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Abstract 
In order to study how science and archeology was exploited for political means during the 
Third Reich this thesis investigates the scientific institute Ahnenerbe, founded in 1935. The 
thesis is built up as a literature study combining literature sources from the time of the event 
as well as research done around Ahnenerbe after the war.  
The purpose of the thesis is to examine the official and unofficial purposes of the 
organisation. It investigates how scholars viewed Ahnenerbe at the time, and after the war. It 
further examines the scientific value of the material published by the organisation, where 
there is a specific focus on the material covering Germanic Männerbunds. 
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1 Inledning

1.1 Introduktion
Arkeologin som vetenskap är en relativt ung vetenskap som i princip hade sin vagga i 
upplysningstiden men som på allvar växte fram och etablerades under 1800-talet. Redan tidigt 
kom nationer och stater att använda sig av den nya vetenskapen för att framhäva politiska 
syften inte sällan av nationalistisk karaktär. Denna användning har pågått ända in i våra dagar. 
Nyttjandet av arkeologin i dessa syften har varit mest uttalad i länder med totalitära regimer 
även om det finns undantag som t ex USA försök att bortförklara fynd och lämningar från den 
Nordamerikanska urbefolkningen som ett led i att nedvärdera dess teknologiska och kulturella 
förmåga. 
Ett av de mest omfattande exemplen på hur arkeologin använts för regimens syften är det som 
gjordes under den nazistiska regimen i Tyskland under 1930 och 40-talen. De organisationer 
den nazistiska regimen instiftade för dessa ärenden hette Ahnenerbe samt Amt Rosenberg och 
grundades 1935 av Heinrich Himmler, ledare för SS, och 1934 av Alfred Rosenberg . 
Huvudsyftet med dessa organisationer var att söka en urgermansk identitet för att kunna 
stödja nazisternas rasteorier samt främja de politiska målen för det Nationalsocialistiska 
partiet. 

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv studera Ahnenerbe 
utifrån organisationens officiella syften samt om möjligt även försöka utröna något om 
eventuella inofficiella syften. Uppsatsen kommer genom studie av det som skrivits om 
Ahnenerbe efter och under dess verksamma tid söka svar på frågeställningen hur 
organisationen uppfattades av sin samtid och över tiden.
Den andra frågeställningen kommer att utifrån tillgängligt källmaterial försöka få en 
uppfattning om historiebruket och det vetenskapliga värdet i det vetenskapliga material som 
publicerades inom ramen för Ahnenerbe. För att sätta Ahnenerbe i sin kontext samt som ett 
led i att besvara frågeställningen kring det vetenskapliga värdet kommer uppsatsen specifikt 
att studera och använda material som rör germanska mannaförbund då detta var ett centralt 
begrepp inom nazismen och ett prioriterat forskningsområde för Ahnenerbe. 

1.3 Källmaterial och avgränsning
Jag har för undersökningen grundligt arbetat med litterära studier av äldre historiska källor, 
vetenskapliga texter från 1920-45 samt litteratur kring ämnet som publicerats efter kriget.  

Man bör ta i beaktande att stora delar av primärkällorna från Ahnenerbes egna arkiv 
förstördes vid krigsslutet och totalt finns 961 akter kvar som bevaras i Bundesarchiv. Detta 
utgör långt ifrån ett komplett material och kanske heller inte det intressantaste då detta 
troligen förstördes av organisationens egen personal för att undgå framtida granskning av 
verksamheten.

Uppsatsen fokuseras kring Ahnenerbes verksamhet och därmed kommer den andra 
arkeologiska institutionen Amt Rosenberg endast ges en kortare beskrivning då detta trots allt 
krävs för att ge läsaren en helhetsuppfattning av organiseringen av den nazistiska arkeologin, 
Då Ahnenerbes verksamhet spred sig över en rad olika ämnesområden och 
forskningsdiscipliner kommer jag i uppsatsen att fokusera kring de områden som berör det 



arkeologiska fältet. De arkeologiskt inriktade instituten utgjorde de största och mest 
tongivande instituten inom organisationen, en förteckning över Ahnenerbes institut ges i 
Bilaga 8.2. Uppsatsen kommer därmed inte att belysa de rasbiologiska humanexperiment I 
Ahnenerbes regi som utfördes på koncentrationslägerfångar framförallt vid slutet av 
Ahnenerbes existens. 

1.3.1 Källkritik
Beträffande de samtida källorna är det svårt att betrakta såväl de av Ahnenerbe producerade 
såväl som den kritik som framfördes som objektiv. Man bör ha i åtanke det rådande 
samhällsklimatet i Tyskland och Europa under denna tid. Sett med dagen vetenskapliga ögon 
är de av Ahnenerbe producerade arkeologiska materialet klart problematiskt för att inte säga 
ointressant ur ett strikt arkeologiskt perspektiv för syftet till denna uppsats är det dock högst 
intressant.
Man bör även ha i beaktande att nästan allt som är publicerat kring Ahnenerbe är skrivet efter 
1970 och därmed kanske inte har optimal närhet till händelserna. Litteratur av tysk härkomst 
är relativt ringa då det fram till 1980 och 90- talet funnits element av att vilja lämna detta parti 
av historien bakom sig.

1.4 Metod och teori
Metoden som jag kommer att använda mig av är en litteraturstudie av såväl samtida som 
efterkrigstida litteratur som skrivits i ämnet. I analysen av Ahnenerbes vetenskapliga 
verksamheten kommer jag att använda mig av Klas-Göran Karlssons fyra olika definitioner av 
historiebruk som han presenterar i sin bok Historia som vapen (Karlsson, 1999, s58ff). 
Karlssons modell delar upp historiebruket i följande definitioner Det vetenskapliga bruket av 
historia, Det existentiella historiebruket, Det moraliska bruket av historia, Ett ideologiskt bruk 
av historien.

Inom humaniora står två teorier eller inriktningar till buds som ofta är till användning vid 
denna typ av arbeten, den processuella eller den postprocessuella. Inom arkeologin syftar den 
processuella inriktningen till att genom fynden söka utreda sant eller falskt. Den 
postprocessuella metoden inriktar sig istället på att kritiskt granska hur forskningen kring 
gjorda fynd utförs och går till. Jag har därför för detta arbete använt mig av den 
postprocessuella inriktningen då denna passar mycket väl med syftet och frågeställningarna.

Vidare så har reflexivitet, som tillhör den postprocessuella forskartraditionen, en bärande roll 
med tanke på frågeställningen och arbetets utformning. Reflexivitet betyder återsken eller 
spegling, vilket syftar till att forskaren skall reflektera och tänka kring sitt eget tänkande (Ehn 
& Klein 1999, s10). Hur påverkar det egna tänkandet ens arbete och det sätt på vilket man 
framlägger arbetet? Reflexivitetsperspektivet är även applicerbar när man studerar vad andra 
forskare har skrivit något som blir centralt utifrån denna uppsats frågeställningar. Varför 
presenterar de sin forskning på det sätt de gör eller gjorde?

1.5 Tidigare forskning
På engelska har det endast skrivits en handfull vetenskapliga artiklar om Ahnenerbe och inte 
heller i någon större omfattning på tyska. Då många av Ahnenerbes ledande forskare kom att 
inneha framträdande akademiska positioner efter kriget kan det ha funnits ett intresse från 
deras sida att man undvek att gräva i deras historia. 
Den kanadensiska historikern Michael Kater publicerade 1974 det omfattande verket Das 
Ahnenerbe der SS 1935-1945. 2006 publicerade den kanadensiska vetenskapsjournalisten 
Heather Pringle Härskarplanen som är en redogörelse för Ahnenerbes verksamhet baserad på 



omfattande källforskning och intervjuer.
1998 anordnades en internationell vetenskapskonferens i Berlin om nationalsocialism och 
förhistoria något som bidrog till att forskningen på ämnet tilltog. (Leube, red 1998, s9ff)

Bland tidigare svensk forskning kan även nämnas Imke Tietz uppsats På jakt efter en 
urgermansk identitet – Arkeologin under 1900-talets nationalsocialistiska inflytande vid 
Uppsala Universitet HT 2002 som belyser såväl Ahnenerbe som Amt Rosenberg och centrala 
begrepp med betydelse för den nationalsocialistiska ideologin.

2 Bakgrund

2.1 Nationalsocialism
Nationalsocialismen som företeelse, ideologi och begrepp är av central betydelse för att kunna 
få förståelse och kunna sätta Ahnenerbe och dess verksam i en kontext. Jag kommer i detta 
kapitel att ge en kortare redogörelse för denna.

