionering uttrycks dels i dess avvisning av evolutionsteorin, 

dels i dess påstådda behov av att upprätthålla vit makt som återkommande i Klanens skrifter 

beskrivs som ett av rörelsens fundament. Präst och Klanideolog Walter C. Wright hävdade att 

evolutionsteorin är rena spekulationer och “bogs of unbelief”. Tron på evolution leder enligt 

honom till agnosticism, ateism och otro. Wright skriver: 

We [Ku Klux Klan] stand for, believe in, and seek to promote every effort to 

advance true science, develop the intellect, discover truth and expose error. 
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We are interested in research, development, discovery and invention; and 

stand ready to accept all proven facts; but we are neither willing nor ready to 

accept unproven and unsupported “theories” that are nothing more or less than 

wild, visionary guess-work of so-called scientists, based solely on “supposi-

tions”.17   

Klanens avvisning av evolutionsteorin var ett led i dess djupa gudsförtröstan och hängivelse 

till Bibeln men också ett led i rörelsens antisemitism som behandlas i Kapitel 3. Med utgångs-

punkt i Caucasians ord kan en sådan position utmynna i en teologiserad rasmystik som visar 

sig central i Ku Klux Klans syn på vit makt. Vit makt var för Klanen grundad på premissen att 

Förenta staterna är en nation med ett storslaget och gudomligt syfte att vidareutveckla den vita 

rasen. Samtidigt var den vita rasens existens hotad, trots sin gudomligt ordinerade fysiska och 

andliga överhöghet.  

För William Joseph Simmons var upprätthållandet av vit makt inte bara en pre-

miss eller ett ideal. Det var en existentiell nödvändighet. I en tidig sammanställning av sina 

egna och Klanens religiösa, politiska och sociala utgångspunkter skriver han, “We Americans 

as a peculiar people face extinction upon our own soil”.18 Den vita rasens överhöghet måste 

bevaras genom att i alla avseenden sträva efter att hålla dess traditioner och civilisation ren från 

att besudlas av “intermixture of alien races and their influences”. Den tanke som underbygger 

den fasa för rasförintelse, som Simmons hävdade att rasblandning i slutändan medför, är att 

människosläktets olika raser är av naturen skilda från varandra. Därmed blir det ett existentiellt 

uppdrag att bevara denna åtskillnad i enlighet med Klanens “trosbekännelse”, eller “kreed” (se 

Bilaga 2).19 Att tro något annat var enligt Klanen att förneka hela mänsklighetens historia, vil-

ken påstods styras av kontinuerliga intressekonflikter mellan de olika raserna. I viss utsträck-

ning kan denna syn kallas för ett ändlöst raskrig. Enligt Klanens logik är raskriget inbäddat i 

den mänskliga existensen eftersom alla raser strider mot varandra i en kamp om rasorienterad 

alternativt kulturell hegemoni: 

The whole history of the world, on its broader lines, has been one of race con-

flicts, wars, subjugation or extinction. This is not pretty, and certainly disa-

grees with the maudlin theories of cosmopolitanism, but it is the truth. The 

world has been so made that each race must fight for its life, must conquer, 

accept slavery or die.20   

Sådan logik fick Simmons att ställa sig kritisk till slaveriet eftersom det var slaveriet som med-

förde att svarta anlände till Förenta staterna från första början.21 Ku Klux Klan motsatte sig 

därför inte svartas rätt att existera. Vad den motsatte sig var idén att svarta och vita skall leva 

under jämlika förhållanden på amerikanskt territorium, i grunden en övertygelse om att de av 

svart ras inte hör hemma i Förenta staterna och därför bör återvända dit de “kom ifrån”. Emel-

lanåt förtäcktes denna ambition med att det mer handlade om “a great political and social pro-

blem” vars lösning bara kan uppnås med hjälp av en “solidified organization of militant Ame-

rican men”.22 Ku Klux Klans raspolitik kan utöver dess polygenetiska utgångspunkt således 

förstås som etnopluralistisk. Etnopluralismens tankemönster kännetecknas av en global form 
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av monokulturalism, där världen ses som en mosaik av väl avgränsade och väsensskilda en-

heter, där var och en (i det här fallet, vita protestantiska amerikaner och svarta “afrikaner”) 

skall veta om och vara på sin plats och inte leva huller om buller i den föreställda nation aktörer 

likt Ku Klux Klan försöker upprätthålla.23  

 Ku Klux Klans etnopluralism genomsyrade dess rasmystik, främst i synen på 

svarta. Föreställningen om degeneration finns inbäddad i etnopluralismen och påverkade bland 

annat Klanens syn på påstådda judiska och katolska operationer om maktövertagande och nat-

ionsfientlig indoktrinering. Det hade också att göra med vilka analyser Klanen drog av samtida 

händelseförlopp. Ett exempel var första världskriget som enligt “Imperial Wizard” Hiram Wes-

ley Evans avslöjade immigranters “verkliga” sympatier: 

The war revealed that millions whom we had allowed to share our heritage 

and prosperity, and whom we had assumed had become part of us, were in fact 

not wholly so. They had other loyalties: each was willing – anxious! – to sac-

rifice the interests of the country that had given him shelter to the interests of 

the one he was supposed to have cast off; each in fact did use the freedom and 

political power we had given him against ourselves whenever he could see any 

profit for his older loyalty.24   

I termer av historiesyn var Klanens rasmystik närmast besläktad med synen på svarta och vitas 

påstådda omöjlighet att leva under samma tak. I det avseendet blir det tydligt att 1920-talets 

Ku Klux Klan i grunden var en reinkarnation av den ursprungliga Klanen, som växte fram för 

att försvara den vite mannen, hans hem, hans frihet och hans civilisation från svarta “främ-

lingar”. Med Simmons ord grundades den första Klanen av kloka män med god kännedom om 

“the superstitions of the Negro”. Det handlade om att försvara den av Gud givna vita, protes-

tantiska nationen från “the rise and assaults of an inferior [black] race, many of which within 

the century, had been cannibals, and some of which were still speaking the jargon of the jungles 

of Africa”.25  

William Joseph Simmons var tydlig med att anledningen till att han återupprät-

tade Ku Klux Klan 1915 hade att göra med stolthet till ett vitt, heroiskt och protestantiskt för-

flutet. Namnet Ku Klux Klan och de vita dräkterna infördes av respekt för den första Klanens 

arv som Simmons ansåg återspeglade sydstaternas anglosaxiska överhöghet under “the perilous 

period of Reconstruction”.26 En liknande historiesyn presenteras i Kloran, Ku Klux Klans 

självtitulerade heliga bok författad av Simmons, vars beskrivning av bakgrunden till varför den 

första Klanen inrättades är närmast identisk med den bild som visas i filmen The Birth of a 

Nation. Händelseförloppet efter inbördeskriget framställs som en omfattande humanitär (vit) 

förlust och mörker, där mörkret också skall förstås som en eufemism för befriade svarta slavar: 

“Darkness covered the land as the water’s cover the sea. Demons were loosed from Hell’s most 

dismal depths; the blighting hand of devastation complete was laid heavy upon the Southern 

people – a people pauperized, bleeding, prostrated and defenceless”.27  

Den adderade religiösa symbolik i framställningen av befriade svarta slavar – 

“demoner från helvetets hemskaste djup” – som vore de djävulen inkarnerad cementeras i Ku 
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Klux Klans historiesyn när händelseförloppet nått Klanens vita riddares ankomst som liknas 

vid ett slags kollektiv frälsargestalt: 

The anguish-laden cry of that defenseless [white] people of the Southland, was 

heard and answered by the gallant Knights of the Invisible Empire, and not 

one faltered or failed as Duty pointed the way in the cause of humanity and 

civilization; with a grim smile of sacred duty resting upon their manly coun-

tenance, impelled by an instinct of the race, they leaped into the saddle, borne 

upon the backs of their faithful steeds, baptized with a suffusion of tears, they 

came: they came, they saw, they conquered! From over the mysterious bor-

derland from the Empire of the Soul the Ku Klux Klan came. They were 

knights errantry in the highest, noblest and gravest form personified.28  

Simmons var enligt historiker Linda Gordon en av de som såg The Birth of a Nation.29 Det är 

troligt att han också läste Thomas Dixons Ku Klux Klanromaner. Simmons historisering av 

Klanens roll i händelseförloppen åren strax efter inbördeskrigets “ödesdigra” konsekvenser är 

märkbart influerad av Dixons redogörelser. I förordet till The Clansman (1905), Dixons andra 

del av sin Ku Klux Klantrilogi, skriver han, “How the young South, led by the reincarnated 

souls of the Clansmen of Old Scotland, went forth under this cover and against overwhelming 

odds […] saved the life of a people, forms one of the most dramatic chapters in the history of 

the Aryan race”.30 Mot sådan bakgrund uppmålas en bild där 1920-talets vita riddare likt de i 

den ursprungliga Klanen tillkännager att de har ett heligt uppdrag att försvara och bevara det 

vita blodet och det protestantiska Amerika från vad de ansåg vara främmande element. Förenta 

staterna föddes enligt denna bild ur ett rasrent ideal som del av en gudomlig ordning. Till det 

hörde en för Klanen optimistisk syn på den amerikanska nationens framtid som byggde på 

handling, inte på skönmålade utopier. Klanens vita ryttare skulle infria nationens och rasens 

pånyttfödelse där Förenta staterna för Guds skull i ett andligt och heligt projekt skall resa sig 

från det nuvarande förfallet och endast omfatta vita protestanter. “From the depths of degrada-

tion and despair may spring high and holy projects”.31     

 Den historiesyn och rasmystik som konstruerades av Ku Klux Klan under 1920-

talet uppvisade en gudomligt ordinerad rashierarki där respektive ras skulle leva där de “hör 

hemma”. Denna rashierarki låg till grund för det “Osynliga Imperiets” patriotism som kräver 

viss utläggning för att kunna ge en bild av Klanens myt om Amerika. 

 

Patriotism 

Patriotism kan förstås som kärleken för och lojaliteten till ens land, sammanvävd med en sär-

skild omsorg för ens landsmäns, eller föreställda gemenskaps, välmående.32 Att närma sig 

patriotism som annat ord för nationalism – ett val baserat på att Klanmedlemmarna beskrev sig 

som patrioter och inte nationalister – med sådan förståelse uppvisar en logik där kärlek hör till 

begreppets kärna. Kärlek till nation, ras och religion lade grunden för Klanens myt om Amerika 

och visar sig central för rörelsens historiesyn, rasmystik och patriotism. The Fiery Cross be-

skrev Klanens medlemmar som “superpatrioter” eftersom de genom att bära det “Osynliga 
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Imperiets” emblem erkänner sin trohet till en odödlig (deathless) republik.33 Att bevara och 

förbättra den vita rasens storhet handlade enligt Klanen inte om fördomar gentemot andra folk-

slag. Det handlade om något större än att återge de karaktärsdrag som påstods utgöra andra 

rasers inherenta essens. “To fight for the conservation of our Race, and for its betterment, is 

[…] love of country”.34 Det finns således behov av att kort ge en översikt av Klanens förståelse 

av kärlek innan dess patriotism analyseras. 

 Hela, om än korta, Klanpamfletten A Fundamental Klan Doctrine (1924), förfat-

tad av en onämnd Klanmedlem, behandlar ämnet kärlek. Författaren börjar med att konstatera 

att Klanens antagonister har skapat en bild av att det “Osynliga Imperiet” företräder en doktrin 

baserad på hat. Det följs av rättelsen att dess medlemmar inte hatar, “the mission of the Klan 

is harmony, and the message of the Klan is love”.35 Snarare, som “Imperial Wizard” Hiram 

Wesley Evans betonade, “The hatred and prejudice are, as has been evident to every candid 

person, displayed by our enemies and not by us”.36 Pamflettförfattaren framhäver att Klanens 

syn på kärlek inte skall förstås ur allmän förståelse. Det hävdas att kärlek ofta förväxlas med 

en sjuklig, sentimental, neurotisk känsla som inte har någon plats bland “riktiga” män. Sådan 

bild är enligt författaren en karikatyr av kärlekens verkliga essens. Det “Osynliga Imperiets” 

definition av kärlek är mer heroisk, självuppoffrande, och maskulin: “Love is the supreme trait 

in human character; the crowning grace of true, noble manhood; the trait that gives tone to 

moral being; the keynote to which all moral being should attune itself; and love should be the 

ruling principle of human life”.37 

 Till definitionen adderar författaren två aspekter av kärlek, som båda måste upp-

nås för att kärleken skall fullbordas: välvilja (benevolence) och välgörenhet (beneficence). 

Kärlek i termer av välvilja handlar om “unselfish regard for others and desire to do them 

good”.38 En sådan grundinställning till hur ens medmänniskor skall bemötas är för författaren 

nyckeln till att vara en god människa, men också otillräckligt i det att det handlar om en passiv 

form av kärlek. Det leder till begreppet välgörenhet, ett praktiskt uttryck för välviljan. Här 

förklaras att kärlek inte bara handlar om att “älska sin nästa”; kärlek bygger på en ihärdig strä-

van att uppmuntra andras, inklusive nationens, välmående. “He who loves will serve, will ren-

der willing, active, self-sacrificing service. In this way, love becomes practical”.39 William 

Joseph Simmons verkar också ha uppfattat Klanens kärlek i termer av praktik. Ku Klux Klans 

aktioner bedrevs enligt honom av kärlek till folket, som “the service of love and sacrifice to 

our age and generation which is symbolized by the fiery cross”.40 

 För att Klanmedlemmar skulle kunna implementera det “Osynliga Imperiets” två 

aspekter av kärlek förutsattes en god relation med Gud eftersom, påtalar författaren, Gud är 

kärlek. 

This is fundamental, because man can come into right relation with men only 

through this right relationship with God. Except there be love for God as the 

basis, the motive, and the power, there can be no love for man. In accord with 

our two-fold definition, love for God means our burning desire for His person, 

His will and His glory, and our unselfish devotion to Him and that which is 
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His. God first in every Klansman’s life, and he is then prepared to enter into 

and maintain all other relations as a true Klansman should, in keeping with 

this law of love. The manifestation of love to God, must always be through 

worship and service. He claims these, and true Klansmen must respond to His 

claims.41 

Ku Klux Klans förståelse av kärlek, kopplat till dess patriotism, bygger på en nära och god 

relation med Gud varmed det finns fog att kalla Klanens positionering för ett slags “religiös 

patriotism” som jag utvecklar i Kapitel 4. När enbart dess patriotism analyseras framträder en 

kollektivistisk grundsyn där det “Osynliga Imperiets” fortskridande och överlevnad står över 

individens. Klansman’s Manual (1924) beskriver att varje Klanmedlem när de svär Ku Klux 

Klans trohetsed medger att de skall vara lojala “in the face of every sort of impending danger”, 

aldrig skall vika från sitt uppdrag “even for the price of his safety” och till varje pris försvara 

den amerikanska konstitutionen, “even until death”.42 

 Ku Klux Klan ansåg sig förkroppsliga ett självdefinierat amerikanskt ideal av 

vita, maskulina, patriotiska protestanter. De riktlinjer som varje Klanmedlem i trohetseden lo-

vade hänge sig till i hur de skulle bemöta andra medlemmar kan därför sägas återspegla hur de 

ansåg alla “sanna” amerikaner skulle förhålla sig till varandra. Riktlinjerna sammanvävdes i 

det interna begreppet “klanishness”, vilket enligt Klanen kom till uttryck i fyra olika former: 

patriotisk, inhemsk (domestic), imperie- och rasorienterad “klanishness”.  

 Patriotisk “klanishness” innebär först och främst att upprätthålla den amerikanska 

nationens “renhet”, politiskt och socialt. En förutsättning för det är att varje Klanmedlem är-

hängiven landets konstitution, ideal och institutioner samt att hålla dessa fria från “the alien 

touch of foreign alliances and influences”. Sådan själverkänd patriotism i vilken “renhet” ses 

som förutsättning för att nationen skall fungera problemfritt baseras på en antingen-eller-logik 

som ger intryck av att vita protestantiska amerikaner antingen är med eller emot Klanen. “He 

who saves his country saves all things and all things saved bless him; but he who lets his coun-

try die lets all things die and all things dying curse him”.43 Liknande logik framträdde hos 

William Joseph Simmons innan Klanens storhetstid. Hans ambition, som något år senare infri-

ades, var att få nordstaterna att ansluta sig till Ku Klux Klan som ett led att tillsammans tackla 

nationella “problem”, varmed rörelsen skulle förkroppsliga ett förenat Amerika. “Our problem 

of the Negro, men and women of the North, is your problem. If we fail, you fail”.44 Vad som 

presenteras i dessa fall är ett slags strävan efter nationell renhet där denna renhet kännetecknas 

av en amerikansk nation som endast är till för vita, patriotiska protestanter. I The Fiery Cross 

står i en artikel med den illustrativa radikalnationalistiska rubriksättningen “America For 
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Americans”: “We do not want a flood of religious, political and social radicals in America and 

neither do we want cheap foreign labor competing with American labor. It is dangerous”.45 

 Medan den inhemska formen av “klanishness” handlar om att varje Klanmedlem 

skall försvara sitt hem, sitt välmående och sin familj, och den imperieorienterade formen hand-

lar om varje medlems hängivenhet till det “Osynliga Imperiet” är “klanishness” i termer av ras 

överordnad. I linje med vad som sagts i avsnittet om historiesyn och rasmystik handlar det om 

att upprätthålla vit makt, främst över svarta. Rasorienterad “klanishness” handlar om att vara 

lojal till sin ras. Utifrån begreppet “rasintegritet” (racial integrity) förväntas varje Klanmedlem 

avstå från och bekämpa “carnal physical contact with or by colored races”. Det innebär att 

erkänna sanningen i “the distinction between the races of mankind as they have been decreed 

by nature, and preserve unto death the peculiar distinctiveness of the white race from the foul 

touch of a lower stock. Keep caucasian [sic] blood, society, politics and civilization PURE!”46 

 Ku Klux Klans etnopluralistiska idé att Amerika endast är till för (vita) amerika-

ner är grundläggande för att förstå dess patriotism. Brown Harwood öppnade årsmötet för Ku 

Klux Klans “Grand Dragons” i Asheville, North Carolina, 1923 med att säga, “It is not the soil 

of America but the SOUL of America which is imperilled”.47 Med sådan grundsyn framträder 

i Klanens skrifter ett flertal demografiska och andliga “hot” vilka alla måste undermineras för 

att rädda den amerikanska nationen till vilken Klanen ville visa sin kärlek. Det är en kärlek 

som, hävdade Klanen, bara kan visas och besvaras när det visar sig att varje Klanmedlem står 

sida vid sida med andra Klanmedlemmar i egenskap av “the soul of honor, possessing un-

feigned love, showing kindness […]. In his service to men, his method is to overcome Evil 

with Good”. I slutändan bottnar allt i en sak – “he stands for the Race”.48 

 Den amerikanska nationens föreställda demografiska och andliga hot identifiera-

des på olika håll. Den numerära ökningen av japaner bosatta i Förenta staterna och inflödet av 

utländska arbetare ansågs hota amerikanska institutioner. Klanen sade sig vara redo “to combat 

these foreign and un-American influences”.49 I ett nummer av Imperial Night-Hawk 1923 stod 

att det är bevisat att “the Russian Soviet government still continues its attempt to forment rev-

olutions in America”.50 Hoten påstods finnas överallt men huvudsakligen i storstäderna. Met-

ropoler likt New York ansågs påvisa invandringens degenerativa aspekter varmed en bild av 

en fornstor nation i samhälleligt förfall framträder. Enligt en artikel i The Fiery Cross 1923 var 

en tiondel av världens judiska befolkning bosatt i New York som också hävdas vara världens 

största irländska stad, världens näst största tyska stad och världens näst största italienska stad. 