Ordet bygger på en sammansättning av begreppen nationalism och socialism.  Nationalism är 
en ideologi som bygger på att samla och forma samhället utifrån en betoning av den egna 
nationen. Med nation menas då en folkgrupp som tillhör en politisk eller social gemenskap. 
Denna gemenskap baserar man på olika gemensamheter så som härkomst, språk, religion, etc. 
(MGTL 1992). Nationalism har funnits under en längre tid i historien men den hade formats 
och vuxit sig stark under 1800-talet med dess många nya statsbildningar och under 1900-
talets början hade den kommit att radikaliseras allt mer.
Socialismen bygger i grunden på de teorier som under 1800-talet presenterades av 
nationalekonomen Karl Marx i skrifterna Das Kapital och Det kommunistiska manifestet.  
Målet är att forma ett samhälle som bygger på social likhet och rättvisa. Socialismen vänder 
sig mot den kapitalistiska samhällsordningen, som grundar sig på privat ägande 
produktionsmedlen. För att skapa det socialistiska samhället krävdes att det kapitalistiska 
undanröjdes och medlet för att uppnå detta var proletariatets revolution (Ball T, Dagger R 
2009, 36ff).

Begreppet nationalsocialism, i den mening att de skulle kombinera de ovan beskrivna 
ideologierna är en kraftigt vilseledande beskrivning för den rörelse som växte fram i Tyskland 
under mellankrigstiden. Adolf Hitlers nationalsocialistiska diktatur var framförallt 
nationalistisk och totalitär, de socialistiska elementen var klart underordnade.

De nationalsocialistiska grundfundamenten byggde istället på:
• Antiliberalism och antiparlamentarism
• Antikommunism och nationalism
• Rasism och antisemitism
• Militarism och imperialism 
(Tietz 2002, s12)

Nationalsocialismen i Tyskland växte fram i Weimarrepublikens maktvakuum bland grupper 
som var djupt besvikna av de villkoren som ställdes på Tyskland efter kapitulationen i Första 
världskriget. Ett grundfundament för rörelsen byggde på en expansionsorienterad nationalism 
som skulle återupprätta Tyskland som världsmakt. För att möjliggöra en utåtvänd maktpolitik 
krävdes en social försoning över klassgränserna. Vidare var ett av huvuddragen tron på 
germansk överhöghet samt en utpräglad antisemitism, grundad på pseudovetenskapliga folk- 



och rasteorier. Propagandistiskt hävdade man att det var en judisk komplott som låg bakom 
Tysklands förödmjukande kapitulation i världskriget (Tietz 2002, s12). 
 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), en av de nationalsocialistiska 
grupperingarna grundade 1919/20 och Adolf Hitler blir 1921 dess partiledare. Partiet hade 
främst anhängare från den lägre medelklassen och partiprogrammet grundades på att bygga en 
ny tysk storhetstid genom att försvara sig mot det judiska hotet. Efter ett misslyckat försök till 
maktövertagande (Münchenkuppen november 1923), där Hitler och några av de övriga 
kuppledarna fängslades, kom partiet att få ett uppsving i samband med den sociala oron och 
depressionen i slutet på 20-talet och början av 30-talet. Hitler valdes till tysk rikskansler 1933 
och detta blir starten på omvälvningen till en totalitär regim som startar det andra världskriget 
och faller först 1945 i och med Tysklands villkorslösa kapitulation.

2.2 Begreppet arier ideologins bärare
Arier som begrepp för de germanska urfäderna är ett centralt begrepp inom den nazistiska 
ideologin och även för det uppdrag som Ahnenerbe sattes att utföra. Inledningsvis hade 
Himmler sett på Ahnenerbe som ett verktyg för att ta fram källan till en ny ärorik historia om 
den ariska rasen. Denna historia skulle användas i undervisningen av SS-männen och 
därigenom säkerställa att de agerade och tänkte som riktiga arier (Pringle 2006, s156).
Hitler själv menade att de folk som levt under historien kunde delas in i tre kategorier 
kulturens grundare, kulturens bärare och kulturens förstörare.(Hitler 1971, s290) Av dessa 
ansåg han att bara en rasgrupp kunde höra hemma i den första kategorin och detta skall enligt 
honom ha varit ariern. Adolf Hitler presenterade redan i sitt verk Mein Kampf sin syn på 
arierna som han var övertygad om var de moderna tyskarnas förfäder. 
”Det vi idag ser framför oss av mänsklig kultur, av konst, vetenskap och teknikens 
landvinningar är nämligen uteslutande skapat av ariern. Just ur detta faktum kan vi dra den 
inte omotiverade slutsatsen att denne ensam var grundläggaren av den högre mänskligheten 
över huvud och således utgör urtypen för vad vi menar med ordet ”människa”. Han är 
mänsklighetens Prometheus, ur vars höga panna genites gudagnista i all tider framsprungit 
och alltid på nytt tänt den eld, vilken var kunskapen, som upplyste de tigande hemligheternas 
natt och därigenom visade människorna vägen till herrväldet över de andra varelserna på 
jorden. Skjut honom åt sidan – och ett djupt mörker skall kanske redan efter några få 
årtusenden åter sänka sig över jorden, den mänskliga kulturen går under och världen blir öde 
och tom.” (Hitler 1971, s290).

2.3 Vetenskap som politiskt verktyg
Att få inflytande på och att kunna påverka forskning och vetenskap var redan tidigt ett viktigt 
mål för den nationalsocialistiska regimen. För att uppnå detta instiftade man eller tog över 
särskilda förbund, stiftelser och institutioner som bemannades av partitroget folk. Arkeologin 
var en av de vetenskaper som kom att påverkas i hög utsträckning.
Inom arkeologin kom den nazistiska forskningen i huvudsak att bedrivas av två institutioner 
Ahnenerbe och Amt Rosenberg, vilka skilde sig åt ifråga om ideologi och resurser och 
beskrivs nedan. Himmler insåg tidigt vetenskapens betydelse, om Ahnenerbes vetenskapsmän 
kunde återskapa arierna deras liv, ideal, tankar och hjältedåd i detalj kunde detta användas för 
att indoktrinera SS männen. Att indoktrineras till att tänka som forna tiders herrar ansåg 
Himmler vara till stort gagn för organisationen och det skulle förhindra ungdomen till att fälla 
hän till det moderna samhällets slapphet och fördärv.
Det framkommer från den litteratur som skrivits om organisationerna att deras respektive 
grundares föreställningar, intressen och politiska mål haft stor inflytande på respektive 
organisations inriktning. Himmlers och Rosenbergs bild av urgermanen skilde sig åt vilket 



kom att prägla deras respektive två organisationers inriktning. Rosenbergs germanbild byggde 
på den bild som växt fram under 1800-talets nationalism. Denna bild av german gestaltades 
av en opolitisk, from individ starkt rotad i sin ätt. Himmlers germanbild som växte fram 
senare än den förra ger en bild av ett krigiskt herrefolk organiserat i manliga 
sammanslutningar (mannaförbund, riddarordnar).

2.4 Amt Rosenberg
Det arkeologiska arbetet som bedrevs under den nazistiska regimen kom i huvudsak att 
utföras av två organisationer Amt Rosenberg och Ahnenerbe, där den senare är huvudtema för 
denna uppsats. För att förbättra helhetsbilden ges dock nedan en kortare redogörelse för Amt 
Rosenberg och dess verksamhet.

Amt Rosenberg bildades av Alfred Rosenberg (se Bild 10) 1934 på uppdrag av Hitler med 
uppgift att bevaka den intellektuella fostran och världsåskådningsbildningen inom partiet. 
Inom ramen för detta uppdrag hade man redan från början en egen avdelning för förhistorisk 
forskning som hade upparbetade kontakter med historiker och arkeologer. 
Den direkt under Hitler underställda myndighet som Rosenberg grundade fick det officiella 
namnet ”Dienststelle des Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten 
geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehund der NSDAP” men kom i allmänhet 
att benämnas Amt Rosenberg. 
Alfred Rosenberg, som kom att ge namn åt organisationen växte upp i en välbärgad 
köpmannafamilj i Tallinn och utbildade sig inom arkitektur och ingenjörsvetenskap. Han kom 
1918 att söka sig till nationalsocialismen och för sitt deltagande i den misslyckade 
Münchenkuppen räknades han till de ”gamla kämparna” inom partiet.
Amt Rosenberg kom att ha åtta avdelningar där en var avdelningen för förhistoria (Abteilung 
für Vor- und Frühgeschichte), ledd av arkeologen Hans Reinerth. Amt Rosenbergs konkreta 
uppgift och befogenheter var mycket vagt formulerade något som Alfred Rosenberg 
utnyttjade till att sätta sin egen prägel på organisationens agenda. Rosenberg kom inte att få 
några råd, uppdrag eller begränsningar av Hitler och han uttalade sig inte heller om 
korrektheten i Amt Rosenbergs tolkningar av världsåskådningen (Bollmus 1970, s69).

De rena raspolitiska frågorna kom att ha en underordnad roll inom Amt Rosenberg, eftersom 
Rosenberg själv inte var speciellt intresserad av dessa områden (Bollmus 1970, s69).

Reinhard Bollmus som skrivit och forskat i ämnet Alfred Rosenberg och Amt Rosenberg 
menar att Rosenberg och flera nationalsocialister med honom trodde att förhistoria som ämne 
och de forskningsresultat som producerades kunde hjälpa dem att bekräfta sin ideologi 
(Bollmus 1970, s153). Rosenbergs grundinställning, liksom Himmlers, var mycket positiv till 
betydelsen av arkeologi och förhistorien och han såg att den hade möjlighet att återupprätta 
Tysklands och Germanernas ära. Rosenberg besökte själv vid ett flertal tillfällen de 
utgrävningar och utställningar som i institutet företog.
Amt Rosenberg kom att bli en relativt svag institution såväl ekonomiskt som politiskt, och 
man kom att sakna en politisk kommunikation mellan Amt Rosenbergs ledning och NSDAP 
(Tietz 2002, s38). 
Tietz menar i sin uppsats att Alfred Rosenberg aldrig fick den uppmärksamhet han förväntat 
sig av sitt arbete. (Tietz 2002, s37). Detta tydliggörs kanske även av att Amt Rosenbergs i 
arkeologiskt hänseende kom att stå i skuggan av Ahnenerbe både beträffande publicitet och 
resurser. Alfred Rosenberg ställdes efter kriget inför rätta i Nürnbergprocessen och befanns, 
trots nekande, som skyldig till brott mot mänskligheten och avrättades den 16e oktober 1946. 



3 Presentation av materialet

3.1 Ahnenerbe
Ahnenerbe etablerades 1935 på inrådan av SS chefen Heinrich Himmler med uppgift att sörja 
för den “germanska forskningen” inom partiet. Det ideologiska syftet med Ahnenerbe och 
dess forskning var att bevisa och legitimera den nationalsocialistiska tesen om 
rasöverlägsenheten hos de germanska folken. Målet med verksamheten var att hitta bevis för 
tyskarnas urgermanska identitet. Ahnenerbe grundades under namnet ”Studiengesellschaft für 
Geistesurgeschichte” som en del av SS. Namnet Ahnenerbe betyder på tyska ”någonting man 
ärvt från sina förfäder”(Schmitz-Berning 1998, s17f) (se Bild 1 i bilagorna). Bland 
initiativtagarna till grundandet fanns förutom Reichsführer SS Heinrich Himmler även 
Reichbaurernführer och Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes – RuSHA Richard Walter 
Darré. 

Syftet var att genom användandet av exakta vetenskapliga metoder gräva och forska fram 
bevis på germanernas och Tysklands förfäders prestationer och bedrifter så lång tid tillbaka i 
tiden som möjligt. Dessa bevis skulle förmedlas till den tyska allmänheten genom 
publikationer, utställningar och vetenskapliga konferenser. Himmlers uppfattning var att 
behovet av ”vetenskap av rätt politiskt slag” var stort. För att sprida sina resultat anordnade 
Ahnenerbe vetenskapliga konferenser samt publicerade sitt material i såväl vetenskaplig som 
populärvetenskaplig press. För att undvika opartisk granskning valde flertalet av institutets 
forskare att skiva för det egna förlaget Ahnenerbe-Stiftung-Verlag. Förlagets mest kända 
tidskrift var månadsmagasinet Germanien (Pringle 2006, s159).

Institutets förste ledare var den holländske filologen Herman Wirth, som gjorts sig känd för 
sin pro-germanska hållning och sin kontroversiella forskning (se längre beskrivning nedan). 
När Hitler riktat öppen kritik mot Wirth bl a på partidagarna i Nürnberg innebar det ett 
allvarligt problem för Himmler. För att värja Ahnenerbe mot liknande framtida kritik beslöt 
Himmler att omvandla Ahnenerbe till en rent akademisk institution. Som akademisk 
institution kunde man lättare bemöta och värja sig mot kritik, man måste dock finna en ny 
ledare med oklanderliga akademiska meriter som även hade tro och förståelse kring den 
nazistiska doktrinen (Pringle 2006, s105). Efter omorganisationen tjänade Himmler som 
ordförande för Kuratoriet, en position som gjorde att han besatt den formella makten over 
Ahnenerbe. Det administrativa ansvaret föll på Wolfram Sievers som institutets, 
Geschäftsführer, administrativa chef/VD. Det vetenskapliga ansvaret vilade efter avsättandet 
av Herman Wirth på Walther Wüst i rollen som Kurator för Ahnenerbe. Walther Wüst var 
dekanus på Ludwig- Maximilianuniversitetet i München och tillträdde som ny vetenskaplig 
chef för Ahnenerbe den 1 februari 1937 (se vidare beskrivning nedan).
Under Wolfram Sievers administrativa och Wather Wüsts vetenskapliga ledarskap 
expanderade Ahnenerbe kraftigt. Förutom högkvarteret i stadsdelen Dahlem i Berlin 
etablerade man sig på en rad andra ställen exempelvis München, Salzburg och Wevelsburg. 
Inom verksamheten rymdes bibliotek, arkiv, museer, bildhuggarverkstäder och laboratorier 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsgemeinschaft_Deutsches_Ahnenerbe).
Wüst kom att ändra inriktning på institutets personalpolitik, och han kom målmedvetet att 
verka för att man rekryterade välrenommerade forskare inom institutets respektive områden.

Som sagt kom Ahnenerbe att växa snabbt hösten 1937 hade institutet en personalstyrka om 37 
man, varav 11 var etablerade forskare, inom huvudsakligen folklivs- och symbolforskning. År 
1939 hade man 137 tyska forskare och vetenskapsmän anställda och ytterligare 82 avlönade 
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tjänstemän så som filmare, fotografer, konstnärer, skulptörer, bibliotekarier, 
laboratorietekniker, kamrerer och sekreterare (NARA, RG242, T580/199/569). Forskarlaget 
hade en tvärvetenskaplig uppbyggnad och här ingick arkeologer, antropologer, språkvetare, 
runforskare, biologer, musikvetare, filologer, geologer, zoologer, botaniker, lingvister, 
folklivsforskare, ärftlighetsforskare, astronomer, naturvetare, läkare och historiker.
Organisatoriskt var Ahnenerbe uppbyggt kring ett femtiotal olika institut spridda på en rad 
olika forskningsområden inom såväl humaniora som naturvetenskap, för en förteckning av 
instituten se Bilaga 8.2. Några av instituten, speciellt de med arkeologisk inriktning, var 
ganska omfattande i termer av resurser emedan andra var små och endast bestod av ett fåtal 
forskare. För att exemplifiera några av de mer udda och mindre institutens forskningsområden 
kan nämnas experiment kring att göra havsvatten drickbart, världsisteorin som bas för 
framtagandet av metoder för långsiktiga väderprognoser samt studiet av folkmusik i 
Sydtyrolen (http://www.russianbooks.org/montsegur/ahnenerbe.htm).
Utåt sätt kom Ahnenerbe att bedrivas som vilken akademisk institution som helst och man 
höll föreläsningar och publicerade sina slutsatser i vetenskapliga artiklar eller böcker. Man 
beskrev verksamhetens principer enligt följande, ”Aldrig inskränkt till särskilda dogmer eller 
doktriner/sanningsenligt och exakt i forskning och vetenskap”.

3.1.1 Finansiering
Initialt finansierades verksamheten med små anslag från den tyska forskningsstiftelsen 
”Deutsche Forschungsgemienschaft” samt av den tyska jordbruksorganisationen. I takt med 
att ambitionen och uppdraget ökade krävdes utökade resurser. För att minska beroendet och 
säkra institutets finansiering inrättade Himmler Ahnenerbefonden under sin ledning samt 
tillsåg att institutet även kom att söka donatorer från det privata näringslivet. (Pringle 2006 
s154). Donationer kom att lämnas av såväl privatpersoner som företag såsom Deutsche Bank, 
BMW och Daimler-Benz.