På nationell nivå beskrivs att fem miljoner individer inte kan tala engelska, att tre miljoner är 

analfabeter och att utrikes födda är numerärt större än inrikes födda i nitton delstater. Därtill 

anses tempel tillhörande “falska religioner” på amerikansk mark vara ett kvitto på det “sanna” 

och “rena” Amerikas förödelse.51 

 De siffror som The Fiery Cross presenterar må vara korrekta i sak. Deras relativa 

sanningshalt är dock inte av nämnvärd relevans i sammanhanget. Viktigare är den bild av 
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Förenta staterna som siffrorna påstås måla upp. “Imperial Wizard” Hiram Wesley Evans 

hävdade att Ku Klux Klan “spoke for the common people, voiced their instincts, gave them an 

outlet for their distress, and offered at least the beginnings of a means to resume control of their 

own country”.52 Artikelns demografiska siffror avser tala till den “sanna” amerikanska allmän-

hetens affekter där det är upp till var och en att ansvara för att rena nationen från vad som inte 

passar in. För att inte öppna vägen till nationellt förfall var det ett närmast existentiellt behov 

att ta sig an uppgiften att bygga och upprätthålla en civilisation i vilken människans moraliska 

och sociala idealism inte blandas med samhällsstrukturens mindervärdiga element. William 

Joseph Simmons framhävde att medlemskap i Ku Klux Klan var det enda sammanhanget i 

vilket äkta patriotism kunde uppfyllas.53 Den rasorienterade patriotiska drivkraft som utmyn-

nade ur sådana känslomässiga argument skapade två sammanvävda drifter: ett irrationellt för-

akt gentemot det “främmande” som påstods ha nationen i sin ägo och en kärleksaktion att be-

vara “the purity of the white Caucasian blood, oppose the intermarriage of races and maintain 

forever the doctrine of white supremacy”.54 

 

Den nationella myten och Klankraft 

Som nämnt ovan bygger patriotism på känslor. Den teleologiska logik som föregår en patriotisk 

positionering är att alla patrioter har gemensamt att de förenas i ett nationalistiskt projekt. Nat-

ioner är inga entiteter som av naturen existerar. De är relativt moderna inventioner, skapade 

med avsikt att producera en gemensam identitet som öppnar för social enhet.55 Nationalism 

baseras därmed, åtminstone delvis, på tanken om en “föreställd gemenskap” i termer av att alla 

individer som tillhör en nation har en bild av att de hör samman, trots att de aldrig hörts av, 

träffats eller ens vet om att den andre existerar.56 För att den föreställda gemenskapen skall 

hållas samman i det nationalistiska projektet måste den konkretiseras och bli en befolkning, 

vad Michel Foucault beskriver som “en mångfald av individer som på ett väsentligt och grund-

läggande plan är biologiskt kopplade till den materialitet inom vilken de existerar”.57 Det in-

nebär inte att nationer inte existerar eller är fullt igenom föreställda. Att tillhöra en de facto 

existerande, om än modernt konstruerad, nation förutsätter att bli del av ett historiskt narrativ 

med vilket det går att förlika sig och identifiera sig med. Det historiska narrativet är en ständigt 

pågående process varigenom nationen reproducerar sig själv samt tillskriver sig en egenprodu-

cerad självbild som inte nödvändigtvis delas av andra. Glorifieringen av nationen som intensi-

fierades under 1800-talet medförde att den delvis ersatte Guds position som den högsta ideala 

entitet till vilken medborgarna visar lojalitet, hängivenhet och anförtroende. Nationen, skriver 

historiker Emilio Gentile, “was created out of secularized theological concepts that transferred 

the attributes of divinity to the state and thus conferred upon it a sacredness no longer depend-

ent on consecration by the church”.58  
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 Gudomliggörandet av nationen och tanken om en amerikansk (föreställd) gemen-

skap var centrala beståndsdelar i Ku Klux Klans patriotism. Det innebär inte att Klanen ansåg 

att nationen till fullo ersatte Gud. Gentile hävdar att Förenta staterna under perioden mellan 

inbördeskriget och första världskriget kännetecknades av tron på att (vita) amerikaner var Guds 

nya utvalda folk och att Guds nya budord var att hans folk skulle regenerera den amerikanska 

nationen.59 Ku Klux Klan en del av denna tradition men stod samtidigt över den eftersom de 

ansåg sig förkroppsliga en idealiserad “amerikanskhet”, varigenom de till följd av att ihärdigt 

bejaka den vita rasens renhet tillskrev sig nära profetiska kvaliteter. Ett centralt begrepp i sam-

manhanget är “klankraft”. Vid årsmötet 1923 för alla “Grand Dragons” erbjöd Oklahomas 

“Grand Dragon” en definition av begreppet. Klankraft för honom var “the motive power em-

bodying the divine and cardinal principles necessary for the resurrection of that real, genuine 

Americanism of which our forefathers undoubtedly had the vision when they drafted the Dec-

laration of Independence and the Constitution of the United States”.60 

 Klankraft var det begrepp som genom Klanens medlemmar ansågs förkroppsliga 

den “rassjäl” som sträcker sig till nationsfäderna, en anda av obesudlad patriotism och ridder-

lighetens nobla ideal. För att konkretisera begreppet bröt Oklahomas “Grand Dragon” ned be-

greppet i fem faser, den pedagogiska, politiska, yrkesmässiga, praktiska och andliga. 

 Den pedagogiska fasen var grundläggande eftersom varje Klanmedlem måste 

veta i detalj hur deras uppgift skall genomföras medan den politiska fasen betonar kärleken och 

vördnaden som varje “sann” inrikes född amerikan har för sin flagga, sitt land och sitt hem. 

Den yrkesmässiga fasen var elementär för Klanen att uppnå sitt slutgiltiga mål – “to insure our 

own safety, individually and as a race, to secure the future of our children, to maintain and 

develop our racial heritage in our own, white, Protestant, American way, without interference” 

– och den praktiska framhäver nödvändigheten i att dess organisatoriska struktur upprätthålls.61 

 Klankraftens viktigaste fas enligt Oklahomas “Grand Dragon” är den andliga. 

Det är genom den Klanmedlemmar förenas i religiös tro varmed deras aktioner i grunden hand-

lar om att propagera för relationen mellan Gud och människa och för det metafysiska och 

världsliga faderskapets “great doctrine” som en central kraft i det mänskliga livet. Klankraft 

anses således vara “the art of inculcating into the heart and soul of man a reverence for Deity, 

for our country, our homes, and each other through inspiration and education”.62 

  

Sammanfattning 

Ku Klux Klans patriotism och historiesyn kan inte förstås utan dess syn på ras. Strävan efter 

att upprätthålla vit makt, huvudsakligen över svarta, kombinerat med en syn på den ameri-

kanska nationen som gudomligt ordinerad innebar att Klanen formulerade en rasmystik där ens 

föreställda blod och konfessionella tillhörighet hörde samman med nationell identitet. Resul-

tatet som kom därur var att Ku Klux Klan beskrev Förenta staterna som den “vite mannens 
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land”. Alla folk som inte uppfyllde Klanens krav på vad det innebar att vara “äkta” amerikaner 

– vit, protestantisk, patriotisk, inrikes född – skulle förvägras samma rättigheter som det ame-

rikanska ideal Klanmedlemmarna sade sig förkroppsliga. Sammantaget konstruerade Ku Klux 

Klan en “myt om Amerika” på vilken dess radikala nationalism baserades. Konfessionellt sett 

användes bibliska argument för att ytterligare understryka synen på Förenta staterna som en av 

Gud given vit och protestantisk nation. Hur dessa argument såg ut och användes är ämnet för 

följande kapitel. 
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“Protestantism is the Hope of the World”: Klanens pan-protestantism 

 

 

 
The cross has been a significant emblem. In the Wilderness Moses efected [sic] 

a cross and it meant life to stricken Israel. On Calvary’s mount was another 

cross. There upon that cross Christ, very God, and very man, was crucified 

for the sins of the world and brought salvation to mankind. He felt the igno-

miny of his death. He felt the bitter shame and when the spirit had left the 

tortured body the soldier pierced his side and out of it flowed blood and water. 

And today we see another cross which champions “The White Wave.” May 

we be led by the spirit of this cross and might we have our robes washed white 

in the blood of the lamb, not only Klansman but all the people the world over 

would then be true soldiers of the cross with Christ as the great captain and 

leader. 
 

–– THE FIERY CROSS (1922)1 

 

 

Ku Klux Klan var en religiös rörelse. I epitetet “religiös” sammanvävde Klanen begrepp som 

andlighet och kristendom. Andligheten utkristalliseras i hur rörelsen internt benämndes – Invi-

sible Empire, det “Osynliga Imperiet”. Prefixet “osynlig” är elementärt eftersom det samhälle 

Klanmedlemmarna eftersträvade enligt dem själva var idealistiskt. Av den anledningen “It is 

largely Spiritual, and to be Spiritual means to be invisible”.2 När det kommer till kristendomen 

var det den som låg till grund för hela rörelsens verksamhet. Även om de argument som fram-

träder i Klanens handlingar emellanåt tog sig sociala, kulturella och politiska uttryck var det 

genom teologiska argument allt eller åtminstone det mesta motiverades. Ett av Klanens mest 

återkommande påpekanden var att rörelsen i grunden är kristen, “founded on the Bible and the 

teachings of Christ”.3 Det är därför inte möjligt att till fullo förstå det “Osynliga Imperiet” utan 

insikt i dess teologi. Klanens pan-protestantiska teologi handlade i grunden om att förstå och 

närma sig Gud. Ur det, kombinerat med en bild av Jesus som Ku Klux Klans “Criterion of 

Character”, upprättades moraliska riktlinjer som hävdades känneteckna “sanna” amerikaner. 

Jag börjar med att ge en bild av Klanens syn på Bibeln, vilka böcker och passager 

som användes samt vilken betydelse den hade för rörelsens protestantiska positionering. Jag 

går sedan vidare till Klanens förståelse av Jesus och Gud innan jag erbjuder ett avsnitt om på 

vilka grunder jag väljer att kalla Ku Klux Klans konfessionella hållning pan-protestantisk. 

                                                           
1 “Pastor Explains Klan”, The Fiery Cross 2 (29/12 1922): 5. 
2 “Bramble Bush Government”, Kourier Magazine 1 (december 1924): 11–12. 
3 Wright, Religious and Patriotic Ideals, 16; Ku Klux Klan, Ideals of the Klan, 8; Ku Klux Klan, Klansman’s 

Manual, 23–24. 



Därefter redogör jag för rörelsens antikatolicism och antisemitism. Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning. 

 

Klanen och Bibeln 

I Apostlagärningarnas sextonde kapitel berättas om när Paulus och Silas fördriver en ond ande 

ur en ung (slav)flicka. Det skedde i en tid när det enligt romersk lag var förbjudet för judar att 

omvända romerska medborgare. I enlighet med romersk jurisdiktion fängslades Paulus och 

Silas, vars exorcism uppfattades som ett konverteringsförsök.  

 I Imperial Night-Hawk drog en Klanmedlem genom den bibliska passagen paral-

leller till sin egen samtid och till Ku Klux Klans förhållande till det amerikanska samhället. Att 

störa den allmänna ordningen och ändra inrotade seder “was then, as now, a very treacherous 

combination against the powers of political and ecclesiastical darkness”. Paulus och Silas hade 

enligt författaren inte gjort något fel mer än att ha utmanat då rådande traditioner. Ur denna 

tolkning representerar Paulus den protestantiska kyrkan och Silas Ku Klux Klan. Den första 

förrådd och förvrängd; den andra falskt anklagad, hatad, fängslad och “shackled in the dungeon 

of boss rule politics”. Enligt författaren råder i dag, som då, ett politiskt lågvattenmärke. Det 

är därför upp till alla vita protestanter att inse att de på egen hand kan “move their minds and 

their limbs in the stocks of party bigotry” och “break the shackles of boss rule politics and be 

free”.4  

Bibeln var för Ku Klux Klan den heliga skrift genom vilken alla handlingar skulle 

motiveras. Baserat på en läsning av Johannesevangeliet 8:32 – “And ye shall know the truth, 

and the truth shall make you free” – fann Klanen teologisk legitimitet för sin existens.5 Enligt 

Klanen erbjöd Bibeln riktlinjer för djup gudsförtröstan och vikten av att vara sann mot sitt folk. 

“Folket” i det här sammanhanget anspelar inte enbart på amerikaner, utan på den vita rasen 

som omväxlande i Klanens handlingar kallas “nordisk”, “arisk” och “anglosaxisk”. Den rasba-

serade bibelexegetik på vilken dessa benämningar baserades var att, som en Klanmedlem fram-

höll, det anglosaxiska folket tillhör “Israels tio försvunna stammar”, en bibliskt grundad myto-

historisk idé som växte fram i 1800-talets England under namnet “anglo-israelism” (British-

Israelism).6   

Enligt den bibliska historien fick Jakob tolv söner. Vardera son gav upphov till 

en egen stam som tillsammans utgjorde det israelitiska folket (1 Mosebok 35:22–6). Efter kung 

Salomons död 930 f.v.t. uppstod inbördeskrig i den israeliska nationen som resulterade i att 

den delades upp i två kungariken: det norra kungariket (Israel), som bestod av tio stammar, och 

det södra kungariket (Juda) som innehöll de andra två. Tvåhundra år efter Salomons död inva-

derades det norra kungariket av det assyriska imperiet och dess befolkning fängslades. Lik-

nande utveckling bevittnades när det södra kungariket föll under babyloniskt styre 150 år se-

nare. Vad som skilde rikena åt, för att följa historiker Douglas Cowan, var att medan det södra 

kungarikets stammar lyckades upprätthålla sin kultur och religion under exilen har de norra 

stammarnas öde förblivit något av ett mysterium. Troligtvis assimilerades de in i sin nya miljö 

och gradvis förlorade de drag som kännetecknade deras stamtillhörighet.7 

                                                           
4 “Christian Citizenship”, Imperial Night-Hawk 1 (21/11 1923): 7. 
5 “Southern Ohio”, The Fiery Cross 2 (2/2 1923): 1. 
6 “A Klan Meditation”, Kourier Magazine 3 (februari 1927): 19. 
7 Cowan, “Theologizing Race”, 113–14. 



 Företrädarna för den framväxande anglo-israelitiska teorin höll inte med bilden 

om att de norra stammarna försvann till följd av assimilering. Som namnet indikerar vidhåller 

anglo-israelismen att de “förlorade stammarna” inte återvände till Israel efter sin exil. I stället 

påstås stammarna ha migrerat från Assyrien genom dagens Turkiet, Grekland, det forna Sov-

jetunionens södra republiker och Västeuropa, där de slutligen hamnade på de brittiska öarna 

och blev förfäder till de brittiska raserna.8 

 Den tidiga anglo-israelismen byggde på tanken att det finns olika människoraser 

skapade av Gud. Även om anglo-israelismens bibelexegetik som sådan må ha skilt sig från 

allmänhetens var det vid sekelskiftet inte särskilt kontroversiellt att tala om raser som vore 

deras åtskillnad ett biologiskt faktum, varken i Storbritannien eller Europa i stort.9 I takt med 

att anglo-israelismen spreds till Förenta staterna under andra halvan av 1800-talet adderades 

emellertid småningom rasideologiska element av nära militariserad form. Mot slutet av 1920-

talet inrättade jurist Howard B. Rand (1889–1991) Anglo-Saxon Federation of America som, 

tillsammans med Ku Klux Klan, fungerade som brobyggare mellan 1800-talets anglo-israelism 

och dagens Christian Identity-rörelse. Kortfattat är Christian Identity en lös sammanslutning 

troende och kyrkor som företräder en rasteologi enligt vilken vita arier ses som ättlingar till 

Israels tio försvunna stammar, vars mål är att uträtta Guds arbete på jorden, och judar som 

ariernas kosmiska ärkefiende.10  

Att Klanen ansåg det anglosaxiska “folket” tillhöra en biblisk rasgenealogi kan 

utläsas latent i dess handlingar. Av det material som studerats inom ramarna för den här studien 

är det emellertid bara i nyss nämnda fall som föreställningen presenteras explicit. Hur viktig 

den var för 1920-talets Ku Klux Klan som helhet är därför svårt att avgöra. Vad som kan kon-

stateras är att Klanen kan inskrivas i en historisk kontinuitet av amerikansk teologisk rasideo-

logi. Kapitel 2 visar att rasblandning i synnerhet var något som skulle motverkas för att bevara 

vad Klanen ansåg vara en gudomlig ordning. Klanen hävdade att brytningen med den gudom-

liga ordningen i termer av rasblandning hade inträffat tidigare. Ett exempel var syndafloden 

som påstods vara ett bibliskt bevis på att “the mixing of racial blood is a violation of Divine 

Law”.11 

Då Klanmedlemmarna ansåg sig vara ett förkroppsligat ideal av hur “äkta” ame-

rikaner förväntas vara var Bibeln mer än ett verktyg för dem att legitimera Ku Klux Klan som 

gudomligt ordinerad rörelse. Bibeln användes också för att visa på att det är protestantismen 

som återspeglar kristendomens “sanna” trossatser. Ku Klux Klan framställde det som att alla 

vita, protestantiska amerikaner som accepterar Bibeln som Guds ord och tror på Jesus som 

mänsklighetens frälsare, trosfrihet och separation av kyrka och stat skall förenas i Ku Klux 

Klan för att tillsammans verka för att upprätthålla, försvara och bevara den amerikanska nat-

ionens “heliga” principer.12 Att visa på att den amerikanska nationen är gudomligt ordinerad 

gav protestantismen en nyckelroll. Mer än att bara fylla mänsklighetens andliga tomrum häv-

dades protestantismen vara fundamentet till framgångsrik civilisatorisk utveckling. 

                                                           
8 Goodrick-Clarke, Black Sun, 235; Cowan, “Theologizing Race”, 113–14. 
9 Forsell, Race and Liberal Theology, 40. 
10 Goodrick-Clarke, Black Sun, 234–35; Cowan, “Theologizing Race”. För ett urval av samtida Christian Iden-

tity-litteratur som diskuterar den föreställda kosmologiska kampen mellan judar och arier, se Finck, “What is 

Christian Identity?” The Saxon Messenger 49 (2017): 63; “The Prophecy of Malachi”, The Saxon Messenger 51 

(2018): 20; Barley, “Come Out of Judeo-Christianity”, Covenant Messenger 345 (februari 2015): 1–3; Kennedy, 

“A Chosen Servant Race”, The New Ensign 100 (december 2017): 12–15. 
11 Wright, Religious and Patriotic Ideals, 43–44. 
12 Wright, Religious and Patriotic Ideals, 16. 