3.1.2 Ledande personer inom Ahnenerbe
Herman With (1885-1981) (se Bild 4) holländare utbildad filolog och självutnämnd expert på 
skrift- och symbolstudier. Wirth var Ahnenerbes vetenskaplige chef mellan 1935 till 1937.
Wirth var mycket excentrisk person med starka åsikter och hans kontroversiella forskning 
utsattes för ganska häftig kritik från sin samtid. Denna kritik och Hitlers inställning till Wirth 
var en trolig anledning till att Himmler bytte ut honom som institutets vetenskaplige chef.

Wolfram Sievers (1905-1948) (se Bild 6) verkade som Ahnenerbes administrative chef. 
Sievers hade studerat Europas förhistoria utan att ta examen men hans administrativa talanger 
gav honom jobbet inom institutet. Sievers ledde under kriget Ahnenerbes Institut för 
militärvetenskaplig forskning och kom härigenom att organisera medicinska experiment på 
lägerfångar. (Pringle 2006, s470)
Sievers var den enda av Ahnenerbes ledande personer som kom att ställas inför rätta i 
Nürnbergprocessen. Han dömdes, mot sitt nekande, för brott mot mänskligheten till döden, bl 
a som medverkande och medansvarig till de människoförsök som utförts i Dachau.

Herbert Jankuhn (1905-1990) (se Bild 5) arkeolog promoverad vid universitetet i Kiel kom att 
verka som chef för den arkeologiska verksamheten inom organisationen.  Sen Jankuhn knutits 
till Ahnenerbes kom han att bli en av dess mest framträdande vetenskapliga personligheter 
och han deltog i flera expeditioner och utgrävningar bl a vikingalämningarna i Hedeby och 
utgrävningarna i Krim. Jankuhn var själv övertygade nazist och gick 1933 in som medlem i 
SA och i NSDAP 1937 (Kater 1974, s157). Under kriget kom han att överföras till SS 
stridande enheter inom Waffen-SS och från 1942 ingick han i Himmlers personliga stab 
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(Steuer 2001, s423). Jankuhn internerades mellan 1945 och 1948 men dömdes aldrig för 
något och 1949 fick han åter i uppdrag att arbeta med utgrävningarna i Hedeby. Dock kom 
innehållet i hans böcker att revideras med tiden (Tietz 2002, s60). Från 1956 till sin 
pensionering 1973 var han knuten till universitetet i Göttingen. Jankuhn dog 1990 ärad och 
respekterad som en av stora inom tysk arkeologi. Även om hans rykte inte fläckades i 
Tyskland var det inte likadant överallt bland annat kom han att nekas att hålla planerade 
föreläsningar i Norge 1968 då man hade en starkt negativ bild av Jankuhn i hans roll som SS-
arkeolog i Oslo (Pringle 2006, s330). 

Walther Wüst (1901-1993) (se Bild 3) expert på sanskrit och gammalpersiska verksam vid 
universitetet i München. Wüst verkade redan tidigt som informatör åt SS och han 
handplockades av Himmler till att bli Ahnenerbes chef, vilket han var mellan 1937-45 
(Pringle 2006, s471). Han internerades efter kriget under 40 månader. Under interneringen 
nekade Wüst till kännedom och delaktighet i de krigsförbrytelser organisationen gjort sig 
skyldig till och man lyckades inte binda honom till dessa genom bevisning varvid han inte 
kom att åtalas vid Nürnbergrättegången. Wüst klassificerades av en denazifieringstribunal 
som medlöpare men han kunde återvända till universitetet i München i rollen som 
reservprofessor. Han kom dock inte att återvända till klassrummet och sedermera kom han att 
ha en roll på det Bayerska stadsbiblioteket. Senare resultatlösa försök har gjorts att binda 
Wüst till krigsförbrytelser men Wüst vidhöll sin oskyldighet ända fram till sin död 1993 
(Pringle 2006, s330ff).

3.1.3 Ahnenerbes genomförda expeditioner
Ahnenerbe kom att organisera, utföra och finansiera en rad större utgrävningar och 
forskningsexpeditioner både inom och utanför Europa. Krigsutbrottet gjorde rent praktiskt det 
svårare att genomföra och finansiera denna typ av expeditioner varvid de mest omfattande 
genomfördes innan krigsutbrottet. Nedan ges en beskrivning av expeditionerna samt de 
resultat som presenterades från några av de större projekten som Ahnenerbe genomförde.

3.1.3.1 Bohuslän och Norge
Redan 1935 hade Wirth och en kollega på Ahnenerbe utfört en expedition till Bohuslän för att 
rekognosera samt för att filma hällristningarna där som tilldragit deras intresse.
Himmler gav 1935 Wirth uppdraget att anordna en officiell expedition till Skandinavien med 
syfte att dokumentera och avgjuta forntida hällristningar i Sverige samt längs den norska 
västkusten från Stavanger till Trondheim. Expeditionen skulle även besöka lokala museer för 
att dokumentera gamla nordiska symboler och redskap. (Sievers, 1936)
Expeditionen till Bohuslän och Norge, som startade 4e augusti 1936, kom att bli den första 
officiellt sponsrade expeditionen i Ahnenerbes regi. Expeditionens geografiska fokus var 
kring hällristningarna i Backa. Wirths syfte med expeditionen var att leda i bevis 
hällristningarnas koppling till ett forntida nordiskt/germanskt skriftspråk. Därmed kom Wirths 
fokus inte att vara de hällristningar som visar på människor, djur och artefakter utan istället på 
ristningar med symboler, linjer och cirklar då detta enligt Wirths uppfattning representerade 
ett forntida alfabet. Expeditionen gjorde avgjutningar av hällristningar, som fraktades till 
tyskland, där Wirth gjorde sina tolkningar (Pringle 2006, s83ff). 
Efter att man avslutat undersökningarna av hällristningarna fortsatte expeditionen till Norge 
där den avslutades på Luavöylandet. Tillvägagångssättet vid avgjutningarna väckte kritik från 
svenska myndigheters sida då man ansåg dem ha skadat fornminnena, vilket ledde till att 
vidare undersökningar från Wirths sida förbjöds. 
Wirth analyserade hällristningarna och tolkade bland annat symboler till att föreställa forntida 
gudar, symboler för årstider och livets återfödelse (Wirth 1936, s84ff).



3.1.3.2 Tyskland
Externsteine
Externsteine kom att bli en viktig plats för Nazisterna och inte minst SS. Externsteine är en 
stenformation bestående av nio huvudstenar lokaliserade i Teutoburger Wald i norra Tyskland. 
Stenarna har varit kända och väckt intresse sen lång tid tillbaka och redan under medeltiden 
väcktes tankar kring dess härkomst och betydelse (Halle 2000, s32f). Den första kända 
tolkningen stammar från 1564 då en präst förde fram att det rörde sig om en hednisk 
helgedom som av Karl den store omvandlats till att bli en kristen sådan (Halle 2000, s38). 
Under 1700-talet fördes tesen fram att den saxiska varianten av världsträdet Irminsul hade 
växt på Externsteine men sedermera förstörts av Karl den store. Vidare tolkningar som gjorts 
är att det rör sig om en keltisk, romersk eller germansk helgedom (Andree 1936, s51). De 
första utgrävningarna kom att genomföras under 1800-talet och under början av 1900-talet 
växte det fram en amatörforskning kring platsen. Amatörforskarnas fantasifulla rön 
publicerades i en rad populärvetenskapliga publikationer som kom att kritiseras häftigt från 
akademins sida. Dock väckte dessa rön, som ofta var kopplade till ett germanskt förflutet, 
politiskt intresse och 1934 grundades stiftelsen Externsteine med uppgift att återställa området 
till dess naturliga utseende. I styrelsen för stiftelsen ingick Heinrich Himmler som över tiden 
kom att engagera sig mycket aktivt.
1934 och 1935 genomfördes utgrävningar i två omgångar ledda av geologen Julius Andree. 
Man kan säga att de slutsatser som presenterades i dokumentationen av utgrävningarna låg 
helt i linje med de rön som lyfts fram i de populärvetenskapliga publikationerna. Slutsatsen 
man drog var att Externsteine tjänat som helgedom och kultplats sen den germanska tiden, 
grottsystemen som ingår hade byggts om under 1100-talet och innan dess hade de använts 
som kultrum vid midvinterfirandet (Andree 1936, s31).

Murg dalen
1936 genomförde Gunther Kirchhoff och Karl-Maria Wiligut en utgrävning i Murg dalen i 
Schwarzwald. Fynden i Murg påvisade boplatser bestående av ornamenterade halvtimrade 
hus. Arkeologernas intresse väcktes vidare av klippformationer i närområdet där man fann 
inskriptioner. Gemensamt ledde fynden till slutsatsen att detta var resterna av en mycket tidig 
kristen boplats. 1937 och 1938 genomförde Gustav Riek utgrävningar vi Grosse Heuneberg, 
där man tidigare funnit resterna av ett forntida fort, samt begravningsplatserna vid Tumulus 
(Kater 1974).

Mauern, Cro-Magnon människans urvagga?
Redan 1878 hade de franska forskarna, Jean Louis Armand de Quatreefages de Breau och 
Ernest Jules Hamy gjort tolkningen att Neanderthalarna, en forntida ras, blivit besegrade av 
Cro-Magnon människan i stora delar av Europa. Den överlägsna Cro-Magnonrasen skulle 
enligt tolkningen ha utgjort de ursprungliga arierna (Trinkhaus et Shipman, 1993, s109f). 
Flera forskare presenterade teorier som pekade på att Cro-Magnon människan skall ha 
uppstått i Asien eller Afrika. Dessa geografiska platser lämpade sig inte för nazisterna inom 
Ahnenerbe som gärna såg att viktiga händelser i människans historia kunde hänföras till norra 
Europa. Det som troligen kom att bli Ahnenerbes mest framstående upptäckt i Tyskland 
gjordes i Bayern vid den södra delen av Jurabergen. Arkeologen R.R. Schmidt hade vid 
utgrävningar av grottor i Mauern gjort fynd av röd ockra, som var ett färgpigment som 
använts av Cro-Magnon människan vid tidigare fynd av klippmålningar. 1937 tog Dr Assien 
Bohmers, en frisisk nationalist som sökt sig till Ahnenerbe, över utgrävningarna. Under 
Bohmers ledning gjorde man vidare fynd och följaktligen lade Bohmers 1937 fram en teori, 
baserat från fynden från Mauern, som byggde på att Cro-Magnon haft sitt ursprung i Tyskland 
(Bohmers, 1937). Bohmers menade, vilket sedermera skulle visa sig helt felaktigt, att de fynd 



som gjorts vid Mauern kunde dateras 70 000 år tillbaka i tiden och därmed bevisade de hans 
tes om mycket tidiga Cro-Magnonklaners existens i Tyskland.(Bohmers, BA, NS 21/60).

3.1.3.3 Mellanöstern
Det romerska rikets storhet försökte man bland nazisterna härleda till nordiska rötter. Man 
hävdade att romarrikets storhet kunde spåras tillbaka till blonda emigranter från norr. Denna 
ostyrkta tes lärdes även ut i tyska skolböcker (Gehl 1940, s72ff). Himmler själv var övertygad 
om att Roms härkomst haft en tysk koppling eller ursprung. Han bad 1937 Wüst att upprätta 
en avdelning inom Ahnenerbe som skulle finna bevis för att romarna härstammade från 
indogermanska grupper från norr (Himmler till Wüst, 1937-12-10).
1938 delfinansierade Ahnenerbe en expedition till Mellanöstern, ledd av forskarparet Dr 
Franz Altheim och Erika Trautmann (se Bild 7). Paret hade motiverat expeditionen med att 
man ämnade söka fynd som påvisade en intern maktkamp inom det romerska imperiet, som 
enligt dem skulle ha utkämpats mellan folk av nordisk och semitisk bakgrund. Expeditionen 
passade Ahnenerbes strävan efter att påvisa nordisk överhöghet, i det här fallet härledd och 
bidragande till det romerska imperiets storhet.
Expeditionen inleddes i Rumänien i augusti 1938 där man hade för avsikt att undersöka ruiner 
från det gamla Daciska kungadömena. Expeditionen fortsatte över Istanbul, Aten och Libanon 
man blev dock inte välkomnade till den franska kolonin Syrien. Man kom därför att fortsätta 
till Irak där man undersökte Parthiska och Persiska ruiner i den södra delen samt ruinerna vid 
Hatra i den norra delen.
Altheim och Trautmann ägnade sig under hela expeditionen även åt att förskaffa sig 
underrättelser av politisk karaktär i de länder man besökte. Information som sedermera 
överlämnades till den tyska underrättelsetjänsten och SS (Pringle 2006, s134f).

3.1.3.4 Karelens folklore 
Många tyska nationalister betraktade de forntida mytologiska sagorna, så som t ex Eddan, 
Nibelungsången och finska nationaleposet Kalevala, som någonting mer än berättelser. Man 
ansåg att detta kunde vara nyckeln till den förmodade ariska rasens historia något som 
nazisterna tog till sig. Man kom aktivt att använda sina forskningsorganisationer för att leta 
efter mer stöd för dessa tankar och teorier. 
Den finske adelsmannen och amatörantropologen Yrjo von Grönhagen (se Bild 8) hade fått 
artiklar om finsk folklore och det finska nationaleposet Kalevala publicerade i en tysk tidning. 
Himmler som läst artiklarna kontaktade Grönhagen 1935 och ombad honom att genomföra en 
studieresa i finska Karelen där man skulle undersöka och dokumentera regionens hedniska 
arv, ett arv som ansågs fortleva hos spåkvinnor, häxor och schamaner i regionen. För att 
säkerställa dokumentationen kom Grönhagen att på expeditionen ha hjälp av fotografer, 
filmare, illustratörer samt även musikvetare. 
En av resans större framgångar var när man lyckades fånga en karelsk spåkvinna som utförde 
sina ritualer på såväl film som inspelning. Man gjorde även dokumentationer av karelens folk 
samt inspelningar av traditionella sånger spelade på för regionen typiska instrument.

3.1.3.5 Polen
Efter invasionen av Polen påtalade Wolfram Sievers Himmler om behoven eller möjligheterna 
att beslagta historiska och arkeologiska fynd av stort värde i de ockuperade områdena och 
föra dem till Tyskland. Sievers påpekade i ett brev daterat 4 september 1939 att, ” I den före 
detta tyska delen av Polen finns det ett flertal museer med oersättliga föremål, dokument och 
monument för studiet av och som bevis på förhistorisk och historisk tysk kultur i de östra 
områdena” (Sievers till Himmler, 1939-09-04). Sievers bifogade listor på artefakter och 
museer av speciellt värde. Himmler godkände redan den 21 september 1939 en plan att sända 



en grupp forskare till Polen för att säkra både konstverk och arkeologiska skatter (Mezynski, 
2000, s24). Detta skulle bli inledningen på en omfattande systematiskt genomförd plundring, 
utförd med många arkeologers goda minne.
Den som sattes att ansvara för det som kom att bli en omfattande plundring av polska 
konstskatter var dr Peter Paulsen, professor i arkeologi vid universitetet i Berlin och ansedd 
som expert på bland annat vikingar (Scheel, 1938-03-27).
De polska forskarna hade ägnat en stor del av 1900-talet åt att söka efter de slaviska folkens 
ursprung något som var i stor konflikt med Ahnenerbes ändamål. Som en funktion av detta 
gjorde Paulsens grupp det till i sin uppgift att i möjligaste mån radera ut den slaviska 
forskning som gjorts vid de polska universiteten (Mezynski, 2000, s55ff).
Man ville kunna framföra att polackerna sysslat med historieförfalskning, förtigit uppgifter 
som var ogynnsamma för Polen, avbrutit efterforskningar om man stött på fynd som tytt på 
germanska lämningar, överdrivit slaviska influenser (Schleif till Sievers, 1940-01-06).