Sammantaget påstods den protestantiska tron vara “a whole pattern” som har uppfyllt mänsk-

lighetens andliga behov i flera århundraden.13 

Gamla testamentet hade ingen nämnvärd betydelse för Ku Klux Klan och nämns 

sällan, även om den var bärande i de anglo-israelistiska inslagen. Viktigare var Nya testamen-

tet. Evangelierna låg till grund för framhävandet av Jesus som det moraliska riktmärke Klanen 

ansåg att alla kristna bör efterleva. Jag analyserar dessa argument i följande avsnitt. I övrigt var 

Paulus brev centrala, i synnerhet Romarbrevets tolfte kapitel. Romarbrevet 12 handlar om att 

alla kristna är en enda kropp i Kristus. Genom rätt leverne skall det onda besegras med det 

goda varigenom alla och en kan frambära sig själv som ett levande och heligt offer inför Gud. 

För Klanen var Romarbrevet 12 “a compendium of the Bible”.14 Kapitlets betydelse för Ku 

Klux Klan visades vid flera tillfällen. Det var det William Joseph Simmons hade framför sig 

när han återinrättade Ku Klux Klan på Stone Mountain 1915 och, såsom det beskrivs i Kloran, 

det som låg uppslaget på det heliga altaret i samband med Klanens “klonklaver”.15 

Präst och Klanideolog Walter C. Wright ger i sin Religious and Patriotic Ideals 

of the Ku Klux Klan (1926) en utförlig beskrivning av Romarbrevets tolfte kapitels betydelse 

för Ku Klux Klan och dess ambition att verka för “Guds sak”. Till den grad att han systema-

tiskt-teologiskt förklarar varje vers vars implementering anses bidra till förverkligandet av ett 

amerikanskt ideal.16 Det är inte inom ramarna för det här arbetet att återge Wrights redogörelser 

till fullo. Viktigast i sammanhanget är hans summering av kapitlet. Ingen annan del i Bibeln 

anses enligt honom innehålla sådan stor mängd elementära läror och praktiska regler. Det re-

sulterade i att Klanens medlemmar i ett tidigt skede av rörelsens reinkarnation implementerade 

Romarbrevets föreskrifter som deras “Law of Life”. Det för att kapitlet hävdades presentera 

många av de heliga principer som Klanen ämnade implementera i sitt idealiserade protestan-

tiska Amerika. Likaså ansågs Romarbrevet presentera Jesu “sublima” kännetecken på ett sätt 

som inte görs någon annanstans i Nya testamentet. Det resulterade i att Ku Klux Klan genom 

teologiska resonemang ansåg sig verka för vad som var “rätt” eftersom de vandrade längsmed 

den väg Gud utstakat genom Jesus. “May God help us and Christ strengthen us to walk daily 

by this sublime law of the Divine will, that we, as Klansmen, may prove to our enemies, ‘what 

is that good, and acceptable, and perfect will of God’”.17  

 Det var Klanens betoning på Romarbrevet som enligt dess medlemmar illustre-

rade protestantismens konfessionella överhöghet. Vid det “Osynliga Imperiets” andra “Im-

perial Klonvokation” 1924 sade en talare: 

Certainly Protestantism, with its gospel of enlightenment, with its spirit of de-

mocracy, and with its idealism of the Apostolic age of Christianity, has char-

acter, has righteousness, has purity of heart, has brotherhood, and that cer-

tainly that kind of Protestantism is at least two or three hundred feet higher 

than the darkness and superstition and the rottenness and the tyranny of Ro-

man Catholicism.18 

Bibeln var för Klanen inte bara en central teologisk skrift. Det var genom Bibeln ungdomar 

skulle fostras till att bli patriotiska amerikaner. Således var det enligt medborgarna i det 

                                                           
13 “Pride of Citizenship”, Imperial Night-Hawk 1 (21/11 1923): 1; Ku Klux Klan, Ideals of the Klan, 4. 
14 Ku Klux Klan, Second Imperial Klonvokation, 157; “Pastor Explains Klan”, The Fiery Cross 2 (29/12 1922): 

5. 
15 Ku Klux Klan, Kloran, 11. 
16 Wright, Religious and Patriotic Ideals, 28–31. 
17 Wright, Religious and Patriotic Ideals, 28, 31. 
18 Ku Klux Klan, Second Imperial Klonvokation, 241. 



“Osynliga Imperiet” en teologisk som nationell nödvändighet att återinföra bibelundervisning. 

En författare i Imperial Night-Hawk 1923 skrev att utbildning “comes as a natural sequence to 

progress”. Det innebär att Bibelns roll i undervisningen skulle centreras kring “to draw men 

closer to […] the sure foundations of our civilization, dependable upon the attitude which red-

blooded American citizens assume toward them”.19 Samma år stod i The Fiery Cross att oblig-

atorisk bibelundervisning “will give pupils the necessary training at an impressionable age to 

aid in building ideal characters”.20 

 Temat utvecklades av “Imperial Wizard” Hiram Wesley Evans. Han framhöll att 

Ku Klux Klan inte bara önskar återinföra bibelundervisning för att Bibeln hör till ett av världens 

främsta bidrag till litteratur och filosofi och djupgående influerat hela den “vita” civilisationen. 

Det handlar om att den är den kristna religionens fundament. Eftersom Evans samtidigt ansåg 

(protestantisk) kristendom vara den amerikanska nationens underlag är det enligt honom varje 

barns rätt att skolas i de trossatser som sedan förväntas efterlevas. Enligt Evans är det en omöj-

lighet så länge Bibeln inte är del av undervisningen.21 Ambitionen var således att teologisk 

förtrogenhet skulle utveckla bibliskt grundad moralisk förankring. Att bekanta sig med och 

sedan följa dessa riktlinjer ansågs vara en förutsättning för att kunna vara en pålitlig patriotisk 

och, framför allt, protestantisk amerikan. Sådant bibliskt angreppssätt visade sig också genom-

syra hur Klanen såg på Jesus och Gud.    

 

Klanen, Jesus och Gud 

Ku Klux Klans medlemmar verkade för vad de ansåg vara “Guds sak”. I det avseendet skilde 

de sig inte nämnvärt från den generella kristenheten. Inte heller avvek de från den vid tiden 

tämligen vanliga uppfattningen bland amerikaner att Förenta staterna är en gudomligt ordine-

rad nation. Klanen, likt många amerikaner, var av övertygelsen att Förenta staterna hade ett 

“gudomligt ursprung” och blivit utsedd av Gud att implementera hans “gudomliga planer”.22 

Vad som särskilde Klanen från mer moderata och alldagliga kristna i synen på Gud var, som 

visat i Kapitel 2, dess rasorienterade historiesyn som också penetrerade dess teologi. Historiker 

Kelly Baker skriver, “In the order’s white Protestant America, the order envisioned not only 

that members were the defenders of Protestant Christianity, but also that God had a direct hand 

in the creation of the order”.23 Enligt Klanens teologi hade Gud dock inte bara skapat Klanen, 

han hade också skapat de olika människoraserna som väsensskilda enheter. Att försöka bevara 

denna gudomliga ordning presenterades som “a holy crusade”.24 Benämningen signalerar att 

för att något – i det här fallet, vad som hävdas vara en gudomligt ordinerad nation – skall 

bevaras måste något annat bekämpas, i Klanens fall flera föreställda nationella interna och 

externa hot. 

 Samröret mellan ett föreställt vitt blod och gudsförtröstan är centralt för att förstå 

Ku Klux Klans syn på Gud. Hiram Wesley Evans deklarerade att det ingår i Klanens kristna 

tro att “the hand of God was in the creation of the American stock and nation”.25 Hos Gud fann 

                                                           
19 “American Citizens Must Awake”, Imperial Night-Hawk 1 (9/5 1923): 5.  
20 “Want Bible Taught”, The Fiery Cross 2 (6/1 1923): 5. Se också “Letters to the Editor”, The Fiery Cross 2 

(2/2 1923): 3. 
21 Evans, The Klan’s Fight for Americanism, 25–26. 
22 Sánchez, Religion and the Klan, 41. 
23 Baker, Gospel According to the Klan, 37. 
24 Ku Klux Klan, Second Imperial Klonvokation, 233. 
25 Evans, The Klan’s Fight for Americanism, 19. 



Klanen faderlig kärlek och det var, enligt Klanmedlemmarna själva, Ku Klux Klan han gav sin 

nåd. Sådant teologiskt angreppssätt i hur de såg på sin relation med Gud ingav vägledning och 

hopp. För det förväntades alla Klanmedlemmar visa innerlig och obrytbar tacksamhet till Gud. 

Det sågs som ett gudomligt skänkt privilegium “to walk in Thy ways”.26 Bland annat visas det 

i det “Osynliga Imperiets” invigningsceremoni när följande hymn, enligt melodin till “Just as 

I am Without One Plea”, sjungs efter att en eller flera Klanrekryter avlagt Klanens trohetsed: 

“To Thee, oh God I call to thee – / True to my oath, oh, help me be! / I’ve pledged my love, 

my blood, my all; / Oh, give me grace that I not fall”.27 En summering av rörelsens gudsför-

tröstan, lika innerlig som okonstlad, erbjuds i en Imperial Night-Hawk-artikel som framhäver 

en lokal Indianaklans arbete att omhänderta behövande och socialt utsatta vita medborgare: 

“Thank God for the Knights of the Ku Klux Klan”.28 

 Som nämnt ovan erbjöd Ku Klux Klans protestantiska teologi bibliskt baserade 

moraliska riktlinjer. Klanens teologiska övertygelse underbyggdes inte överraskande av tanken 

att Gud var på deras sida, i vars namn de sade sig verka. För att upprätthålla de riktlinjer Gud 

ordinerat samt övervinna eventuell rädsla och tvivel som Klanens “fiender” sades vilja ingjuta 

krävdes en nära och ömsesidig relation mellan varje Klanmedlem och Gud. En författare i Im-

perial Night-Hawk skrev till exempel, “Between you and God’s sunlight let no shadow of fear 

fall”.29 Likt Jesus motstod djävulens frestelser (Luk 4:1–13) uppmanades Klanens medlemmar 

att hålla fast vid Gud, att inte sätta någon eller något annat vid hans sida och att genom tro nå 

insikt i vad som ansågs vara rätt och fel. 

 Ku Klux Klans vision att förena och rädda den amerikanska nationen i form av 

en pan-protestantisk rörelse, som på bibliska grunder ansågs uppfylla ett gudomligt syfte, 

krävde bevis på att vara ordinerad av Gud för att få kredibilitet. Under Klanens “Grand Dra-

gons” första årsmöte i Asheville, North Carolina, 1923 benämnde Hiram Wesley Evans, i ett 

försök att tillskriva Klanens existens gudomligt ändamål, rörelsens stöd till utbildningssyste-

met som “a Holy Cause so far blessed with the support of Almighty God”.30 Samma månad 

som mötet ägde rum skrev Evans i Imperial Night-Hawk att Klanen pånyttföddes till följd av 

“men of dependable character and sterling worth who were able to lend some kind of concrete 

form to the God-given idea destined to again save a white man’s civilization”. Han hänvisade 

till Klanens inrättande som att ha blivit “formed, aided, supported, guided, and directed by 

Almighty God in the working out of his invisible purposes and his mighty decrees”.31 I för-

längningen innebar det att varje Klanmedlem i handling skulle agera som en idealisk patriotisk 

kristen. Det inkluderade bland annat att Bibeln och den amerikanska flaggan skulle visas tydligt 

i hemmet och att Klanmedlemmar med familj uppmanades att regelbundet närvara vid hög-

mässa och söndagsskola.32     

 Ku Klux Klan ansåg sig inte bara vara skapad av Gud. Det hävdades också att 

Gud var en del av, och i viss mån fanns i, Klanen själv. I en artikel i den Houston-baserade 

Klantidningen Colonel Mayfield’s Weekly 1922 försvaras Klanens masker och hemliga 

aspekter utifrån den premissen. Artikelförfattaren skriver: 

                                                           
26 Ku Klux Klan, Kloran, 13. 
27 Ku Klux Klan, Kloran, 36. 
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1923): 8. 



Its [KKK] genius is peculiarly American; beautiful, difficult, paradoxical; a 

charming puzzle, restless as the eternal seas, but steadfast as the promises of 

God to man. […] A beautiful heart revealed for all to see, woo and conquer as 

they may – and yet a fortressed heart mystically enshrined, as impgernable 

[sic] as the rock of Gibraltar that will not yield! A giant of Atlantean propor-

tions; yet a beauteous maid, a mere wisp of a girl, even a Joan of Arc, whose 

destiny is God’s raising the siege impressed by the cohorts of evil. […] By the 

mask you will see the klan’s glory, but you shall know it not! Christ the Mes-

siah, masked in human form, made sentiment the glory of God, but men knew 

him not. Behind that mask, there moved the God, unseen, unknown.33 

Användandet av figurativa uttryck, metaforer, mysticism och mytologiska och övernaturliga 

inslag indikerade enligt författaren att Ku Klux Klan bar på gudomliga kvaliteter. Den är en 

jätte av atlantiska proportioner. Den är en Jeanne d’Arc, “whose destiny is God’s raising the 

siege impressed by the cohorts of evil”. Liksom Gud i mänsklig form var okänd för människan 

känner hon i dag inte heller till Klanens “ära”. På samma sätt som Gud maskerades i mänsklig 

form i Jesus fanns han maskerad inom Klanen. Författarens slutsats, i likhet med en dikt som 

publicerades 1927 i Kourier Magazine, var att Ku Klux Klan är “another form of God”.34  

 Föreställningen att Gud fanns i Ku Klux Klan samt att Klanen ansåg sig vara en 

annan form av Gud gjorde det möjligt för rörelsen att dra paralleller mellan sig själv och Jesus, 

som också han enligt gängse kristen teologi är en del av Gud. I 1925-års februarinummer av 

Kourier Magazine skrev “Imperial Wizard” Hiram Wesley Evans, “As the Star of Bethlehem 

guided the wise men to Christ, so it is that the Klan is expected more and more to guide men 

to the right life under Christ’s banner”.35 Genom evangelierna kunde Ku Klux Klan identifiera 

kännetecken som ansågs prägla Jesu person vilka Klanmedlemmarna sedan försökte efterlikna. 

Bland annat drogs en parallell i The Fiery Cross mellan Jesu korsfästelse och Klanens “brin-

nande kors”. “There upon that cross Christ, very God, and very man, was crucified for the sins 

of the world and brought salvation to mankind”. Jesu korsfästelse skedde med samma gudom-

liga insikt som det i dag finns ett annat kors “which champions ‘The White Wave.’ May we be 

led by the spirit of this cross and might we have our robes washed white in the blood of the 

lamb”.36
 

 Historiker Juan Sánchez hävdar att Ku Klux Klan jämförde sig med Jesus i poli-

tiskt och religiöst avseende. Han anser att det ur dessa perspektiv framträdde en bild av Jesus 

som ett “karaktärskriterium” (Criterium of Character).37 Jag håller delvis med denna bild. Det 

är korrekt att Klanen använde sig av politiska och religiösa incitament i sina jämförelser med 

Jesus. Vad jag motsätter mig är argumentet att jämförelserna – och därmed Klanen själv – 

producerade en bild av Jesus som ett “karaktärskriterium”. Ku Klux Klan var en produkt av en 

protestantisk tradition inom vilken Jesus en tid använts som ett karaktärskriterium, bland annat 

av den odogmatiskt orienterade liberalteologin vars glansdagar såg sitt slut åren kring Klanens 

pånyttfödelse.38 Klanens medlemmar måste därför förstås som att ha vuxit upp i och ingått i ett 

protestantiskt teologiskt sammanhang, även om dess rasorienterade teologi inte alltid 
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representerade allmänhetens. Jag vill hävda att Ku Klux Klans syn på Jesus baserades på ho-

nom som karaktärskriterium varigenom dess politiska och religiösa hållningar producerades.  

 Jesus nämns genomgående i Klanens handlingar som ett karaktärskriterium. Vid 

Klanens andra “Imperial Klonvokation” i Kansas City, Missouri, 1924 sade en Klanmedlem, 

“May the Klansman’s Criterion of Character guide every Klansman in the nation”.39 Det hand-

lade inte enbart om att se Jesus som ett moraliskt rättesnöre. Han ansågs också vara en för-

kroppsligad idealtyp av en “äkta” man. Bilden av Jesus som ett maskulinitetsideal framställdes 

vid samma sammanträde: 

Jesus was a robust, toil-marked young man who had conserved both His phys-

ical and mental strength. In our modern way of putting it, “He was fit.” In 

other words, He was prepared for life – able to think straight, to hold His pro-

pensities in leash, to endure the strain of arduous service, to bear the burden 

of trial. […] Jesus was the Man – full orbed. The halo was not about His head 

– it was in His thinking, His deportment, His words, His deeds.40 

Vad som i synnerhet genomsyrade Ku Klux Klans Jesusbild var att han var den förste och 

främste Klanmedlemmen.41 Det gjorde Jesus inte bara till ett moraliskt och maskulint karak-

tärskriterium – han var en “levande” Kristus. Vid en bön som alltid lästes i samband med Klan-

mötenas öppningsceremoni proklamerades att “the living Christ is a klansman’s criterion of 

character”.42  

 Historiker Kelly Baker argumenterar att trots att Klanen påstod att Jesus medvetet 

spred sin lära bland de av samma ras, blod och religion reflekterade de inte över hans judiskhet. 

Hans etnicitet och konfessionella tillhörighet spelade ingen roll. “Instead, the Klan’s Jesus re-

flected the values of the order. To bolster such, the Klan crafted the story of Jesus’ life to fit its 

paradigm”.43 Resonemanget är motsägelsefullt. Hur kan Klanen inte ha reflekterat över Jesus 

judiskhet samtidigt som de skrev om historien om Jesu liv för att få det att passa in i deras eget 

rashistoriska paradigm? Att få något att passa in i sin egen världsbild förutsätter reflektion som 

sedan verkställs i praktiken i form av ett ideologiskt och/eller teologiskt projekt.  

 För Ku Klux Klan var det elementärt att bibelexegetiskt och kristendomshisto-

riskt uppmåla en bild där Jesus lämnar sin judiskhet. I det avseendet skilde de sig från tyska 

naziteologer som på 1930-talet framställde Jesus som väsensskild judendomen.44 Klanen för-

nekade inte att Jesus till sitt ursprung var jude. I stället hävdades att han genomgick en rite de 

passage varefter han antog en kristen identitet. Klanens Jesus övervann motgångar och växte 

upp i ett judiskt sammanhang som han sedan lämnade för att skapa sin egen “klan”, kristendo-

men. Efter återuppståndelsen kom Jesus i stället att företräda ett existentiellt frälsningsprojekt 

som enligt Klanen baserades på moraliska karaktärsdrag snarare än släktskap. Det handlade 

om att stå upp för vad som ansågs vara “rätt” och sprida “sanningen”, inte hålla fast vid rådande 

samhällsordning bara för att den råkar vara status quo. “He came not to be ministered unto, but 

to minister, and to give His life a ransom for the many. He, therefore, Who is the Klansman’s 

Exemplar, sets the example to all Klansmen”.45  
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Framför allt lade Klanen betoning på att Jesus och hans efterföljare präglas av 

andlighet, vilket det “Osynliga Imperiet” avsåg efterleva. Fokus skulle ligga på handling, en 

levd teologi, inte att hålla fast vid materialism och innehållslösa ord och dogmer: 

Too long, be it admitted, has the attention of the average American been di-

verted to material gain, to the over-looking of the spiritual. Thoughts, ideals, 

principles, these belong to the realm of the spiritual. They are not as wood or 

stone; as gold or silver. They cannot be weighed on the scales nor measured 

by tangible device. Being of the spiritual, they will exist forever, for the things 

which are seen are temporal, but the things which are not seen, they are the 

eternal. These undying bequests from our venerated fathers are to be incorpo-

rated by us, their sons, thus having to live again in our bodies, as in a resur-

rection body. Sired by fearless pioneers, inheriting the aspirations of the un-

daunted, the ambitions of the idealists, the honor of the chivalrous, the rever-

ence of the faithful, the Klansman possesses a position to be coveted by an-

gels.46 

Präst och Klanideolog Walter C. Wright gav en utförlig beskrivning av Klanens syn på Jesus. 

Han gjorde det utifrån 21 dygder han anser varje Klanmedlem måste följa för att bli som den 

“levande Kristus”. Klanmedlemmar förväntas vara lydiga och ödmjuka, osjälviska och heder-

liga, de skall offra och tjäna, vara lojala och toleranta; de skall vara barmhärtiga, eftersträva 

fred och visa välvilja, vara rättfärdiga, visa mod och vaksamhet; de skall vara vänliga, ha tåla-

mod, vara andäktiga och fromma, förlåtande, konsekventa och patriotiska.47 Till det använder 

sig Wright av bibliska passager. Jesusordet “Render unto God the things that are God’s; and 

unto Caesar the things that are Caesar’s” (Matt. 22:21) är för Wright ett annat sätt att säga, 

“Obey God and respect the earthly constituted authorities”. Om ödmjukhet hänvisar han till 

Paulus ord, “Be not puffed up” (1 Kor. 4:18) och “Let no man think of himself more highly 

than he ought to think, but think soberly” (Rom. 12:3). Romarbrevet 12:18 – “If it be possible, 

as much as lieth in you, live peaceably with all men” – beskrivs som Ku Klux Klans “Law of 

Life”. 

 Framför allt använder sig Wright av Jesu liv som riktlinje för “sann” patriotism. 

“Jesus was a real patriot. He sent Peter to catch fish with a coin in its mouth that he might pay 

the prescribed temple tax. He taught his followers to ‘render unto Caesar the things that are 

Caesar’s,’ – to respect the authorities that be”. Enligt Wright underkastade sig Jesus inte bara 

Gud, han var också “obedient to law and […] never convicted of a crime. He was, in every 

respect, an ideal citizen, having regard for the rights and property of others”.48 

Wright nämner inte de bibelverser där Jesus välter bord i templet och driver ut 

alla som bedrev handel där (Matt. 21:12–3; Mark. 11:15–7; Luk. 19:45–6). Inte heller det fak-

tum att han enligt den bibliska historien dömdes enligt romersk lag till korsfästelse. Det har 

troligtvis att göra med att Jesus inte gjorde upplopp mot den romerska övermakten i sig. Det 

var endast Jerusalems judiska församling han opponerade mot, vilken han ansåg styras mer av 

ekonomiska intressen än gudsdyrkan. Sådan hållning utvecklades inom Ku Klux Klan till en 

antikapitalistisk form av antisemitism som jag behandlar nedan.  

 Härur är det möjligt att förstå den bakomliggande teologiska logik som potentiellt 

motiverade Ku Klux Klans ibland våldsamma aktioner. Det handlade om att, precis som Jesus, 

stå upp för det “rätta”. För Jesus var avsikten att välta bord i templet ett sätt att visa att 
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gudsdyrkan skulle förbli dess syfte. På liknande sätt var Klanens avsikt att bevara och försvara 

en gudagiven storslagen nation. För det krävdes emellanåt drastiska extralegala aktioner som 

ansågs vara legitima så länge de bedrevs inom ramarna för den amerikanska konstitutionen 

som Klanen närmast höll som helig. 

 

Förena nationens alla protestanter 

Ordet “protestant” handlade om mer än konfessionell tillhörighet för Ku Klux Klan. Det an-

vändes för att markera en antikatolsk positionering, som jag utvecklar mer nedan, och för att i 

ett ord summera vad de ansåg vara kärnan i den kristna historien. Den mest grundläggande 

definitionen av ordet “protestant” är någon som protesterar. Således var Jesus inte bara den 

förste Klanmedlemmen, han var den förste protestanten. Hela hans liv beskrevs som “one of 

unending protest” i det att han konsekvent opponerade sig mot “the religious monopoly that 

prevailed in Jerusalem”.49 Han trodde på frihet, individualism och rätten till självbestämmande. 

Utöver Klanens fokus på protestantism som förutsättning för andlig frigörelse, som beskrivet 

ovan, var den också “a celebration of liberty”. Enligt Klanens logik innebar det att olika reli-

giösa grupper tilläts praktisera sin tro, förutsatt att de inte påtvingas andra.50   

 Jesus må ha varit den förste protestanten, enligt Ku Klux Klan. Det utmynnade 

inte i att teolog Martin Luther och hans teologiska kretsar i Wittenberg under 1500-talet fick 

minskad betydelse. Reformationen och framför allt Luther förblev en förebild för Klanens med-

lemmar, en “andlig renässans” som inte skådats sedan Luthers dagar.51 Enligt “Imperial Wi-

zard” Hiram Wesley Evans markerade Klanens pånyttfödelse 1915 början på den “andra re-

formationen”. Evans var övertygad om att Ku Klux Klan hade potential att reformera kristen-

domen på liknande sätt som Martin Luther hade “räddat” kyrkan i samband med den första 

reformationen. Klanen kunde på biblisk grund och med Gud och Jesus som sin “själ” åstad-

komma en “universal and rock-bottom reform”.52 Att inrätta en andra reformation innebar 

emellertid inte att den första var avslutad. För Klanen var reformationen oupphörlig, även om 

dess effektivitet emellanåt var polerad och i avtagande. Reformationen, eller de ideal som för-

kroppsligades i reformationen, var till följd av dess oupphörlighet i ett konstant sökande efter 

“an organization or movement which comprises much idealism and the possibilities of exten-

ded and diversified application”. Ku Klux Klan var en sådan rörelse eftersom, som påpekat vid 

dess andra “Imperial Klonvokation” 1924, “The angels that have anxiously watched the Refor-

mation from its beginning must have hovered about Stone Mountain, Thanksgiving night, 

1915, and shouted Hosannas to the highest heaven”. Med de orden var därmed Ku Klux Klans 

egen syn på sin roll i kristendomshistorien självklar. Den var “beyond the peradventure of 

doubt, the most comprehensive, adaptable and powerful body with which the Reformation has 

thus clothed itself”.53 

 Ku Klux Klans självutnämnt eftersträvade reformation handlade mindre om teo-

logi och dogmer och mer om sociala och kulturella strukturer. Det viktigaste var att övervinna 

“auktoritära religiösa system”, en eufemism för den romersk-katolska kyrkan som Klanen 

påstod sökte världsherravälde. En andra reformationen kunde emellertid inte påbörjas så länge 
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protestantismen var splittrad.54 Det leder inte bara vidare till Klanens andra mål med sin re-

formation, det uppvisar också en övergripande ambition som låg till grund för dess konfess-

ionella positionering – att förena nationens alla protestanter. Ordet “pan” syftar i etymologisk 

bemärkelse på grekiskans “allt”. Här är anledningen till att jag benämner Ku Klux Klan i termer 

av konfession som pan-protestantisk: Klanens pan-protestantism omfattade ett socio-teologiskt 

projekt att förena alla nationens protestanter i en samlad opposition mot vad som hävdades vara 

“auktoritära religiösa system”.  

 Klanens pan-protestantiska utläggningar är ett återkommande inslag i källmateri-

alet. Med ringa undantag betonas rörelsens behov att förena alla protestantiska fraktioner varje 

gång ordet protestantism nämns, vilket inte skall förväxlas med teologiska argument. Pan-pro-

testantismen var, till skillnad från Klanens teologiska och exegetiska diskussioner, ett socio-

teologiskt projekt, ett led i det “Osynliga Imperiets” kulturkamp att bevara och försvara den 

föreställda naturliga hegemoni av vita, patriotiska protestanter som Ku Klux Klan ansåg sig 

förkroppsliga. Klanen påstod sig ha sammansmält protestantismens vitt skilda trossatser “into 

one great body of loyalty to a common purpose”. Av den anledningen hävdades att Ku Klux 

Klan skapat sig själv en självklar plats i kristendomshistorien i egenskap av att vara en “out-

standing force which has caused men to forget their differences, and to remember only that 

they are brothers, and beyond and above that brotherhood, the Fatherhood of God”.55 Klanen 

deklarerade att det behövdes en “ny reformation”, en reformation av protestantismen i termer 

av förening, ett åtagande som bara kunde uppnås i och av Ku Klux Klan.56 

 Eftersom det påstods att alla protestanter förenats i Ku Klux Klan med ett gemen-

samt intresse – att bevara Förenta staterna vitt och protestantiskt – var de inte bara “bröder”. 

De var del av ett “Fatherhood of God”. För det krävdes reviderade definitioner av vissa kristna 

termer. Det för att, som nämnt i Kapitel 2, Förenta staterna vid tiden kännetecknades av tron 

på att (vita) amerikaner var Guds nya utvalda folk. Med sådan logik hävdade Klanen att vanliga 

kristna begrepp bara kunde omfatta protestanter. Ett sådant var “kyrka”. För präst och Klan-

medlem Walter C. Wright omfattar konceptet “kyrka” alla – och endast – protestantiska kyrkor. 

Klanen, påtalade han, lägger ingen vikt vid kyrkonamn, trosbekännelser, doktriner och olik-

heter. Den är angelägen att upprätthålla kristendomens grundläggande principer. Protestant-

ismens hundratal olika fraktioner har, enligt Wright, gjort den svag och ineffektiv, utan enhet 

och mål, utan samarbete och ledarskap. I Ku Klux Klan, däremot, finns utrymme för förening. 

Klanen påstods enligt Wright vara “a great Cleansing House for all Protestant churches”.57 Han 

skriver, “In the Klan we meet, not as Methodists, Baptists, Presbyterians, Episcopalians, Lu-

therans, etc. but as PROTESTANTS, engaged in a common cause, interested in common ideals 

and defending a common faith against a common foe”.58 Klanens avsikter var inte att fostra 

hat. Enligt Wright handlade de om att försvara och framhäva “the sacred traditions, holy doctri-

nes and sublime principles of Protestantism and exalt the living Christ”.59 

 Precis som med Ku Klux Klans historiesyn och patriotism såg Klanen ett intimt 

samband mellan protestantism och ras, varför alla vita protestanter behövde förenas. De till-

hörde trots allt samma ras och följde samma socio-teologiska grundlinje: att till fullo bryta med 
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den romersk-katolska kyrkan. Protestantismen i termer av förenad konfessionell rörelse var 

således inte bara lösningen på rasens och den amerikanska nationens framtida regeneration. 

Med eftertryck understryks i Kloran, “Protestantism is the hope of the world”.60 

 Hiram Wesley Evans resonerade liknande, om än med tydligare antikatolska in-

slag. Den nordiska rasen för honom var inte bara fullt igenom protestantisk. En protestantisk 

konfession, som enligt honom oundvikligen hör samman med nordisk rastillhörighet, innebär 

ett starkt antikatolskt arv som Evans menade baseras på “the historic opposition of Roman 

Church to the Nordics’ struggle for freedom and achievements”.61 

 Det kan således konstateras att pan-protestantism för Ku Klux Klan handlade mer 

om ras inbäddat i ett socio-teologiskt projekt än enbart konfessionell positionering. Det tydlig-

görs när Evans sammanbinder en historisk bild av protestantismens betydelse för den nordiska 

rasen med tonvikt på att vita protestanter måste hålla samman för att undvika religiös, social, 

och politisk degeneration:    

Protestantism contains more than religion. It is the expression in religion of 

the same spirit of independence, self-reliance and freedom which are the high-

est achievements of the Nordic race. It sprang into being automatically at the 

time of the great “upsurgence” of strength in the Nordic peoples that opened 

the spurt of civilization in the fifteenth century. It has been a distinctly Nordic 

religion, and it has been through this religion that the Nordics have found 

strength to take leadership of all whites and the supremacy of the earth. Its 

destruction is the deepest purpose of all other peoples, as that would mean the 

end of Nordic rule.62 

Evans utläggning kan summeras i termer av att det inte existerar någon protestantism utan en 

nordisk ras; den nordiska rasen förlorar sin kulturella hegemoni utan protestantism. Behovet 

för alla protestanter att hålla samman är enligt Evans logik en existentiell nödvändighet. Pro-

testantismen, och därmed också den vita rasen, är hotad av “främmande krafter”, katoliker, 

judar, svarta, kommunister. De påstås försöka infiltrera Förenta staterna, främst genom poli-

tiska domäner, varigenom de ämnar minska protestantismens inflytande till den grad att den 

upplöses och dör ut. Det ses som ett led i det uppmålade “raskrig” som beskrivet i Kapitel 2, 

att försöka övervinna den vita rasens föreställda gudagivna hegemoni. För att Förenta staterna 

skall förbli en storslagen nation i enlighet med nationsfädernas och Guds avsikt måste därför 

alla rasrena, vita, patriotiska protestanter hålla samman. Ku Klux Klan var det sammanhang 

genom vilket denna ambition skulle uppnås. 

Till Klanens ambition att förena nationens alla protestanter hör också dess anti-

semitism och antikatolicism, som var produkter av det “Osynliga Imperiets” föreställningar om 

vilka hot som riktades mot den amerikanska nationen och den vita rasen. Bådadera kom till 

uttryck i form av politiska och socio-kulturella argument men var i grunden teologiskt motive-

rade. Att förstå Klanens pan-protestantism innebär att också synen på de som dess medlemmar 

hävdade inte ingick i denna konfessionella förening måste behandlas. 
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Antikatolicism, antisemitism och konspirationsteorier 

Ku Klux Klans pan-protestantism, vars ambition var att förena alla nationens protestanter, 

byggde på premissen att protestantism är äkta kristendom och den enda sanna religionen. I det 

avseendet bar Klanens teologi exkluderande incitament. Dessa teologiskt underbyggda exklu-

deringspraktiker framfördes med hjälp av antikatolska och antisemitiska konspirationsteorier. 

Med konspirationsteori avses här ett synsätt att världen styrs av en eller flera hemliga krafter 

som förkroppsligar tre principer: ingenting inträffar av en slump, ingenting är som det verkar 

och allting hör samman.63 

 Ku Klux Klans antikatolicism är svårdefinierad. Mer än att vara en ideologisk 

drivkraft uttrycktes antikatolicismen i form av känslomässiga farhågor. Historiker Yvonne Ma-

ria Werner har ur ett nordiskt perspektiv studerat den svenska antikatolicismen. Under mellan-

krigstiden hävdar hon att grundtendensen var att framställa katolicismen som något främmande 

och avvikande och att den inte hörde hemma i det svenska samhället. Det menar hon uttrycktes 

i två karakteristiska drag. För det första beskrevs katolicismen som framstegsfientlig, auktoritär 

och förtryckande; en “kulturkamp” som från konservativt protestantiskt håll framställdes som 

ett hot mot landets kulturella identitet och nationella oberoende. För det andra kläddes anti-

katolicismen i en militär metaforik. Det talades om den katolska kyrkans “anfallsplaner” mot 

Skandinavien och strävan efter att “inringa” protestantismen, om “besättningstrupper” i form 

av präster och ordenssystrar och om protestantisk “försvarsberedskap” mot detta hot.64 Lik-

nande, om än inte identiska, antikatolska tendenser förekom bland Ku Klux Klans medlemmar. 

Vid ett föredrag i en baptistkyrka i Bloomer, Wisconsin, 1925 använde sig en företrädare för 

Klanen av bibliska passager för att dels legitimera Klanens verksamhet, dels för att uppmåla i 

vad grad den romersk-katolska kyrkans läror och praktiker strider mot Jesu ord.65 

Klanens antikatolicism var tvetydig. Å ena sidan hade den, som följd av att anse 

sig företräda frihet i alla dess former, inga problem med att tolerera andra religioner, inklusive 

romersk-katolicism.66 Men toleransen hade gränser. Klanen motsatte sig vad som hävdades 

vara katolicismens oförmåga att särskilja på religion och politik. Denna politisering av relig-

ionen menade Klanen var en del av katolicismens ambition att uppnå världsherravälde, styrt 

från Rom. Präst och Klanideolog Walter C. Wright skrev att katolicismens “principal aim is 

expressed by three letters, – MAC, – meaning ‘Make America Catholic,’ and they are bending 

every effort in that direction”.67 Även om Klanen sade sig vara katolicismens “vän” handlade 

det om en fragil vänskap. Det på grund av Klanens rädsla för att katoliker i hemlighet konspi-

rerade om maktövertagande varmed de utgjorde ett hot mot både statsskick och nation. I The 

Fiery Cross stod att nationen “cannot always exist part Roman Catholic and part Protestant, 

since the one holds allegiance to a foreign dictator whose word is law unto them”.68 En 
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författare i Kourier Magazine utvecklade tanken vidare, “Should Catholics seek to control this 

country to the exclusion of all other forms of religious expression, they will find the Klan 

fighting them until the last Klansman was [sic] dead”.69 

Andra Klanmedlemmar gick längre än så. I stället för att framställa den “aukto-

ritära” katolicismen som ett nationellt politiskt hot sågs den som djävulen inkarnerad. Under 

signaturen “Hope” hänvisade en Klanmedlem till Uppenbarelseboken 13:18, vari det nämns att 

odjurets tal är 666. Talet appliceras därefter numerologiskt på den latinska frasen “Vicarius 

Filii Dei”, Guds sons ställföreträdare, en anspelning på påven även om frasen som sådan aldrig 

använts officiellt. Enligt denna antikatolska konspirationsteori motsvarar varje bokstav ett ro-

merskt tal (D=500, C=100, L=50, V/U=5, I=1, A/E/F/R=0). Om bokstäverna kodas följdriktigt 

motsvarar ordet “vicarius” talet 112, “filii” talet 53 och “dei” talet 501. När dessa adderas blir 

summan 666. Ur detta frågade “Hope” retoriskt, “Isn’t it the Catholic power? Can we break 

their chains from us?”70 

Den numerologiska konspiration som signaturen “Hope” presenterar var troligt-

vis inte representativ för 1920-talets Ku Klux Klan som helhet. Det är bara i det här exemplet 

som sådana föreställningar framträder. Dock kan sådana enstaka exempel ge sken av underlig-

gande åsikter förklädda i mer politiserade uttryck. På så sätt kan Klanens antikatolicism sägas 

återspegla generella och samtida amerikanska antikatolska föreställningar om en invandrande 

katolsk massa som ett främmande, auktoritärt och förtryckande hot samtidigt som vissa Klan-

medlemmars potentiella uppfattning av katolicism som djävulen inkarnerad kunde vävas in i 

dessa föreställningar. 