3.1.3.6 Tibet
För att öka Ahnenerbes ryktbarhet beslöt Himmler 1937 genomföra en expedition till Tibet. 
Syftet var att undersöka Hans F.K. Günthers teori om att arier erövrat stora delar av Asien och 
även gjort attacker mot Kina och Japan ca 2000 f Kr. Med dessa teorier som botten kunde 
man även hävda att Siddharta Gautama Buddha var arier och därmed av nordisk härkomst. 
Walther Wüst använde sig av detta när han i ett tal menade att Adolf Hitlers ideologi var 
sammanlänkad med den predikad av Buddha då de båda var av samma ras och arv.
Expeditionen utförde ett stort antal mätningar på den Tibetanska befolkningen i syfte att 
kunna bestämma deras ras och ursprung. För att bestämma ras använde sig de tyska 
anatomerna vid denna tid av en enkel matematisk formel cefaliskt index, vilket ger 
förhållandet mellan den maximala huvudbredden och den maximala huvudlängden. Under 
denna tid menade vissa forskargrupper att den ariska rasen kännetecknades av höga pannor, 
långa smala huvuden med ett cefaliskt index mellan 77 och 79. Senare tids forskning har dock 
visat på att den rasbiologiska forskningen som bedrevs i huvudsak varit helt omdömeslös.
Baserat på uppmätta resultatet från expeditionen drog man slutsatsen att den nordiska rasen 
troligen förändrat historiens gång i Asien. Man ansåg att mongoler troligen varit de första att 
slå sig ner i Tibet någon gång efter den senaste istiden ättlingar till nordiska raser skall 
därefter ha erövrat området och gett upphov till de högre klasserna och adeln i Tibet. 
Slutsatsen baserade man på gjorda mätningarna som visat tecken på att dessa individer hade 
drag av det man klassade som nordisk ras, såsom rakt hår, smalt ansikte, rak näsa och svagt 
utvecklade käkben. Andra icke kvantifierbara resultat som man vägde in i analysen var att 
dessa klasser hade en syn på sig själva som styrande, vilket för stärkte Ahnenerbes 
uppfattning om dessa som nordiska ättlingar (Pringle, 2006 s150).

3.1.3.7 Krim
Tyska högernationalister gjorde trots magert stöd av arkeologiska fynd och bevis en stor sak 
av att goterna var deras förfäder (Wolfram, 1990, s1f). Dessutom byggdes det hela på med 
historien om ett av goter grundat imperium i öst som skall ha sträckt sig hela vägen från 
Svarta havet till Östersjön och från Karpaterna till Uralbergen (Wolfslast, 1941, s24ff). 
När tyska styrkor efter invasionen av Sovjetunionen nåde fram till Krim, i juli 1942, kom 
Ahnenerbe att skicka ut Herbert Jankuhn tillsammans med Karl Kersten och Baron Wolf von 
Seefeld, för att söka efter fynd vid den framgrävda staden Kerch. Ahnenerbes åsikt var att 
man här vidare kunde stödja att Kerch varit kronan i ett tidigt gotiskt rike i regionen. Vidare 
undersökningar gjordes även av ensligt belägna grottstäder och kyrkor där man trodde att 
goter verkat.
Trots omfattande ansträngningar, som även innefattande detektivarbete efter material som 



man trodde Röda armén forslat bort från sina ursprungliga platser, hittade inte expeditionen 
fynd som stödde tesen om ett gotiskt arv och att Tyskarnas förfäder haft sin hemvist på Krim, 
man kom dock att göra omfattande fynd från andra antika och forntida kulturer. 

3.1.3.8 Italien
Efter expeditionen i mellanöstern kom Altheim och Trautmann att genomföra utgrävningar av 
förhistoriska klippinskriptioner i Val Camonica i Italien. Efter genomförda studier menade 
man på att man funnit spår av nordiska runor på klipporna något man menade bekräftade att 
det romerska riket vilade på nordisk härkomst. Ahnenerbe planerade även att genomföra 
expeditioner till Sardinien.

3.1.3.9 Bayeux tapeten, Frankrike
Bayeux tapeten som beskriver slaget vid Hastings 1066 e Kr, där germanska franker och 
Vilhelm Erövraren besegrar saxarna, väckte av given anledning SSs och nazisternas intresse. 
Ahnenerbe övervakade i juni 1941 när tapeten flyttade från sin hemvist i katedralen i Bayeux 
till Chateau de Sourches. Vid befrielsen i augusti 1944 förvarades tapeten i Louvren från 
vilket Himmler gav order om att den skulle fraktas till Tyskland, något som dock aldrig 
genomfördes.

3.1.4 Ahnenerbes planerade expeditioner
Utöver de genomförda expeditionerna så planerades en rad expeditioner som aldrig kom att 
utföras då kriget kom emellan och förhindrade genomförande såväl finansiellt som logistiskt. 
Nedan redogörs kortfattat för några av de expeditioner som planlades, som synes var 
huvudsyftet liknande det som gällde för de ovan beskrivna expeditioner emedan 
grundhypoteserna i några av fallen kan betraktas som minst sagt spektakulära.

3.1.4.1 Island
I sökandet efter det nordiska ursprunget var Island ett område som tilldrog sig stort intresse 
från nazisternas sida. Dr Bruno Schweizer hade genomfört en rad besök på Island innan han 
förde fram förslag om att genomföra en expedition i Ahnenerbes regi, med målet att öka 
kunskapen kring forntida jordbruksprinciper, arkitektur, folklore samt ta växtprover för 
pollenanalys. 
Då planerna kring expeditionen blev kända publicerades en rad kritiska artiklar om den i 
skandinavisk press, där man menade att expeditionen baserades på falsifierade antaganden om 
det Isländska arvet. Detta kom att uppröra Himmler, vilken beslöt att ställa in expeditionen 
något som han dock kom att ta tillbaka och planeringen fortsatte. Expeditionen planerades till 
sommaren 1940 men kriget hann komma emellan och expeditionen skrinlades.

3.1.4.2 Bolivia
1928 hade den tyske arkitekten och författaren Edmund Kiss genomfört en resa till Bolivia 
föra att studera tempelruiner i Anderna. Kiss menade att dessa ruiners konstruktion hade 
likheter med fynd gjorda i Europa. Kiss lyfte fram den mycket fantasifulla tesen att detta 
tydde på att de sydamerikanska templen byggts och konstruerats av nordiska emigranter för 
flera miljoner år sedan. Han ansåg sig även ha gjort fynd som stödde World Ice Theory 
(Världsisteorin), som hävdade att universum uppstått ur en kollision mellan gigantiska klot av 
is och glödande massa, något en annan ”forskare” Arthur Posnansky också ansett sig fått stöd 
för vid tidigare utgrävningar vid Tiwanaku (se Bild 9), i västra Bolivia (Kiss 1937, s106f). 
Efter samverkan med Posnansky kontaktade Kiss Walther Wüst för att söka stöd för vidare 
utgrävningar i Tiwanaku, Siminake och vid Titicacasjön. Ambitionen var att sätta upp en 
expedition av ett tjugotal forskare med tvärvetenskaplig bakgrund för att dokumentera 
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förhistoriska Inkaleder och härleda dem till ett nordiskt arv. I augusti 1939 var expeditionen 
redo att ge sig av men invasionen av Polen kom i vägen och expeditionen kom aldrig att 
genomföras. 

3.1.4.3 Kanarieöarna
Tidiga besökare på Kanarieöarna hade gjort beskrivningar av infödingstammen, Guanche, 
som ljusa i hyn och med blont hår. Fynd av mumier hade även senare påvisat liknande 
egenskaper. Wirth och hans kollegor såg detta som en indikation på att öarna en gång varit 
bebodd av blonda arier. Wirths kollega Dr Otto Huth föreslog att en expedition för att 
undersöka Kanarieöarnas urbefolknings rasmässiga ursprung, artefakter och religiösa riter 
skulle genomföras under hösten 1939. Kriget och Francos nekande till att ge axelmakterna 
Spaniens militära stöd, Kanarieöarna tillhör Spanien, gjorde att expeditionen ställdes in. 

3.1.4.4 Iran, inskriptionerna i Behistun
1938 föreslog Walther Wüst själv att man skulle genomföra en expedition till Iran för att 
studera inskriptionerna i Behistun, som gjorts under Shah Darius I, vilken Wüst menade var 
av germansk/nordisk härkomst. Kriget kom dock att sätta stopp för expeditionens 
genomförande.