Ett sådant exempel är “Imperial Wizard” Hiram Wesley Evans. Den tvist som 

enligt Evans råder mellan protestantismen, förkroppsligad i Ku Klux Klan, och den romersk-

katolska kyrkan är inte religiös, utan politisk. Tvisten i sig däremot, om än politisk till sin natur, 

utgår enligt honom från det oupphörliga “raskriget”. Att den bottnar i det beror på att den nor-

diska rasen hör samman med en protestantisk bekännelse, varmed raskriget är oundvikligt ef-

tersom de av nordisk ras aldrig kan vara katoliker och katoliker aldrig kan konvertera och bli 

“äkta” protestanter.71 Följaktligen kan katoliker heller aldrig bli “riktiga” amerikaner. Den oa-

merikanska följetång som kommer med att vara katolik, enligt Evans, är att katolicismens “te-

okratiska” anspråk gör det omöjligt för dess anhängare att problemfritt leva i en fri demokrati 

i vilken kyrka och stat är separerade.72 Det leder Evans till den centrala anklagelse han riktar 

mot den romersk-katolska kyrkan: 

The real indictment against the Roman Church is that it is, fundamentally and 

irredeemably, in its leadership, in politics, in thought, and largely in member-

ship, actually and actively alien, un-American and usually anti-American. The 

old stock Americans, with the exception of the few such of Catholic faith – who 

are in a class by themselves, standing tragically torn between their faith and 

their racial and national patriotism – see in the Roman Church today the chief 
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leader of alienism, and the most dangerous alien power with a foothold inside 

our boundaries.73 

I ett försök att förtäcka sin antikatolicism ämnade Evans nyansera sina argument. Han framhöll 

att den romersk-katolska kyrkan i Förenta staterna tar förhållandevis lätt på de direktiv som 

påstås komma från Rom och att romersk-katolska präster predikar om amerikanskhet. Denna 

nyansering förefaller dock vara skenbar. Snarare än att ta hänsyn till att förhållandena inte är 

svartvita på så sätt som framträder i ovannämnda citat förefaller Evans skenbara nyansering 

vara en metod för att göra sin antikatolicism mer trovärdig. I sin text The Klan’s Fight for 

Americanism (1926), kort efter att han presenterat förhållandet mellan amerikansk katolicism 

och patriotism, framhävs ett enligt Evans “uppenbart” problem i att katoliker har för avsikt att 

lära ut patriotism: de är inte amerikaner själva. Det gör dem oförmögna att sprida kunskap om 

vad amerikanskhet innebär eftersom deras icke-ariska rastillhörighet förhindrar deras egen för-

ståelse av dess innebörd. Evans sätter det i omvänt perspektiv: “The service they give it, even 

if sincere, can at best produce only confusion of thought. Who would as an American, for 

instance, to try to teach Italians their own language, history, and patriotism, even without the 

complication of religion?”74 

 Genomgående i Evans texter är således föreställningen om katolicism som något 

från “äkta” amerikaners sida väsensskilt och främmande. Trots försök att nyansera sin bild av 

katoliker genom att peka på amerikanska katolska prästers predikningar om vikten att hålla fast 

vid en amerikansk patriotism förblir föreställningen av en antikatolsk konspiration om maktö-

vertagande central. Evans hävdade att det finns “fakta” som bekräftar en katolsk vision att 

överta makten i amerikansk politik och därmed bli både en politisk och andlig makt. När det 

kommer till nationella val röstar katoliker “almost as a unit, under control of leaders of their 

own faith, always in support of the interests of the Catholic Church and of Catholic candidates 

without regard to other interests, and always also in support of alienism whenever there is an 

issue raised”. Sålunda ansåg Evans att de inte röstar i egenskap av amerikanska medborgare, 

utan som främlingar och katoliker.75 Därtill anklagas de för att forma allianser med andra 

“främlingar”, som New York-baserade judar, med vilka de enligt Evans har gemensamt att de 

motsätter sig amerikanska “intressen” och en restriktiv invandringspolitik.76  

 Att Evans lyfter fram judar som del av en konspiration om maktövertagande lyf-

ter frågor om Ku Klux Klans antisemitism som, liksom dess antikatolicism, var tvetydig. Enligt 

Klanen själv var den inte antisemitisk.77 Det till trots förekommer i Klanens handlingar starka 

antisemitiska inslag, om vi med begreppet menar en beständig latent struktur av fördomar mot 

judar som ett kollektiv manifesterat i individer som attityder, i kultur som myter, ideologi, folk-

tro och bildspråk samt i handlingar – social eller rättslig diskriminering, politisk mobilisering 

mot judar och kollektivt eller statligt våld – vars resultat kretsar kring att exkludera eller förinta 

judar som judar.78 Ett sådant exempel är Klanens föreställning om att vita protestantiska 

                                                           
73 Evans, The Klan’s Fight for Americanism, 13. Se även “Roman Head Shows Hands”, The Fiery Cross 3 (19/9 

1924): 1, 5; “Who Refused Them?” The Fiery Cross 3 (13/6 1924): 4. 
74 Evans, The Klan’s Fight for Americanism, 14. 
75 Evans, The Klan’s Fight for Americanism, 15. 
76 Evans, The Klan’s Fight for Americanism, 15. 
77 Ku Klux Klan, Klansman’s Manual, 22. 
78 Fein, “Dimensions of Antisemitism”, 67. 



amerikaner är Guds egentliga utvalda folk, inte judarna. Med Ku Klux Klans födelse – som 

hävdades äga rum i “a sin-racked, despairing world” – “Hope is born again in the hearts of 

God’s people”.79 

 En frekvent förekommande bild inom den moderna antisemitismen är den om 

judar som sluga konspiratörer, vars semigudomliga karaktärsdrag gör dem till ariernas existen-

tiella ärkefiende.80 Bilden delades delvis av Ku Klux Klan. I huvudsak spreds från Klanled-

ningens håll en antikapitalistisk form av antisemitism, enligt vilken judar ses som giriga och 

pengafixerade anti-människor. William Joseph Simmons, som återinrättade Klanen 1915, häv-

dade att en bakomliggande och mäktig – dvs. judisk – kraft runt om Förenta staterna spridit 

probolsjevikisk propaganda som uppmanat den “underlägsna” svarta befolkningen att starta 

uppror mot de vita. Enligt Simmons innebär det att hela den amerikanska demokratin är “threat-

ened from every side, by greedy and designing powers from above, as by a great mass of in-

competent, unprincipled and undemocratic voters from below”.81 Simmons hävdade att judar-

nas mål att överta den vita rasens kulturella hegemoni över Förenta staterna är på väg att lyckas. 

Nationens vita befolkning beskrivs som “sovande”, en konsekvens av att konspirerande krafter 

har “dragged us out of our senses”.82 Ku Klux Klan, menar han, kan inte ensam lösa de nation-

ella faror den vita rasen nu står inför. Allt den kan göra är att vara hjälp på vägen för att väcka 

befolkningen ur sin dvala och därmed förstå vad det egentligen är som pågår. “The Ku Klux 

Klan proposes to wake the sleeper and make him at least sit up, look around, and ask the time 

of day”.83 

 Ku Klux Klans föreställda raskrig baserades, som beskrivet ovan, på övertygelsen 

att det effektivaste sättet för dess motståndare att bekämpa den vita rasen på var genom att 

separera Gud från sitt utvalda (vita) folk. Med andra ord, att eftersträva protestantismens död. 

En antisemitisk konspirationsteori som kom därur var att judarna konstruerat evolutionsteorin. 

Ku Klux Klan uppfattade evolutionsteorin som ett judiskt påfund med avsikt att underminera 

skapelseberättelsen i 1 Mosebok (en anklagelse som förbiser att den bibliska skapelseberättel-

sen har sitt ursprung i judisk teologi och att Darwin inte var jude). På dessa grunder blev Ku 

Klux Klan, enligt historiker Linda Gordon, en av Förenta staternas första nationella rörelser att 

förneka evolutionen och att ställa sig bakom statliga lagar som motsatte sig att den skulle läras 

ut i skolsystemet.84 

 Det var dock främst i antikapitalistiska termer Klanens antisemitism kom till ut-

tryck. Ett enkelt sätt att förmedla sådana tankar var i form av skämtsamma karikatyrer. Imperial 

Night-Hawk återgav 1923 en sådan berättelse. Den framställs som en faktisk händelse, vilket 

bör ifrågasättas på basis av dess narrativa stil – i synnerhet den judiske besökarens uppenbara 

och troligen adderade brytning – och att titeln är “An Eye For Business”: 

The newly organized Klan, having had its first parade, was now in session 

behind closed doors for the purpose of conferring the secret work upon a batch 
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of aliens. A stranger tried to shove his way into the hall. The Klexter shooed 

him away. Presently the persistent intruder returned. 

 “Say, look here,” said the warden, “you don’t belong here.” He 

took a closer look at the stranger. “I’m sure of it. Ain’t you Jewish?” 

 “Shure, I’m Jewish,” answered the other, with an ingratiating 

smile. 

 “Well, don’t you know the Klan won’t let Jews join it?” 

 “I don’t want to join.” 

 “Well, what do you want then?” 

 “I vant to see the fellow vot buys the bedsheetings.”85 

 

Även om de arbeten som skrevs inom Klanens ramar hade tidsliga och geografiska skillnader 

presenterade de en i stort oföränderlig “klanisk” kulturell identitet. Det var ovanligt att själv-

ständiga Klanpublikationer avvek alltför mycket från det “Osynliga Imperiets” patriotiska och 

pan-protestantiska dogmatik. Trots det förekom vissa skillnader, bland annat på temat anti-

katolicism. George Estes The Old Cedar School (1922) och Roman Katholic Kingdom and the 

Ku Klux Klan (1923) redogjorde detaljerat för Förenta staternas föreställda katolska hot. Den 

första fokuserade på den allmänna ordningens relation till konfessionella skolor, den andra på 

katolska kyrkan som en “icke-beskattningsbar korporation”. Walter C. Wrights Religious and 

Patriotic Ideals of the Ku Klux Klan (1926) och biskop Alma Whites romantiserande Ku Klux 

Klantrilogi (1925–28) hade ett tydligare fokus på Klanens protestantism. Texasbaptisten 

Wright betonade att Klanen verkade för att förena alla protestanter medan White framhöll en 

apokalyptisk oro över katolska kyrkans “satanistiska krafter” och den “girige juden”.86 

 

Sammanfattning 

Klanledare och medlemmar var övertygade om att de hade Gud på sin sida i sin ambition att 

förena alla protestantiska fraktioner, som i sin sammanslutning beskrevs av Klanen som den 

enda “sanna” tron, i ett uppdrag att rädda nationen och den vita rasen. En Klanmedlem från 

Arizona skrev en dikt, “God in the Klan”, i vilken han sakraliserar rörelsen: “But then there 

came a Savior, / With a face turned to the clod. / The noble Knights of the Ku Klux Klan, / 

Another form of God”.87 Att vara en annan “form of God” innebar att Klanens självutnämnda 

andra reformation, ideal och principer var legitima, oföränderliga och förhärskande. Dess tolk-

ning av tron var således slutgiltig och evig som visade sig bli oundgänglig i medlemmarnas 

personliga liv och aktioner i Klanens namn men också i deras vision om den amerikanska nat-

ionens framtid. Tron var således kärnan i Ku Klux Klans radikala nationalism. Därtill genom-

syrade tron inte bara rörelsens texter utan också hur den konstruerade och använde sig av patri-

otism.  
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“The Crusade for Americanism”: Klanen och religiös patriotism 

 

 

 
We believe that one can never be wholly patriotic or thoroughly democratized 

until he obeys God’s first commandment and settles upon some spot of ground 

and subdues it and makes it yield its secrets and its wealth.  
 

–– WILLIAM JOSEPH SIMMONS (1923)1 

 

 

 

Föreställningen om Förenta staterna som utvald nation med gudomligt syfte genomsyrade Ku 

Klux Klans radikala nationalism. Kärleken till nationen kretsade i stor utsträckning kring en 

ambition att fullborda den vita rasens regeneration på amerikanskt territorium, som närmast 

kan beskrivas som en kombinerad ras- och nationsdyrkan, varigenom Förenta staterna skulle 

uppnå sitt rasteologiska syfte att åter bli den vita rasens nya heliga land och en förkroppsligad 

form av Gud. Det resulterade i flertalet rasreligiösa förklaringar. Förenta staterna var inte bara 

en nation inom vars territoriella gränser Gud förkroppsligades; vita, protestantiska, inrikes 

födda amerikaner var Guds utvalda folk. Ett led i det var en existentiellt driven patriotism – ett 

begrepp som ovan definierats som kärleken för och lojaliteten till ens land, sammanvävd med 

en särskild omsorg för ens landsmäns välmående – genom vilken “sanna” amerikaner kunde 

komma närmare Gud. Ur den diskussion som drivits i föregående kapitel finns därmed fog att 

kalla Ku Klux Klans patriotism för en “religiös patriotism”. Suffixet “patriotism” förstås, som 

förklarat i Kapitel 2, som ett annat ord för nationalism för att återspegla Klanens eget språk-

bruk. Klanens religiösa patriotism är med det en central del av dess radikala nationalism.  

 Det här kapitlet behandlar Ku Klux Klans religiösa patriotism. Det görs genom 

att binda samman Klanens myt om Amerika, dess tankar om nationell identitet, ras och teolo-

giska positionering. Kapitlets avsikt är att bidra till att mer konkret visa hur dessa kategorier 

hängde samman inom ramarna för Klanens pan-protestantiska radikalnationalism. Jag börjar 

med att redogöra för Ku Klux Klans förenande syn på nation och Gud. Den möjliggjordes 

genom ett fokus på andlighet, som i sin tur handlade om kärlek. Därefter visar jag hur denna 

sammansvetsade kärleksrelation konkretiserades i form av ritualer och symbolik. Kapitlet av-

slutas med en kort sammanfattning. 
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Kärlek till nation och Gud 

År 1900 publicerades boken Manual of Patriotism: For Use in the Public Schools of the State 

of New York under redigering av Republikan och kongressledamot Charles R. Skinner (1844–

1928). Vad som utmärker det 470 sidor långa verket är dess passion för flaggan, den ameri-

kanska nationens symbol, i kontrast till tidigare patriotiska skrifter vars kännetecken var att en 

“råkar” tillhöra en nation, “an arbitrary ‘spot of earth’”.2 Skinner skriver i förordet, “Patriotism 

is love of country, born of familiarity with its history, reverence for its institutions and faith in 

its possibilities, and is evidenced by obedience to its laws and respect for its flag”.3 Boken 

publicerades i samband med den migrationsvåg som djupgående präglade och förändrade För-

enta staterna mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vad verkets författare föreslog 

återspeglar således samtidens kontext. De försökte främja och utveckla tillhörighet till en po-

litisk symbol som ansågs förkroppsliga den nationella historien i ett försök att assimilera per-

soner från andra kulturer. Det handlade om en affektiv och substantiell form av patriotism, att 

nationsdyrkan avsågs framväxa, fördjupas och intensifieras genom fokus på nationella symbo-

ler. 

 Ku Klux Klans patriotism ter sig inte ha utmärkt sig nämnvärt i förhållande till 

det resterande amerikanska samhället vad gäller känslobaserade nationalistiska yttringar. Fo-

kus på kärlek till nationen, nationella symboler samt förmedlandet av ett historiskt narrativ 

enligt vilket Förenta staterna var en gudagiven nation tillhörde den generella tidsandan. Vad 

som särskilde Klanen från det resterande samhället var sammankopplingen av föreställningen 

om Amerika som gudomligt ordinerad nation med ett rashistoriskt narrativ enligt vilket Förenta 

staterna endast är till för vita protestanter. Jag kallar sådan positionering “religiös patriotism”. 

Begreppet möjliggör att identifiera de existentiella, nära metafysiska, inslagen i Ku Klux Klans 

patriotism som kom ur föreningen mellan dess myt om Amerika och rasorienterad bibelexege-

tik. 

 Den religiösa patriotismen handlar således om en oskiljbar kärlek till både nation 

och Gud. Med det blir den amerikanska nationen, och det historiska narrativ varur den produ-

cerats, ett dyrkningsbart objekt; nationsfäderna upphöjda till profeter till vilka Klanmedlem-

marna såg sig som ättlingar. Uppdraget var att slutföra det andliga uppdraget att upprätthålla 

Förenta staternas överhöghet, en position som tillskrevs nationen då den ansågs vara Guds egen 

nation. En Klanmedlem skrev i Imperial Night-Hawk 1923 att “the Klansmen of the nation are 

steadily marching down the road, doing the things for their God, their homes, and their coun-

try”.4 I förordet till sammanställningen av Klanens “Grand Dragons” årsmöte i Asheville 

samma år står: 

Thoughts, ideals, principles, these belong to the realm of the spiritual. They 

are not as wood or stone; as gold or silver. They cannot be weighed on the 

scales nor measured by tangible device. Being of the spiritual, they will exist 

forever, for the things which are seen are temporal, but the things which are 

not seen, they are the eternal. These undying bequests from our venerated fa-

thers are to be incorporated by us, their sons, thus having them to live again in 

our bodies, as in a resurrection body.5 
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Ku Klux Klans religiösa inslag som underbyggde dess patriotism är genomgående i Klanens 

handlingar. Föredömligt medborgarskap ansågs kunna läras i 1 Petrusbrevet 2:13–17 – en pas-

sage som framhäver vikten av att troende för Guds skull skall underordna sig den rådande 

samhällsordningen – något som i sin tur förutsatte ett “patriotiskt dop”. Det resulterade i att 

Klanens medlemmar vid sina sammanträden sade sig vara högtidligt verksamma i “the holy 

service of our country”.6 Mer än ett symboliskt språkbruk med syfte att rikta sig till medlem-

marnas radikalnationalistiska affekter var det en bokstavlig övertygelse om att främja påstådda 

nationella intressen också innebar att tjäna Gud. Det, kombinerat med teorin om att den vita 

rasen härstammar från Israels “tio förlorade stammar”, indikerar att nationell identitet för Ku 

Klux Klan var “a thing of the spirit, a purpose and a point of view, that can only come through 

racial understanding”.7 

 Klanens kärlek till den amerikanska nationen hörde till stor del samman med en 

kulturkamp, eller ett raskrig, mot föreställda religiösa, politiska och sociala hot, i huvudsak 

judar, svarta och katoliker. Konsekvensen av det var att landsförräderi enligt Ku Klux Klan 

handlade om religion, alltså en fråga om heresi. “Imperial Wizard” Hiram Wesley Evans ansåg 

sig religiöst övertygad om att “betrayal of Americanism or the American race is treason to the 

most sacred of trusts, a trust from his fathers and a trust from God”.8 Att regenerera den ame-

rikanska nationen medförde att bibelexegetik, efterleva Jesus som “karaktärskriterium” och 

ämnandet att uppnå en nationell pan-protestantism var viktiga om än otillräckliga verktyg. Re-

generationen krävde militariserade uttryck och extralegala metoder varmed Evans betonade Ku 

Klux Klans centrala roll i ett “crusade for Americanism”.9 I Kourier Magazine skrev han, “Be 

militant knights of the religion of our Lord and Savior, Jesus Christ”.10 För att kunna penetrera 

och förstå Klanens tal om korståg och kärlek till nationen måste föreställningen om ett ound-

vikligt raskrig tas i beaktning. Raskriget var för Klanens medlemmar en reell farhåga för vad 

som väntade om degenerationen fortsatte, ett rasbaserat Armageddon. Det är en insikt omöjlig 

att förklara om “hat” förblir den analytiska utgångspunkten. Kelly Baker sammanfattar Ku 

Klux Klans nationalism som “skändlig” och “tendentiös” och Juan Sánchez kallar den ett ram-

verk inom vilket “religiöst inspirerad trångsynthet” kunde ventileras.11 Hatet finns givetvis där 

som delkomponent till kärleken, men hatet var för Klanen inte överordnat. Kärleken till nation 

och Gud var större. När det “Osynliga Imperiet” talade om korståg var det i huvudsak i termer 

av att strida för, inte mot, något. 

Att kalla Klanens regenerativa uppdrag ett korståg var ett sätt att ingjuta behovet 

av att de skönmålade orden som talade om ett framtida rasrent Amerika behövde omsättas i 

handling. Vad som förenade kristendom och patriotism i Ku Klux Klans praktiska aktioner var 

det brinnande korset, en religionspatriotisk symbios som framställs med eftertryck i dikten 

“The Fiery Cross”: 

It [the fiery cross] stands for the light that Jesus spread 

In teaching and through sacrifice 

That light which streams from overhead 

Dispelling darkness, greed and vice 
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It stands for faith, which like a fire 

Burns steady in the patriot soul 

In time of crisis flaming higher 

To light us toward the sacred goal. 

It speaks its message from the hill 

Though Midnight blackness wraps the earth 

And proves that men are watchful still 

O’er principles their sires gave birth.12   

Från ett religiöst perspektiv predikade Klanen idén om broderskap; behovet att övervinna den 

mänskliga naturens mörka sida. I den bemärkelsen framförde Ku Klux Klan vad de ansåg var 

kärnan i Bibeln och Jesu lära. Ur dess rasteologi identifierades emellertid mörkret främst bland 

icke-vita och icke-protestanter. Dessa kunde inte nå frälsning på grund av vad som påstods vara 

deras oförmåga att förstå patriotism, tro på fel religion, hängivenhet till icke-amerikanska ideal 

och tillhörighet till en underlägsen ras. Vita protestanter kunde däremot uppnå frälsning i och 

genom Klanen eftersom dess självtitulerade korståg hade för avsikt att rädda detta av Gud ut-

valda folk. Historiker Kelly Baker påpekar korrekt att 1920-talets Ku Klux Klan “imagined 

themselves as guardians, or Knights, of an endangered culture”.13 Eftersom kärnan i Ku Klux 

Klans verksamhet var att de var en religiös rörelse innebar det att de ansåg sig verka för Guds 

sak genom att rädda hans eget folk. Ett led i detta rasorienterade frälsningsprojekt var att be-

kämpa föreställda hot, att bringa “the real light of freedom from the horde of un-American 

aliens”. Det nämnda ljuset var “in the form of the fiery cross, the symbol of Christ, and the Ku 

Klux Klan”.14 Det mest påtagliga hotet var katolicismen vars mål enligt Klanen var att kullkasta 

amerikanska institutioner och underordna dem påven. Amerikanska katoliker var således inte 

bara oförmögna att förstå konceptet patriotism. Eftersom Klanen påstod att de hyste störst till-

tro till påven och därmed ett “auktoritärt religiöst system” var de fientliga mot demokrati och 

ett direkt hot mot den amerikanska nationen som sådan. 

 Ku Klux Klans antikatolicism och, i förekommande fall, antisemitism var inte 

den ursprungliga inkörsporten till rörelsens teologi och ideologi. Hat och förakt som riktades 

mot vad Klanen ansåg vara icke-amerikansk religion föregicks av kärlek till Gud och nation. 

Eftersom Förenta staterna i tilltänkt version var vit, rasren och protestantisk försökte Klanmed-

lemmarna hjälp från Gud att fullborda detta mål. Effekten av det var följaktligen att tankar om 

Gud och nation blev svåra, om inte omöjliga, att särskilja. Tematiken var, som nämnts i tidigare 

kapitel, central för Ku Klux Klans radikalnationalistiska pan-protestantism, centrerad kring en 

historiserad rasteologi som utöver att behandlas i bok- och artikelform eller diskuteras vid års-

möten också kunde formuleras som böner. En bön kunde formuleras som denna: 

Give us to know that the crowning glory of a klansman is to serve. God save 

our nation, and help us to be a nation worthy of existence on earth. Keep ablaze 

in each klansman’s heart the sacred fire of a devoted patriotism to our country 

and its government. And Oh God, give us men. Our Country demands strong 

minds, great hearts, true faith and ready hands. Men whom the lust of office 

does not kill, Men whom the spoils of office cannot buy. Men who possess 

opinions and a will, Men who have honor, Men who will not lie, Men who 

serve not for selfish booty, but real Men, courageous, who flinch not at duty, 

Men of dependable character, Men of strong sterling worth. The wrongs will 

be redressed, and right will rule the earth. God give us men. Oh God, for Thy 
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glory and our good we humbly ask these things in the name of Him who taught 

us to serve and sacrifice the right.15 

Ett begrepp i sammanhanget som belyser Ku Klux Klans religiösa patriotism är Klankraft, rö-

relsens doktriner och läror. Kapitel 2 berättar att Klankraft var det begrepp genom vilket Kla-

nens medlemmar ansåg sig förkroppsliga den vita och amerikanska – i förlängningen ariska – 

“rassjäl” som utgörs av en anda av gudagiven överhöghet och nobla ridderlighetsideal. 

 Det är i Klankraft begrepp som “frälsning”, “evangelium” och “korståg” sätts in 

i ett nationellt och patriotiskt projekt. Nästan tio år efter att ha återupprättat Ku Klux Klan skrev 

William Joseph Simmons att striden för den amerikanska nationens pånyttfödelse är en nära 

dualistisk konflikt mellan det goda och det onda. “To lose the fight here is to lose all. To win 

at this point is to win for ourselves national salvation, and for the world our share in its ultimate 

redemption”.16 Han påtalar även att en person aldrig är fullt ut patriotisk och “demokratiserad” 

förrän Guds första budord underordnats och bosättning på permanent plats genomförts.17 I sitt 

föredrag i samband med årsmötet i Asheville 1923 försökte delstaten Oklahomas “Grand Dra-

gon” bringa klarhet i vad begreppet Klankraft innebär. För honom är Klankraft “the motive 

power embodying the divine and cardinal principles necessary for the resurrection of that real, 

genuine Americanism of which our forefathers undoubtedly had the vision when they drafted 

the Declaration of Independence and the Constitution of the United States”. Det är en anda av 

“ren patriotism” och således det främsta exemplet på “ridderlighetens nobla ideal”.18 Klankraft 

är tankar, ord och ideal omsatta i praktik. Klanmedlemmarnas levnadssätt, moral och aktioner 

skulle därför ha för avsikt att predika “the gospel of patriotism”, med andra ord, “never allow-

ing a national or state event in which our flag is being commemorated to pass by without mak-

ing special effort to assist the authorities in creating love and respect in the hearts of men for 

our starry banner and the great government which it represents”.19 Sammantaget var Klankraft 

för Oklahomas “Grand Dragon” inte bara ett omfattande koncept, det var ett patriotiskt rikt-

märke omsatt i praktik. “Klankraft is the art of inculcating into the heart and soul of man a 

reverence for Deity, for our country, our homes, and each other through inspiration and educa-

tion”.20  

 Klankraft som praktiskt uttryck handlade inte bara om vad Ku Klux Klan ansåg 

vara korrekt patriotiskt och nationellt leverne. Det var genom Klankraft målet om ett “pånytt-

fött” rasrent, vitt, protestantiskt Amerika skulle uppnås, “the emblem of real Americanism”.21 

Kelly Baker skriver, “The order hoped to reconquer the nation in the name of Protestantism 

and ‘100% Americanism’ and envisioned its battle as a crusade for the nation and its way of 

life. After all, members imagined themselves as Knights in white robes who marched under the 

glow of a burning cross”.22 

 Ku Klux Klan var och har förblivit en religiös rörelse. Ett led i Klanens gudom-

liggörande av nationen var ritualer och symbolik vars mytiska form var en blandning av kristna 

uttryck och praktiker utförda av hemliga brödraskap. Symbiosen var resultatet av William Jo-

seph Simmons intresse för brödraskap, mystik och relationen mellan makro- och mikrokosmos. 
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Det resulterade i att Ku Klux Klan inte bara såg sig som sanna patrioter som stred för nationell 

pånyttfödelse och bevarandet av ett rasrent, protestantiskt Amerika. Ritualerna och den sym-

bolik de medförde placerade Klanen i en kamp för något större, ett raskrig manifesterat i striden 

mellan amerikaner och av Klanen bedömda icke-amerikaner. Det var en kamp mellan renhet 

och orenhet, att bevara den vita och obesudlade “rassjälen” från icke-vita, lömska, degenera-

tiva, underlägsna och farliga rasmotståndare.   

 

Ritualer och symbolik 

För att Ku Klux Klans religiösa patriotism skulle tillskrivas metafysiska drag var det tvunget 

att appellera till medlemmarna på ett existentiellt plan. Det räckte inte med att tala om nation-

ella “problem”. Dessa ansågs hålla på att verkställas i skrivande stund, med folklig degenerat-

ion som påföljd. Problemen var många och identifierades på flera håll. Baker sammanfattar, 

“For the Klan, Catholics had allegiance to a foreign entity, the pope; Jews refused to assimilate; 

and African Americans were a ‘lesser’ race that could never reach the great heights of the 

Anglo-Saxon”.23 Vad den amerikanska nationen behövde var handling, inte ord och fakta. Wil-

liam Joseph Simmons var på den punkten mycket tydlig. Han vände sig mot det talade ordet 

som lösning på den amerikanska nationens och rasens interna och externa hot med invänd-

ningen att det var ineffektivt. “We seek to draw the souls of men into a service which means 

sacrifice. This service is vital to the nation, and essential to the salvation of our civilization. 

The language of symbolism is the language of the soul”.24 Av vikt var därmed inte att i huvud-

sak presentera migrationskritik med hjälp av rationella, faktabaserade argument. Viktigare var 

att genom handling nå ett språk på ett djupare plan: själen. Simmons talade om “själens språk”. 

Med det menade han inte att alla själar har samma språk. Sett till Klanens rasorienterade bibel- 

och historiesyn menar han den amerikanska rassjälen, ett element alla vita protestantiska ame-

rikaner påstås besitta. Simmons hållning var att denna rassjäl kunde väckas med hjälp av sym-

bolik och ritualer. Kloran, Ku Klux Klans “heliga” bok författad av Simmons, hör givetvis in 

i sammanhanget. Fylld med symboliska hänvisningar till den första Klanen, inbördeskriget och 

rasmystik är det i Kloran alla Klanmedlemmar lär sig de interna begreppen men också de vik-

tigaste ritualerna i samband med deras “Klovokationer”, öppnings- och avslutningsceremonin 

samt “naturaliseringsceremonin” där naturalisering (naturalization) innebär en vit, protestan-

tisk, inrikes född amerikan som fått upp ögonen för “sanningen” och valt att ansluta sig till Ku 

Klux Klan. Han konverterar med det från oinsikt till upplysning.   

 Ett annat drag som ritualerna med tillhörande symbolik medförde var en extatisk, 

nära elektrisk, stämning. Sådana känslostormar inträffade i samband med att det “brinnande 

korset” antändes. Korset väckte känslor av flera anledningar. För det första symboliserar det 

Jesu korsfästelse. För det andra påminns varje Klanmedlem om att den amerikanska rasen har 

sitt ursprung bland skotska och keltiska stammar på de brittiska öarna, en koppling till Thomas 

Dixons exotiska fantasi enligt vilken stammarna (eller klanerna) använde sig av brinnande kors 

som signaleldar. För det tredje väcks Ku Klux Klans ambition att regenerera den amerikanska 

nationen, ett uppdrag som sträcker sig tillbaka till den första Klanen. Sammantaget bär det 
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brinnande korset “the idea of illumination and sacrifice. It symbolizes a love that lights the way 

to the noblest service; it symbolizes a service that is impelled by a burning love”.25 

De årliga sammankomsterna vid Stone Mountain, platsen där William Joseph 

Simmons och andra återupprättade Ku Klux Klan 1915, kunde ta sig sådana extatiska drag. 

Simmons ger en utförlig beskrivning av vad som händer inom varje deltagare och hur omgiv-

ningen upplevs i takt med att Klanens ritualer praktiseras: 

First, there comes a sense of tranquillity. The men look out upon the peace and 

harmony of the stars and seem to feel in their souls something of the strength 

and orderliness of the planets in their courses. Then comes, during our prelim-

inary ceremonies, a moment of marvelous moral tension and exhilaration. The 

vast throng, with upturned faces, deeply moved to eloquent agony of speech-

less prayer, catches a glorious inspiration. It comes upon the multitude as a 

wind moving gently through the forests in the autumn time. Every soul is 

thrilled. In this conscious moment each man feels as if he were in a holy tem-

ple consecrating all that he is and all that he has to a great cause. In response 

to his dedication, new and secret divine forces begin to stir in his conscious-

ness. […] It is a moment […] in which love and sacrifice and altruism are 

reborn. It is a time in which all that is coarse and unchaste and unrefined in 

human life is consumed by a holy passion, and all that is noble and courteous 

and divine is made regnant.26 

Ku Klux Klans mest centrala symbol var (och är) det brinnande korset, kring vilket alla cere-

monier är uppbyggda. Det är inte Klanens enda symbol. Det brinnande korset var en av 1920-

talets Ku Klux Klans sju symboler. Övriga sex var Bibeln, amerikanska flaggan, svärdet, vatt-

net, dräkten och masken. I en artikel publicerad i Imperial Night-Hawk 1923 förklarar Texas 

“Exalted Cyclops” (en av Klanens lokala chefsofficerare) symbolernas betydelse. Bibeln sågs 

som grunden till Klanens ideologi i termer av att vara en konstant påminnelse om den kristna 

religionens trossatser som Klanmedlemmars dagliga rättesnöre. Korset representerade Kristi 

korsfästelse och påminde Klanens medlemmar om att Jesus var deras karaktärsideal. Flaggan 

representerade, genom sina färger, alla “sanna” amerikaners tro och ideal vilka alla Klanrekry-

ter svor att för alltid försvara. Det dragna svärdet skildrade rättsväsendets symbol. Artikeln 

beskriver symbolen som att “Its presence on our sacred altar signifies that we […] are solidly 

behind every law enforcement officer in the land”. Den uttryckte också Klanens ambition att 

försvara nationen. Vattnet var ett renande inslag för de som blev initierade. Enligt artikeln var 

vattnet “a symbol of purity of life and the unity of purpose. With this divinely distilled fluid 

we have been dedicated and set apart, in body, in mind, in spirit and in life, to the sacred, 

sublime and holy principles of Klankraft”.  

Dräkten var ett instrument som bortsåg från social, politisk och ekonomisk bak-

grund. Den var också en symbol för rättfärdighet. Artikelförfattaren skriver, “Klansmen wear 

this white robe to signify that they desire to put on that white robe which is the righteousness 

of Christ”. Uniformerna gavs helig betydelse som visade på patriotism, ridderlighet och fram-

för allt vit protestantisk kristendom. Rockens vita färg visade på kraven för medlemskap: nor-

disk-anglosaxisk, protestantisk och “inrikes född” amerikan, som alla förutsatte vithet. Genom 

att bära dräkten försökte Klanmedlemmar dölja sin otillräcklighet vilket bara kunde göras 
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genom Guds nåd och följa hans son. Masken adderades till dräktens syfte att göra alla med-

lemmar jämlika inför varandra och inför Gud. Den hjälpte också Klanmedlemmar att hålla sina 

identiteter hemliga. Med sådana regalier, hur kunde en inte “look upon a multitude of white 

robed Klansmen without thinking of the equality and unselfishness of that throng of white 

robed saints in the Glory Land?” Vid en summering av förklaringarna skriver författaren: 

Thus with our symbols we seek to emphasize and impress the sacred, sublime 

and holy principles of Klankraft. With God as our Father, Christ as our crite-

rion, the Bible as our guide, the cross as our inspiration, and the flag as our 

protection, we mean to march on to triumphant victory for the principles of 

right in the Knights of the Ku Klux Klan.27 

De vitklädda Klanmedlemmarna ansåg sig också härma de vitklädda figurerna i Uppenbarel-

seboken. Därmed blev Ku Klux Klan, i deras ögon, inte bara representanter för Jesu moral. 

Klanen blev också en reflektion av det bibliska narrativet. Precis som alla kristna martyrer 

påstås ges en vit dräkt när de kommer till Guds rike (Upp. 3:4, 6:11, 7:9) bär Klanen vita dräkter 

för att visa på att de verkar för Guds sak.28 Den symboliska religiösa patriotism som återfinns 

i det “Osynliga Imperiets” vita dräkter är därmed dubbelbottnad. Å ena sidan är dräkterna en 

rasorienterad patriotisk symbol, att Klanen säger sig verka för den vita rasens överlevnad. Å 

andra sidan är de en religiös symbol där Ku Klux Klan gör sig själv representant för alla kristna 

martyrer samt för Gud själv. Den dubbelbottnade symboliken utesluter inte någon av dessa 

aspekter. De är två sidor av det religiösa patriotiska myntet.  

 Ku Klux Klans sju symboler är inte huggna i sten som fortsatt in i vår tid. För-

klaringar har skrivits om eller raderats, båda beroende av antingen interna konflikter eller rätts-

liga beslut. I försök att motverka Ku Klux Klans ofta våldsamma aktioner infördes i flera del-

stater under 1920- och 30-talen maskeringsförbud. Resultatet var att när symbolerna förklara-

des nästa gång på nationell nivå, i Kourier Magazine 1933, nämndes bara sex symboler: Bibeln, 

korset, flaggan, svärdet, vattnet och dräkten.29 Masken var inte längre en symbol. 