3.1.4.5 Ahnenerbe vid krigsutbrottet
Efter det att andra världskriget brutit ut var Ahnenerbes existens hotad då resurser behövdes 
på annat håll. För att legitimera sin existens kom Ahnenerbe att inkorporera allt fler 
naturvetenskapliga och krigsvetenskapliga forskningsprojekt inom ramen för sin verksamhet. 
Medicinska undersökningar genomfördes med hjälp av fångar från koncentrationsläger, 
experiment vilka inte sällan slutade med döden. http://www.helsinki.fi/uh/3-2006/juttu2.shtml

3.2 Germanska mannaförbund
För att erhålla ett helhetsbegrepp om regimens och framförallt Himmlers och SS behov av 
Ahnenerbe ges nedan en redogörelse för begreppet mannaförbund. Begreppet mannaförbund 
stammar från att man tror att det under forntid bland de germanska stammarna existerat starka 
mannliga sammanslutningar som vilade på starka gemensamma normer och värderingar. Tietz 
lyfter i sitt arbete fram begreppet mannaförbund som en central del av den mysticism som 
kringgärdade organisationen av det nazistiska statsbygget. Baserat på vad moderna och 
förkrigstids forskare skrivit kring de germanska mannaförbunden menar Tietz att dessa som 
fenomen och företeelse haft en central roll i hur Himmler kom att bygga SS som organisation 
och Ahnenerbes roll i detta bygge. 

3.2.1 Forntida germanska mannaförbund
 1902 talar man för första gången om forntida germanska mannaförbund i vetenskaplig skrift, 
då det lyfts fram av etnologen Heinrich Schurtz i boken Altersklassen und Männerbünde, eine 
Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. I och med Schurtz bok kom terminologin att 
börja användas av etnologer, sociologer, skandinavister och germanister och kom enligt Tietz 
så småningom att bli ett ideologiskt överlastat begrepp (Tietz 2002, s22). De som kom att stå 
för teoribildningen kring mannaförbundsteorier var representanter från sociologin, 
religionsetnologin och pedagogiken. De som förenade deras teser var att mannaförbundens 
urform fanns i extasen, initiationsriterna och dödskulten (Tietz 2002, s23). Sociologen 
Herman Schmalenbach klädde detta i ord genom att säga att ”en gemensam känsloupplevelse 
av närmast religiös karaktär” var det som höll mannaförbunden samman (Arvidsson 2000, 
s245). 
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Tysken Hans Blüher förde under tidigt 1900-tal fram en syn på mannaförbunden som skiljde 
sig något från den syn Schurtz haft. Blüher för fram en tes kring att mannaförbunden byggts 
upp av sammanslutningar av homoerotiska män och att dessa visade prov på stor kapacitet till 
stora sociala och politiska prestationer. Dessa förbund av män samlades, enligt Blüher, inte 
sällan kring en mästare eller särskilt begåvad ledare. Organisatoriskt skall mannaförbunden ha 
uteslutit individuella beslut och beslutprocessen beskrivs istället som emotionell och extatisk. 
Som en funktion av detta lyfter von See fram teorin att mannaförbunden genom sin struktur 
och organisation tjänade som embryon till en ny religion, nytt rike eller människosläkte. (von 
See 1994, s 322). 

3.2.2 Moderna germanska mannaförbund uppstår
Företeelsen mannaförbund uppstår i modern tid i Tyskland under 1800-talet, som en följd av 
det föreningsliv som växer fram där majoriteten av föreningarna är förbehållna manliga 
medlemmar. För att leva upp till och bibehålla en grad av mysticism krävdes att 
mannaförbunden isolerade sig som en ”hemlig lära” eller kulthemlighet och därmed kunde de 
inte agera som vanliga föreningar som var integrerade i det tyska samhällslivet. 
Von See ser Weimarrepublikens frikårer som det verkliga moderna idealet för ett krigiskt 
mannaförbund (von See 1994, s323).
Från ovanstående stycken kan man skönja varför mannaförbunden som begrepp, kult och 
företeelse passade väl in i den nazistiska ideologin. Ernst Krieck, senare nationalsocialistisk 
pedagog, såg i uppfostran av folket en livslång tuktan till gemenskap. Vidare ansåg han att för 
att uppnå en gemenskap ur en extatisk upplevelse krävs en stark ledarvilja (”Führerwille”). 
Han menade att alla större politiska skapelser härstammar ur mannaförbund. (von See 1990, 
s99).

4 Analys av materialet

4.1 Ahnenerbe, struktur, syfte och mål
Ahnenerbes officiella syfte var ”att främja vetenskapen om den forntida idéhistorien”. Vidare 
fanns två övergripande mål med verksamheten, institutet skulle genom sitt arkeologiska 
arbete bringa fram nya bevis på Tysklands förfäders prestationer och bedrifter så långt tillbaka 
i tiden som möjligt. Deras andra uppgift var att delge dessa upptäckter till det tyska folket 
genom utställningar, artiklar och vetenskapliga konferenser.
Organisatoriskt kom Ahnenerbe att vara kopplat till ruSHA, på svenska en förkortning för: 
”SS centralbyrå för ras och bosättning”. ruSHA var den byrå inom SS som hade ansvaret för 
att utbilda och uppfostra SS-männen till de önskade idealen och den nazistiska historiesynen 
(Sandén 2008, s18). Därmed var en del i Ahnenerbes uppdrag att tillgodosåg SS med 
efterfrågad kunskap och bevis om det ”dolda nordiska förflutna” för användande vid SS-
männens utbildning.
Som beskrivits ovan var arkeologi ett av huvudområdena för Ahnenerbe och viktig 
verksamhet var att bedriva forskningsexpeditioner för sökande och kartläggande av ariernas 
ursprung. Som instiftare kom Himmler att ha en väldig personlig koppling till organisationen. 
Det var hans personliga intresse av forntiden och hans planer för hur man kunde använda 
forntidshistorien i den nazistiska staten som utvecklat idén kring Ahnenerbe. Med Ahnenerbes 
resultat hade Himmler ”inte bara för avsikt att kontrollera Tysklands forntid, utan också att 
behärska dess framtid”. Himmler ansåg att Ahnenerbes upptäckter skulle lära SS-männen att 
agera som deras förfäder hade gjort.
Ahnenerbe inkorporerades inte officiellt i SS förrän april 1940, även om det funnits en mycket 
stark inofficiell koppling ända sen instiftandet 1935. Under Sievers administrativa ledarskap 



integrerades Ahnenerbe alltmer i SS och man kom mer och mer att bli ett intrument för 
kulturpolitisk övervakning. Ahnenerbe kom aktivt att användas som ett medel i 
utbildningspolitiken där man verkade för att tillsätta nyckelpositioner vid universiteten med 
personer som delade partiets inställning till den ideologiskt präglade vetenskapen 
(http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/ahnenerbe/index.html).För att vinna respekt 
var det viktigt för den nazistiska regimen att Tysklands forskningssamhälle, och därmed 
Ahnenerbe, skulle utgöra ett föredöme varvid en målmedveten strategi var att rekrytera 
välmeriterade forskare till organisationen. 

4.1.1 Ersättande av kristendomen, ett inofficiellt syfte
Utöver de officiella uppdrag som redogjorts för ovan så använde Himmler Ahnenerbe som ett 
religionspolitiskt verktyg i sin personliga strävan att möjliggöra ett ersättande av 
kristendomen i Nazityskland. Kristendomen ansågs av Himmler och flera ledande nazister 
som artfrämmande och därmed inte passande för den nazistiska ideologin. Tanken på en 
judisk född Messias, alla människors likhet inför gud och medlidande mot de svaga, rimmade 
illa hos regimen. Himmler såg det som sin uppgift att finna ersättning till kristendomen och 
det låg nära till hands engagera Ahnenerbe i sökandet efter en ny statsreligion i Nazityskland. 
Problemet var att kunskaperna om germansk religion och dess gudar var väldigt begränsad, 
varvid nya källor behövdes. Religionspolitiskt sanktionerade därför Himmler projekt i 
sökandet efter bevis på en forntida germansk religion. Som exempel kan nämnas 
forskningsprojektet  "Wald und Baum in der arisch-germanischen Geistes- und 
Kulturgeschichte" som syftade till att vederlägga en sen årtusenden existerande germansk 
religion med starka naturanknytningar. Forskningsresurser investerades även i studiet av de 
Isländska Eddorna, som Himmler såg som en helig skrift. Island ansågs av Himmler vara de 
rena germanernas vagga, löst kopplat till det mytiska Thule, och ansatser gjordes även för att 
vetenskapligt befästa denna uppfattning (se planerade expeditioner ovan). 