 De symboler – och förklaringarna som tillskrevs symbolerna – indikerar att Ku 

Klux Klan var mer än en politisk och social rörelse. Förklaringarna ingav enligt medlemmarna 

själva symbolisk representation för “sann” amerikanskhet, kännetecknad av att vara vit, prote-

stantisk och inrikes född. Klanens religiösa patriotism utvecklades med åren till att under 1950-

talet benämnas som en “Ku Klux Klan-religion”.30 I det avseendet handlade Ku Klux Klans 

religiösa patriotism mer om att heliggöra nationen. Med det heliggjorde Klanen även sig själv 

eftersom dess medlemmar sade sig vara förkroppsligade ideal av “riktiga” amerikaners essens.  

 

Sammanfattning 

Ku Klux Klans religiösa patriotism handlade om att omsätta ord i handling varmed uppdraget 

att regenerera den amerikanska nationen kunde uppfyllas också på ett existentiellt plan. Be-

greppet kretsar kring en ingjuten bild av en föreställd amerikansk essens som bara kan innehas 
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av vita protestanter av anglosaxisk börd. Klanens patriotism tillskrivs religiöst innehåll då den 

implicerar att Gud och nation ges lika stor betydelse. Gud är den metafysiska entitet som skapat 

världen. Den amerikanska nationen är den geografiska plats inom vilken Gud förkroppsligar 

sig själv och beskyddar sin främsta skapelse, den vita rasen. En religiös patriotism skiljer sig 

från sedvanlig patriotism i det att den inte bara ämnar beskydda nationen. Det handlar om att 

se till att Gud överlever “mindervärdiga” skapelser.
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“For God, Homes, and Country”: Avslutande diskussion 

 

 

Ku Klux Klans häpnadsväckande förfall, där dess medlemstal under 1920-talets sista år mins-

kade från någon miljon anhängare till omkring 35 000, innebar inte dess död. Klanen har levt 

vidare till dags dato, om än i olika varianter och kantad av både interna och externa stridigheter. 

I dag finns en mängd rörelser som går under namn som liknar epitetet Ku Klux Klan, som 

Imperial Klans of America och SS Knights of the KKK. De förenas ofta inte mer än i namn 

men alla gör anspråk på att vara förlängningar av 1920-talets Ku Klux Klan, vars storhetstid 

framställs som de vita riddarnas prototyp. För att förstå dagens Klanrörelser behövs kunskap 

om det “Osynliga Imperiets” andra inkarnation. 

Syftet med det här arbetet har varit att analysera hur och i vad grad Ku Klux Klan 

konstruerade en pan-protestantisk kristendomstolkning baserad på dess myt om Amerika åren 

1915–30. Med sådan analytisk utgångspunkt bröts studien ned i tre delfrågor. Det för att fram-

häva arbetets syfte ytterligare: (1) hur Ku Klux Klan använde sig av rasbegreppet i sin pan-

protestantiska kristendomstolkning i relation till synen på nationell identitet; (2) vilka bibliska 

passager och berättelser som användes av Ku Klux Klan för att underbygga en pan-protestan-

tisk kristendomstolkning; (3) i vilken utsträckning Ku Klux Klans pan-protestantiska kristen-

domstolkning var, tillsammans med dess nationella identitetsskapande, ett uttryck för kärlek 

och inte hat. I och med att stora mängder text har analyserats och tolkats i ljuset av deras kul-

turella och socio-politiska kontext har en hermeneutisk innehållsanalys varit nödvändig. Myt-

teori och kulturell hegemoni har varit elementära tillvägagångssätt att angripa det empiriska 

materialet på. Med andra ord, teoretiska utgångspunkter som betonar att Ku Klux Klan såg sig 

som del av en kulturkamp mot judar, svarta och katoliker om att bibehålla vad de ansåg vara 

en hegemonisk position i en nation som hävdades vara ordinerad av Gud själv. Att rädda den 

amerikanska nationen från rasblandning och degeneration handlade således också om att rädda 

Gud. För att kunna presentera mina resultat om hur Ku Klux Klan konstruerade en pan-prote-

stantisk kristendomstolkning baserad på dess myt om Amerika åren 1915–30 måste först del-

frågorna adresseras.  

 För det första kan konstateras att rasbegreppet är centralt för att förstå hur Ku 

Klux Klans pan-protestantiska bibeltolkning relaterade till synen på nationell identitet. Till den 

grad att det inte går att förstå Klanens syn på den amerikanska nationens historia utan dess 

tankar om ras. Närhelst Klanmedlemmar talade om det förflutna gjorde de det i termer av ett 

föreställt ariskt alternativt anglosaxiskt ursprung som anses höra oundvikligt samman med en 

protestantisk konfession. Resultatet var att Ku Klux Klan beskrev Förenta staterna som den 

“vite mannens land”. De som inte uppfyllde Klanens krav på vad det innebär att vara “äkta” 

amerikan – vit, protestantisk, inrikes född – skulle förvägras de rättigheter som gavs de som 

uppfyllde det amerikanska ideal som Klanens medlemmar sade sig förkroppsliga. Ur det, kom-

binerat med en alternativ bibeltolkning där den vita rasen ses som ättlingar till Israels “tio 



förlorade stammar”, konstruerade Ku Klux Klan en myt om Amerika på vilken dess radikala 

nationalism baserades.  

 För det andra var det genomgående inom 1920-talets Ku Klux Klan att använda 

sig av bibliska passager och berättelser för att underbygga en pan-protestantisk kristendom-

stolkning. Begreppet pan-protestantism visar på Klanens ambition att förena alla nationens 

protestanter för att tillsammans besegra nationens föreställda överhängande hot, huvudsakligen 

från katolicismen men också från judar och svarta. Centralt i sammanhanget var Klanens över-

tygelse om att protestantism endast kan praktiseras av de av vit ras, som omväxlande i Klanens 

handlingar kallas “nordisk”, “arisk” och “anglosaxisk”. Enligt Klanen erbjuder Bibeln riktlinjer 

för djup gudsförtröstan och vikten att vara sann mot sitt folk, alltså de av vit ras. Den rasbase-

rade bibelexegetik som kom därur var en anglo-israelitisk föreställning om att det anglosaxiska 

folket tillhör Israels tio förlorade stammar. 

 Ur sin användning av Bibeln formulerade Ku Klux Klan bilder av Jesus och Gud. 

För att förstå Klanens syn på Gud måste det enligt rörelsen intima sambandet mellan föreställt 

vitt blod och gudsförtröstan beaktas. Klanen var av övertygelsen att Förenta staterna och vita 

protestantiska amerikaner hade ett gudomligt ursprung och blivit utsedd av Gud att implemen-

tera och verkställa hans planer. Gud hade enligt Klanens teologi inte bara skapat den ameri-

kanska nationen, han hade också skapat de olika människoraserna som väsensskilda enheter. 

Att försöka bevara och försvara denna gudomliga ordning beskrevs av Klanens medlemmar 

som ett “korståg”. Eftersom Ku Klux Klan sade sig verka för Guds sak hävdades det att Gud 

existerade som en del av Klanen. Det utmynnade också i hur de uppfattade Jesus, som genom-

gående i Klanens handlingar framställs som ett karaktärskriterium där tonvikt lades vid Jesu 

person och moral och inte vid hans gudomlighet. Anledningen var att betoning skulle ligga på 

handling, inte på innehållslösa ord och dogmer och tröttsamma teologiska resonemang. Det 

handlade om att, precis som Jesus, stå upp för det “rätta”. För det krävdes emellanåt drastiska 

aktioner som ansågs vara legitima så länge de bedrevs inom ramarna för den amerikanska kon-

stitutionen som Klanen närmast höll som helig.    

 Ku Klux Klans pan-protestantism byggde på premissen att protestantism är äkta 

kristendom och den enda sanna religionen. I det avseendet bar Klanens teologi exkluderande 

incitament. Dessa teologiskt underbyggda exkluderingspraktiker framfördes med hjälp av an-

tikatolska och antisemitiska konspirationsteorier. Även om de kläddes med kulturella och so-

cio-politiska uttryck var de i grunden teologiskt motiverade. Katolicismen ansågs vara skadlig 

för det amerikanska samhället på grund av att den inte kunde skilja på religion och politik och 

styrdes av den maktlystne påven i Rom. Judar framställdes i nidbilder som är vanligt förekom-

mande inom modern antisemitism, där judar ses som sluga konspiratörer och den ariska rasens 

kosmiska ärkefiende. Ku Klux Klans antikatolicism och antisemitism förenades i föreställ-

ningen om att arisk ras och protestantism är två sidor av samma mynt. För att kunna besegra 

den vita rasen och därmed uppnå kulturell hegemoni påstods “främmande raser” sträva efter 

att minska protestantismens inflytande i samhället till den grad att den upplöses och dör ut. 

Samröret mellan ras och religion implicerade enligt Klanen att hela mänsklighetens historia 

kantats av ett ändlöst raskrig där alla föreställt väsensskilda människoraser strider mot varandra 

i en kamp om rasorienterad alternativt kulturell hegemoni. 

 För det tredje var Ku Klux Klans pan-protestantiska kristendomstolkning, till-

sammans med dess nationella identitetsskapande, ett uttryck för kärlek och inte hat. Det innebär 

inte att hat inte förekom. Men Klanmedlemmarnas kärlek till Gud och den amerikanska nat-

ionen var överordnad hatet gentemot judar, katoliker och svarta. Samröret mellan kärlek och 



hat kan liknas vid en svartsjuka. Ku Klux Klan gjorde nationen till ett feminiserat kärleksob-

jekt, till vilket medlemmarna uttryckte djupa kärleksförklaringar. De förblev obesvarade. En 

“demonisk” konkurrent – en förening av judar, katoliker och svarta – påstods ha tagit nationen 

i sin ägo, vilselett henne och gjort anspråk på att vara hennes sanna kärlek. Klanens vita riddare 

behövde stå upp för det rätta: det intima och gudagivna sambandet mellan vita protestanter och 

den amerikanska nationen. För det behövde Klanmedlemmarnas radikalnationalistiska kärleks-

förklaring besvaras. Nationen måste räddas, hennes sår helas, hennes kropp renas och ursprung-

liga skönhet återställas. Först då kan nationen besvara den radikala nationalistens kärlek och 

livet återgå till att vara som i “fornstora dagar” när det inte fanns några svarta, judar eller ka-

toliker på amerikansk mark.  

 Med dessa delfrågor besvarade finns möjlighet att erbjuda en förklaring av hur 

och i vad grad Ku Klux Klan konstruerade en pan-protestantisk kristendomstolkning baserad 

på dess myt om Amerika åren 1915–30. Det handlade om en föreställning där ras och religion 

hör intimt samman. De av vit ras presenterades som Guds utvalda folk, inte judarna. När den 

vita rasen spreds över jorden drogs dess främsta personligheter över Atlanten till vad Ku Klux 

Klan beskrev som Guds egen nation: Amerikas förenta stater. Men att ingå en djup relation 

med Gud och leva i enlighet med hans riktlinjer förutsatte en protestantisk bekännelse, något 

som bara var möjligt för de av vit ras. Gud ansågs föredra vita protestanter, och Förenta stater-

nas roll i skapelsen var att förkroppsliga Guds egna preferenser. Det innebar att de som inte var 

av vit ras och protestantisk bekännelse inte sågs som del av den amerikanska nationen. Sådana 

aktörer (judar, svarta, katoliker) beskrevs i termer av att försöka besegra och förinta den vita 

rasen och därmed överta kontroll över Förenta staterna. En nyckel i detta av Klanen formule-

rade “raskrig” var att alla amerikanska protestanter skulle förenas för att tillsammans övervinna 

icke-amerikanska och icke-protestantiska hot. Det var ett religiöst betingat raskrig i vilket Sa-

tan skulle besegras och det goda skulle leva i harmoni i en nation som beskrevs som himmelen 

på jorden. 

 Traditionen av amerikanska kristna vitmakt-anhängare som tar lagen i egna hän-

der – en extralegal metod till stor del introducerad av 1920-talets Ku Klux Klan – har fortsatt 

till dags dato. Lördagen den 27 april 2019 anlände den 19-årige sjuksköterskestudenten John 

T Earnest till synagogan i Poway, Kalifornien, med ett gevär av AR-15-modell.1 Under på-

gående sabbatgudstjänst öppnade han eld, dödade en och skadade tre. Strax innan attentatet 

publicerade Earnest ett åtta sidor långt “manifest” genomsyrat av radikalnationalistiska tankar 

om ett pågående “folkutbyte”, ett folkmord av vita (white genocide) och att allt i hemlighet 

styrs av judarna. I manifestet prisar han bland andra Jesus och Adolf Hitler för inspiration och 

han ger sin aktion gudomlig legitimitet: 

My God does not take kindly to the destruction of His creation. Especially one 

of the most beautiful, intelligent, and innovative races that He has created. 

Least of all at the hands of one of the most ugly, sinful, deceitful, cursed, and 

corrupt. My God understands why I did what I did.2 

Earnest är, likt 1920-talets Ku Klux Klan, inte religiös “på låtsas”. Båda dessa exempel pekar 

på att det handlar om religiöst övertygade aktörer vars ideologiskt underbyggda aktioner måste 

tas på allvar. De var inte myglande heretiker som företrädde en “falsk” religion. Att negligera 

religiös tillhörighet är att ignorera en lika avgörande självidentifikationskomponent som för-

klaring till dessa aktörers, i det här fallet 1920-talets Ku Klux Klans, agenda och 

                                                           
1 Hitt, Nadeau & Shallwani, “Synagogue Shooting Suspect”. 
2 Earnest, “An Open Letter”, 2. 



dragningskraft. Religion är som bäst ett tvetydigt fenomen vilket innebär att det kan associeras 

med både “goda” och “onda” rörelser. Den historiska kontinuiteten av amerikansk terror och 

våld inspirerad av en förening av religion och politisk filosofi pekar på behovet av vidare stu-

dier för att förstå sambandet mellan religion, politik och våld.
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Bilaga 1 

Att definiera Ku Klux Klan 

 

 

Att sätta en historiskt hållbar etikett på 1920-talets Ku Klux Klan är en terminologisk utmaning 

som väcker flera funderingar. Två som kommer att behandlas här är i vilken utsträckning Kla-

nen var en rörelse eller organisation samt om det “Osynliga Imperiet” kan kallas för en form 

av fascism. Jag avser inte att med föreliggande utläggning göra anspråk på att ge en definitiv 

och slutgiltig förklaring på hur Ku Klux Klan skall definieras. Snarare är den ett bidrag till den 

pågående forskningen om hur Klanen kan förstås terminologiskt. Det skall understrykas än en 

gång att avsnittet endast behandlar Ku Klux Klans “andra era” som påbörjades 1915 och av-

slutades i slutet av 1930-talet men i praktiken upplöstes redan 1930. Liknande diskussioner om 

Klanens övriga eror kan – och bör – resas på annat håll. Jag börjar med att klargöra varför jag 

anser Ku Klux Klan vara en religiös rörelse och inte en organisation. Sedan övergår jag till att 

kritiskt diskutera dess politisk-ideologiska tillhörighet. Genom att sätta två fascismdefinitioner 

mot varandra – myntade av Robert Paxton och Roger Griffin – landar jag i att Klanen snarare 

bör ses som en kristen form av rasorienterad radikalnationalism.   

 Den första terminologiska problematiken rör i vilken utsträckning Ku Klux Klan 

var en rörelse eller organisation. Till begreppet organisation lämpar sig i sammanhanget en 

“kulturell-historisk aktivitetsteori”, en förgrening inom den aktivitetsteoretiska teoribildningen 

som försöker överbrygga klyftan mellan det individuella subjektet och den sociala verkligheten 

genom att studera deras gemensamma medierade aktiviteter.1 Den kulturell-historiska aktivi-

tetsteorin tillämpar ett multidimensionellt, systemiskt angreppssätt som inkluderar psykolo-

giska motiv såväl som kulturhistoriska, ekonomiska och maktrelaterade dynamiker baserat på 

tre premisser: (1) människor agerar kollektivt och kommunicerar i och via handlingar; (2) män-

niskor skapar, brukar och tillämpar olika verktyg för kommunikation; och (3) gemenskap är 

central i processen att skapa och tolka mening.2  

 Tanken att förstå Ku Klux Klan som en organisation i termer av kulturell-histo-

risk aktivitetsteori är lockande – inte minst utifrån dess “myt om Amerika” (se Kapitel 2) och 

romantiserade bild av den ursprungliga Klanen – men faller på basis av att Klanen inte var en 

fullt igenom rätlinjig organisation utan mer av en nationell samling av lokala strukturer.3 Av 

den anledningen anser jag Klanen inte bara vara en rörelse. Mer precist benämner jag den som 

en religiös rörelse, en kategorisering som inbegriper sociala och kulturella aspekter. De sociala 

aspekterna kan förstås med hjälp av historiker Linda Gordon som anser Ku Klux Klan vara en 

“social rörelse”. Hon utvecklar termen: 

I think of “social movement” as a cluster concept, meaning that it may share 

some but not necessarily all of many characteristics. These include the active 

participation of large numbers, acting to produce social change through chal-

lenges to elites, developing strong solidarity and reshaping identities, and 

                                                           
1 Foot, “Cultural-Historical Activity Theory”; jmf. Engeström, Miettinen & Punamäki, Activity Theory. 
2 Foot, “Cultural-Historical Activity Theory”, 329–31. 
3 Harcourt, Ku Klux Kulture, 9. 



using strategies and tactics beyond the standard state-governed channels such 

as electioneering and lobbying. Such movements may be built from the top, 

even operated as business, but once they evoke large-scale grassroots identi-

fication and participation, they can become social movements – and may even 

escape the control of their founders.4 

Ku Klux Klans andra era upphörde lika drastiskt som den växte fram och vid slutet av 1920-

talet bestod den blott som en fraktion av sin pik (även om den fortsatt fram till i dag). Det beror 

enligt Gordon på att sociala rörelser i regel är kortlivade.5 Det innebär inte att sociala rörelser 

inte har möjlighet att bidra till förändringar i ett samhälles politiska, sociala och kulturella do-

mäner. Ku Klux Klan röjde som social rörelse stora framgångar. Federala restriktiva immigrat-

ionslagar och förordningar som förbjöd “rasblandning” (anti-miscegenation laws) infördes i ett 

trettiotal stater och institutionaliserade en stor del av Klanens agenda. Klanens främsta bedrift 

må ha varit dess inflytande på det politiska medvetandet: dess omdefiniering av “amerikansk-

het” och därmed också “icke-amerikanskhet” (se Kapitel 2, 4) har i olika utsträckning länge 

präglat den amerikanska politiska kulturen. 

 Klanens kulturella aspekter kan förstås med hjälp av historiker Felix Harcourt. 

Han anser Ku Klux Klan vara en “kulturell rörelse”. Det öppnar för att tydligare förstå “the 

cultural politics and aesthetic ideology of Klannishness”.6 Klanen var organisatoriskt en i grun-

den lokal struktur som på nationell nivå kantades av splittring och interna stridigheter. Samti-

digt skapades av media en bild av Ku Klux Klan som en förenad och omfattande nationell 

rörelse. Klanen anammade och ändrade texten i populära melodier, integrerade sig i den ame-

rikanska idrottsrörelsen och förstod kraften i film och radio varmed de ansåg sig kunna “för-

svara” den kulturella hegemonin. Klanen var som rörelse kapabel till att både uppskatta samtida 

masspopulärkultur och att göra den till sin egen. Oavsett interna splittringar kunde alla Klan-

medlemmar förenas i den massmedialt konstruerade bilden av den ideale “Klanriddaren”. Har-

court skriver, “In the creation of a consumable cultural identity, citizens of the Invisible Empire 

bound themselves to an imagined cultural community”.7 

 Jag föreslår att förena Gordons och Harcourts angreppssätt varmed Ku Klux Klan 

kan angripas som en religiös rörelse. Ett sådant tillvägagångssätt fångar Klanen som bidra-

gande aktör till förändringar i Förenta staternas politiska, sociala och kulturella landskap under 

1920-talet liksom att förstå den som en ambivalent ingjuten del i den amerikanska masspopu-

lärkulturen. Likaså öppnar det för att förstå Ku Klux Klan som en rörelse som med utgångs-

punkt i en kulturkamp baserad på teologiska argument och en “korrekt” kristen tro försökte 

försvara en enligt dem rasren, vit och protestantisk nation från allt som inte ansågs vara del av 

det “sanna” Amerika. 

  Den sista logiken som behöver uppmärksammas är Klanens politisk-ideologiska 

tillhörighet. Kapitel 1 försöker ge en översiktlig bild av Klanen utifrån dess historiska och nat-

ionella kontext, men jag är oförmögen att förbise fascismens födelse och expansion på den 

europeiska kontinenten under 1920- och 30-talen, främst i Italien och Tyskland. Fascismen 

exporterades tidigt över Atlanten, bland annat till Förenta staterna. Tyska NSDAP inrättade en 

amerikansk underavdelning med 2 500 medlemmar; italienska immigranter etablerade 1924 

Fascist League of North America som attraherade som mest 12 000 medlemmar.8 Amerikanen 

                                                           
4 Gordon, The Second Coming of the KKK, 6–7. 
5 Gordon, The Second Coming of the KKK, 7. 
6 Harcourt, Ku Klux Kulture, 9. 
7 Harcourt, Ku Klux Kulture, 9. 
8 Caprariis, “Fascism for Export”. 



William Dudley Pelley (1890–1965) grundade 1933 den SA-inspirerade Silver Shirts Legion 

och dess politiska gren Christian Party som med sina 15 000 medlemmar enligt religionshisto-

riker Mattias Gardell framstår som “giganten bland amerikanska nazistpartier”.9 

 En diskussion kring huruvida Ku Klux Klan kan kallas “fascister” är därför inte 

anakronistisk. Fascismen fanns i Förenta staterna. Nancy MacLean och Robert Paxton är två 

historiker som placerar Klanen i en fascistisk tradition.10 En sådan klassificering tar avstamp i 

den senares “femstegsmodell” genom vilken det avgörs om en rörelse, organisation eller parti 

var eller inte var fascistisk baserat på sociopolitiska processer. Paxtons fem steg är (1) fascist-

iska rörelsers första skapelse, (2) deras tillhörighet som partier i ett politiskt system, (3) förvär-

vandet av makt, (4) utövandet av makt, och slutligen, i ett längre perspektiv, (5) radikalisering 

eller entropi.11 

Kritik kan vändas mot Paxtons modell. Här är det tillräckligt att säga att den för 

det första är stolpig. Fascismen är ett heterogent globalt fenomen och bör därmed inte definieras 

efter en punktlista. För det andra är Paxton alltför inriktad på maktövertagande inom ett poli-

tiskt system och bortser från att fascisters centrala drivkraft är nationens och/eller rasens pånytt-

födelse vilken förväntas inträffa när den påstådda hegemoniska, destruktiva och degenerativa 

liberaldemokratiska maktordningen har nedmonterats och ersatts av en kulturell fascistisk he-

gemoni varigenom medborgarna uppfattar fascismens grundläggande idéer, värderingar och 

föreställningar som sanna och naturliga, legitima och rättvisa.  

Idéhistoriker Roger Griffin har formulerat en mer omfattande definition som tar 

avstamp i fascismens många förgreningar. Enligt Griffin definieras fascism som “a genus of 

political ideology whose mythic core in its various permutations is a palingenetic form of pop-

ulist ultra-nationalism”.12 Ur definitionen framträder enligt Griffin ett minimikrav för att något 

skall kunna kallas “fascism”, en mytisk föreställning om en ultranationalistisk pånyttfödelse 

(palingenetic ultra-nationalism).13 Prefixet “ultra” (från latin, “bortom”) markerar att ultranat-

ionalism är en sidogren till nationalismen, vilken Griffin förstår med statsvetare Benedict An-

dersons ord – en “föreställd politisk gemenskap”.14 Vad som särskiljer nationalismens före-

ställda gemenskap från dess mer extrema sidogren är att den senare, för att parafrasera Griffin, 

går bortom och därmed avvisar allt som är förenligt med liberala institutioner eller med upp-

lysningshumanismens tradition som stöder dem.15 Den ultranationalistiska politiska position-

eringen implicerar det fascistiska minimumets andra komponent – den mytiska föreställningen 

om att nationen och/eller rasen skall genomgå en pånyttfödelse varigenom den föreställda ge-

menskapen  (nationen/rasen) fysiskt och andligt kommer att resa sig likt en Fenixfågel ur 

askorna efter en period som påstås ha kantats av dekadens, degeneration och närmast existen-

tiell förintelse.16 

 Griffins definition har inom den samtida fascismforskningen betydligt större an-

seende än Paxtons modell men skall för det inte tas som ett “facit” för vad som är eller inte är 

fascism. Vad den bidrar med däremot är att ge en bild av om Ku Klux Klan kan förstås som en 

av fascismens permutationer.  

 Tanken om nationell pånyttfödelse var central för Ku Klux Klan. Den samman-

vävdes med tron på Förenta staterna som en av Gud given homogen, vit, protestantisk nation 
                                                           
9 Gardell, “Rasstaten och dess försvarare”, 15. För Dudley och Legionen, se Beekman, William Dudley Pelley. 
10 MacLean, Behind the Mask of Chivalry; Paxton, “Five Stages of Fascism”, 12. 
11 Paxton, “Five Stages of Fascism”, 11. 
12 Griffin, The Nature of Fascism, 26. 
13 Griffin, The Nature of Fascism, 32–39. 
14 Griffin, The Nature of Fascism, 201; Anderson, Imagined Communities, 6. Anderson tillägger, “It is imagined 

because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or 

even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion”. 
15 Griffin, The Nature of Fascism, 37. 
16 Griffin, The Nature of Fascism, 32–36, 38. 



och en rasmystik historiesyn där enligt Klanen “sanna” amerikaner tillhörde en ren och obe-

sudlad vit ras. Imperial Night-Hawk hävdade att det brinnande korset “flashed its message of a 

Nation Reborn”.17 Den pånyttfödda nationen var en i vilken tro och nation hör samman. Pånytt-

födelsen bekräftade vad Klanmedlemmar ansåg vara grunden för nationen: vit protestantism. 

South Carolinas “Grand Dragon” skrev i Imperial Night-Hawk 1923: 

America is just awakening to the fact that it is not a nationality but a mixture 

of nationalities, and if this country is to be populated and governed by a class 

of people who are so different in character, thought and ideals, the inevitable 

result will be a nation of nationalities chattering all the tongues of Babel.18 

Det finns således goda grunder för att i nuvarande skede konstatera att det “Osynliga Imperiet” 

i dess tankar om nationell pånyttfödelse uppfyller Griffins minimikrav för att tillskrivas epitetet 

“fascist”. 

 På basis av Klanens egna skrifter invänder jag mig mot att kalla den fascistisk. I 

The Fiery Cross 1922 står att Ku Klux Klan inte har något gemensamt med Benito Mussolinis 

Partito Nazionale Fascista mer än att de är för Amerika på samma sätt som de italienska Fa-

scisterna är för Italien.19 Likaså anser jag inte Klanen vara ultranationalistisk. Om vi återkopp-

lar till Griffins definition av ultranationalism – en form av nationalism som går bortom och 

avvisar liberala institutioner – uppkommer problematik när termen appliceras på Ku Klux Klan. 

I stället för att avvisa de institutioner och instrument som upprätthöll 1920-talets demokratiska 

Amerika utsåg sig Klanen till nationens självutnämnda försvarare. Klansman’s Manual (1924) 

berättar att Klanmedlemmar skall organisera sig “for the defense of distinctively American 

institutions”.20 William Joseph Simmons skrev att Ku Klux Klan “conducts its activities not 

only within the law, but in active support of the law” och att demokrati “is the greatest of values 

created by modern civilization”.21  

 Ku Klux Klans förespråkande av demokrati var givetvis skenbart. De må ha age-

rat “in active support of the law” och med det sägas representera ett 1920-tals amerikanskt 

“mainstream”. Vad som skilde Klanen från ett annars generellt rasistiskt samhällsklimat var 

enligt historiker Kelly Baker dess metoder.22 Mord, grov fysisk misshandel och vandalism kan 

knappast sägas representera Förenta staterna som helhet – även om extralegala lynchningar vid 

årtiondet hade utvecklats till “ritualiserade offentliga skådespel”.23 I Kapitel 3 visar jag att det 

var vanligt förekommande i Klanens skrifter att det var den katolska “fienden” som försökte 

påtvinga Amerika ett auktoritärt styrelseskick, styrt från Vatikanen. Genom att exkludera 

“främmande folkslag” (aliens) genom påståendet att de var inherent oförmögna att vara lojala 

amerikanska medborgare kunde Klanen stöda ett majoritetsstyre eftersom vita anglosaxiska 

protestanter fortfarande var Förenta staternas majoritetsbefolkning. Ku Klux Klans demokrati-

syn kan förstås som vad Linda Gordon kallar en “herrenvolk democracy”, de priviligierades 

demokrati.24 Klanens ambition att upprätthålla demokrati som nationellt styrelseskick var i de-

ras fall inte en direkt motsats till ett auktoritärt sådant. En demokrati endast styrd av rasrena, 

vita protestanter var troligtvis inte en långsökt tanke bland 1920-talets Klanmedlemmar 

                                                           
17 “Fable of the Eagle”, Imperial Night-Hawk 1 (25/4 1923): 3. 
18 Grand Dragon of South Carolina, “Poorly Restricted Immigration”, 2. Jag utvecklar Klanens tanke om nation-

ell pånyttfödelse i Kapitel 2. 
19 “Ku Klux and Fascisti”, The Fiery Cross 2 (5/1 1923): 4. 
20 Ku Klux Klan, Klansman’s Manual, 15. 
21 Simmons, The Klan Unmasked, 16, 105–6. 
22 Baker, Gospel According to the Klan, 12. 
23 Gardell, Tortyrens återkomst, 61. “Mellan 1882 och 1940 utfördes ungefär 4000 lynchningar av svarta ‘krimi-

nella’, företrädelsevis men inte uteslutande i sydstaterna. […] De offentliga tortyrlynchningarna annonserades i 

förväg, genom tal, affischer, annonser eller massmediernas nyhetsförmedling”. 
24 Gordon, The Second Coming of the KKK, 207. 



eftersom de inte kunde tänka sig ett Amerika där “sanna” amerikaner inte var i majoritet. Deras 

egna aktioner var repressiva och framför allt förebyggande åtgärder. 

 En möjlig invändning för att placera Ku Klux Klan i en fascistisk tradition är att 

angripa den som en klerikalfascistisk rörelse. Klerikal fascism har beskrivits som en form av 

fascism där präster eller religiösa företrädare kombinerar den fascistiska ideologins andliga 

innehåll med en teologisk uppfattning av att leva i en gudomligt ordinerad värld.25 Återigen 

uppkommer dock Klanens skenbara och relativa anspråk på att beskydda den amerikanska de-

mokratin, vilket försvårar att ens tillämpa fascismens minimum på rörelsen. Religionsvetare 

och fascismforskare har försökt lösa dessa svårigheter genom att ta bort prefixet “ultra” ur 

minimumet när det handlar om religiösa aktörer, varmed minimumet för att kallas klerikalfa-

scistisk är att förespråka en “nationalistisk pånyttfödelse”.26 Det problematiserar begreppet kle-

rikal fascism ytterligare. Att göra anspråk på att en aktör är ett fall av fascism eller en fascistisk 

variant förutsätter den överensstämmer med fascismens minimum, om strävan efter en ultra-

nationalistisk pånyttfödelse.27   

 För att undgå de uppenbara terminologiska problem som termen ultranationalism 

medför i fallet Ku Klux Klan föreslår jag att benämna det “Osynliga Imperiet” som radikal-

nationalistiskt. Termen lämpar sig bättre på Klanen då den, till skillnad från ultranationalism, 

undviker problematiska distinktioner mellan höger och vänster, omfattar både demokratiska 

och antidemokratiska politiska metoder, signalerar aktörernas affinitet med klassiska national-

istiska tankegångar och fångar deras förbindelse med ett föreställt nationellt folk.28 Ekonom-

historiker Markus Lundström och religionshistoriker Tomas Lundström tillämpar en etymolo-

giskt grundad definition av termen “radikal nationalism”. Efter att ha identifierat nationalismen 

som den centrala politiska artikulationskraft bland de aktörer som skiftar mellan att kallas allt 

från “högerextremism” och “fascism” till “vit makt” och “extremnationalism” väljer Lund-

ström & Lundström att på ett analytiskt plan precisera denna nationalism som radikal. De skri-

ver: 

I etymologisk bemärkelse syftar radikal på att “gå till roten” (från latinets 

radix, rot), medan natio anger födelse, folk eller ras. Den radikala national-

ismen bejakar alltså nationalismens själva rot: det politiska projekt som kän-

netecknas av att knyta en nedärvd folkgemenskap till en geografisk plats.29 

 
Den radikala nationalismen kan enligt Lundström & Lundström indelas i tre olika idealtyper: 

socialkonservativ nationalism, rasorienterad nationalism och identitär nationalism.30 Medan 

den socialkonservativa formen framhåller kulturens roll för folkgemenskapens formerande och 

den identitära varianten följer idén om ett homogent rasmässigt och/eller kulturellt folk knutet 

till ett avgränsat territorium är den rasorienterade nationalismens idéströmning till stor del in-

spirerad av en historisk hierarkisk raslära, vars föreställning om den vita, nordiska eller ariska 

rasens suveränitet underbyggs med rasbiologiska förklaringsmodeller. Ku Klux Klan passar 

väl in i den rasorienterade radikalnationalistiska idealtypen. Simmons skrev i The Klan Un-

masked (1923), “Our peculiar Nordic civilization, the creation, par excellence, of the whitest 

of the white European races, has found but one primary field for its larger expansion. That field 

is North America […] destined by history to be the greater Nordic Europe”.31 

                                                           
25 Griffin, “The ‘Holy Storm’”, 2–6. 
26 Assoudeh, “Political Religion and Politicized Religion”. 
27 Forsell, “’I tro på släktets framtid’”, 173–76. 
28 Teitelbaum, Lions of the North, 8; jmf Gardell, “Inledning”, 14–16. 
29 Lundström & Lundström, “Radikal nationalism”, 42. 
30 Lundström & Lundström, “Radikal nationalism”, 44–56. 
31 Simmons, The Klan Unmasked, 170–71.  



I Kapitel 3 förklarar jag på vilka grunder 1920-talets Ku Klux Klans rasbaserade 

kristna teologi kan förstås med begreppet “pan-protestantism”. Utifrån den adderade termino-

logiska diskussion som här har bedrivits bedömer jag följaktligen Ku Klux Klan som en 

radikalnationalistisk pan-protestantisk rörelse. Radikalnationalistisk var den i termer av att 

samtidigt vara en ingjuten del av ett samtida amerikanskt “mainstream” och skild från det-

samma utifrån anspråket att knyta en nedärvd föreställd folkgemenskap till en geografisk plats. 

Med utgångspunkt i radikalnationalismens tre olika idealtyper väljer jag att precisera Klanen 

som en form av rasorienterad (radikal)nationalism. Ku Klux Klan var en rörelse då den i grun-

den var en lokal struktur som på nationell nivå kantades av splittring och interna stridigheter 

men trots det hade en påtaglig inverkan på det amerikanska samhället i stort och på politiskt 

och kulturellt område i synnerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

The Ku Klux Kreed 

 

 

We, the Order of the Knights of the Ku Klux Klan, reverentially acknowledge the majesty and 

supremacy of God and recognize the goodness and providence of the same. 

We recognize our relation to the government of the British Empire, the supremacy of its con-

stitution, and the constitutional laws thereof, and we shall be ever devoted to the sublime prin-

ciples of a pure patriotism and valiant in the defence of its ideals and institutions. 

We avow the distinction between the races of mankind as same has been decreed by the Crea-

tor, and we shall ever be true in the faithful maintenance of white supremacy and will strenu-

ously oppose any compromise thereof in any and all things. 

We appreciate the intrinsic value of a real practical fraternal relationship among men of kindred 

thought, purpose and ideals and the infinite benefits accruable therefrom, and we shall faith-

fully devote ourselves to the practice of an honorable clanishness that the life and living of each 

may be a constant blessing to others. 

“Non Silba Sed Anthar” 

–– Original Creed Revised 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Knights of the Ku Klux Klan, Kloran, 2 uppl. (1929), 2] 

 
      
      

      
       
 



 

Bilaga 3 

KKK i bild 

 

Klanmedlemmar i bön. Ort okänd, omkring år 1920. Från Simmons, The Klan Unmasked (1923). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Joseph Simmons (1880–1945), som återin-

rättade Ku Klux Klan 1915, i samband med en rät-

tegång mot Klanen 1921. Från Library of Congress: 

National Photo Company Collection, Ku Klux 

Klan. http://www.loc.gov/pictures/item/91792441/. 

 

 



 

 

Hiram Wesley Evans (1881–1966), Ku Klux Klans “Imperial Wizard” 1922–39, under en Klan-

parad i Washington, DC, den 13 september 1926. Från Library of Congress: National Photo Com-

pany Collection, Ku Klux Klan. http://www.loc.gov/pictures/item/2016888116/.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku Klux Klan marscherar som ett kors under en 

Klanparad i Washington, DC, den 13 september 

1926. Från Library of Congress: National Photo 

Company Collection, Ku Klux Klan. 

http://www.loc.gov/pictures/item/2016842490/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku Klux Klans egen visualisering av dess religiösa, 

politiska och ideologiska hållningar i en pyramid-

liknande form. Från The Fiery Cross 2, nr. 11 (16/2 

1923): 8. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klanmedlemmar poserar i formen av ett kors i samband med ett “Klonklave” i Portland, Maine, den 12 okto-

ber 1923. Från Library of Congress: National Photo Company Collection, Ku Klux Klan. 

http://www.loc.gov/pictures/item/2016649428/.  

 

 

Inbjudan för allmänheten till ett av Ku Klux Klans “Klonklave” i Newton, Iowa, den 11 septem-

ber 1924. Från The Iowa Kourier 1 (september 1924). 

 