Även om man under nazitiden aldrig formellt vågade eller lyckades göra upp med vare sig 
den protestantiska eller katolska kyrkan så närde Himmler hela tiden planer på att hitta ett 
religiöst trossystem, sprunget ur det germanska/ariska arvet, som kunde ersätta 
protestantismen och katolicismen i det Tredje riket. För Himmler var inte SS bara en del av en 
politisk rörelse utan även en ny religion. En religion kräver en trosbekännelse något som även 
SS försågs med när SS män avkrävdes bekännelse om tron på ”den Führer Adolf Hitler und an 
einen Gott”(Greve 1990 s109). Guden som Himmler åsyftar är inte kristendomens gud utan 
en nationalsocialistisk gud. Där det fanns tillfälle var han angelägen om att ersätta kristna riter 
med vad han betraktade som mer germanska traditioner. Ser man på de konkreta resultaten så 
ville Himmler för SS räkning införa en sommarsolståndets högtid, som en hyllning till livet 
samt en vintersolståndets högtid för att hedra förfäderna och de döda, märk likheterna med 
teorierna kring mannaförbund (Padfield, 2001, s172ff). För SS utverkades även en 
namngivningsceremoni som ersättning till det kristna dopet. 

4.1.2 Hitlers inställning till Ahnenerbe
Hitler var inte, och kom aldrig att bli, lika övertygad om vikten av Ahnenerbe som Himmler. 
Han var istället vid flera tillfällen öppet kritisk kring forskningsinstitutet och dess inverkan på 
det nazistiska statsbygget. Bland annat skall han ha yttrat följande citat riktat till institutets 
förste chef Herman Wirth ”Vi har ingenting att skaffa med sådana element som endast förstår 
nationalsocialismen i termer av hörsägen och sagor, och som därför enkelt blandar ihop saken 
med vaga nordiska fraser och som nu börjar med forskning baserad på motiv från en mytisk 
atlantisk kultur” (Sievers korrespondens till Himmler, 1936).

http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/ahnenerbe/index.html


I likhet med Himmler ville även Hitler ersätta kristendomen i den nazistiska staten, men han 
ansåg inte staten redo att utmana den protestantiska och katolska makten, och han ville inte att 
Ahnenerbe och Wirth, under sin tid, skulle komplicera saken (Kershaw, 2000, s39f).

4.2 Ahnenerbes vetenskapliga verksamhet utifrån fyra definitioner 
av historiebruk

Jag kommer nedan att försöka klassificera Ahnenerbes vetenskapliga verksamhet utifrån Klas-
Göran Karlssons fyra definitioner av historiebruk som även beskrivs kort.

1. Det vetenskapliga bruket av historia handlar om att på ett historievetenskapligt sätt 
upptäcka och granska historiska dokument och på så sätt få fram innehållets sanning. 
Det är ovanligt att det yttre samhället ställer krav på vad som historieproducenterna 
skall producera men när så sker brukar detta mötas med starkt avståndstagande från 
akademins sida (Karlsson, 1999, s58ff). Ahnenerbes verksamhet kännetecknades av ett 
mycket starkt tryck kring vad forskarna skulle producera och att det var inom ramen 
för det politiska syftet med verksamhet. Man kan därvidlag säga att det gavs rejält 
avkall på att få fram den objektiva sanningen ur det historiska materialet varvid man 
får anse att Ahnenerbe var en dålig representant för det vetenskapliga bruket av 
historia enligt Karlssons definition. Inte minst det faktum att styrning av såväl 
huvudinriktningen som enskilda projekt dikterades av Himmler, som själv saknade de 
nödvändiga akademiska meriterna, styrker tesen ovan.

2. Det existentiella historiebruket handlar om människans behov av att minnas. Genom 
detta historiebruk motiverar människor sin egen existens, sitt sätt att leva och sitt sätt 
att förstå omvärlden (Karlsson, 1999, s58ff). För Ahnenerbes stiftare låg denna form 
av historiebruk nära till hands och Ahnenerbes verksamhet skulle bidra till att föra i 
bevis det stora och rätta i Himmlers idealiserade germanska livsföring.

3. Det moraliska bruket av historia handlar om upptäckt och återupptäckt av historien. 
Detta historiebruk kommer fram i ett samhälle där det kollektiva minnet glömts bort 
och att det finns grupper som vill återskapa detta minne. Syftet är att historien skall 
påvisa vissa moraliska poänger och berätta om rätt och fel (Karlsson, 1999, s58ff).

4. Ett ideologiskt bruk av historien ligger nära det moraliska historiebruket med 
skillnaden att det ideologiska bruket syftar till att ta politiska poänger. Ofta kan det 
vara för att legitimera ett särskilt styre, en särskild politik eller för att smutskasta eller 
hylla en politisk tradition (Karlsson, 1999, s58ff). Det moraliska bruket av historia och 
i synnerhet det ideologiska bruket av historien passar mycket väl in för att beskriva 
syftet med Ahnenerbes vetenskapliga verksamhet. Såväl strävan efter att uppväcka 
något som man ansågs ha fallit i glömska och därmed haft en negativ inverkan på 
samhället som det målmedvetna användandet av Ahnenerbes verksamhet inom ramen 
för det politiska arbetet är stöd för detta.

 I och med att Ahnenerbes verksamhet präglades mycket lite av den första definitionen men 
starkt av de övriga tre definitionerna kan man nog anse att den vetenskapliga verksamheten 
hade ett klart begränsat inslag av det vi idag klassificerar som objektivt 
vetenskap/historiebruk och man kan därför snarare betrakta den som ovetenskaplig.

4.3 Politikens inverkan på vetenskapen
Den ideologiska huvuduppgiften för Ahnenerbe var enligt Joakim Lerchenmueller att 
legitimera tesen om de germanska folkens historiska storhet och rasmässiga överlägsenhet 
(Lerchenmueller, 2002). För att få trovärdighet och uppmärksamhet inte minst utomlands 
lyfte man fram Ahnenerbes och dess forskares vetenskaplighet.



De vetenskapliga metoderna och den närmast demonstrativa saklighet som kännetecknade det 
vetenskapliga arbetet hos Ahnenerbe menar Michael Kater var ett medvetet ändamål från SS 
sida att öka SS status och renommé och därmed bidra till att framföra dess budskap (Kater 
1974, s119). Som en funktion av detta togs vetenskapen som gisslan och dess resultat kom 
istället för att bidra till forskningen att tjäna som medel för att uppnå politiska mål i enlighet 
med definitionen av ett ideologiskt historiebruk (se ovan). 
Som stöd till detta kan man belysa institutets förste chefs Herman Wirths inställning till 
vetenskapens roll, han menade att vetenskapen tjänade ett högre ändamål än att söka efter 
objektivitet och sanning. Inte minst belyst av hans uttalande vid en föreläsning “Den tiden är 
förbi när vetenskapen trodde att dess uppgift var att söka sanningen, så som den ser ut. Nu är 
vetenskapens uppgift att gå vidare med sin profetia att väcka upp”(Åberg, 1933, s247ff).

Tietz lyfter fram en mycket intressant aspekt kring ämnet arkeologi som passar mycket väl in 
på denna uppsats frågeställningar. Tietz framför att arkeologin som ämne i huvudsak skall 
söka svar och ökad kunskap kring tidigare kulturer och hur dessa utvecklats. Hon menar dock 
att det är problematiskt och svårt att använda denna forskning som bas eller lösning till nutida 
ideologiska och politiska spörsmål, vilket inte minst denna uppsats belyser (Tietz, 2002, s60). 
Ahnenerbe visar tydligt faran när vetenskapen förvandlas till uppdragsforskning för legitimera 
en regims rådande uppfattning och ideologi.

4.4 Vad attraherade forskarna till Ahnenerbe?
Nästan samtliga välrenommerade forskare inom den tyska arkeologin var hade på någon form 
anknytning till Ahnenerbe (Tietz, 2002, s46). Kring motiven varför forskare och personal 
sökte sig till Ahnenerbe menar Joakim Lerchenmueller, som forskat i ämnet, att det i 
huvudsak inte låg ideologiska skäl bakom. Han menar att organisationens dominerande 
ställning gjorde att det fanns en avsaknad på attraktiva positioner på annat håll. Positionen 
inom SS och attraktiva forskningsmöjligheter gav prestige och skulle enligt Lerchenmueller 
ha varit huvudmotiven (Lerchenmueller, 2002). Vidare förs fram är att det kan ha varit 
frestande för vissa att utöva forskning, speciellt inom antropologi och medicin, utan att 
behöva ta hänsyn till de etiska gränserna i forskningen. En annan anledning var också att en 
tjänst inom Ahnenerbe kunde tjäna som ett sätt att undvika militärtjänstgöring 
(http://www.russianbooks.org/montsegur/ahnenerbe.htm).
Vidare får man inte förringa det faktum att regimen i mångt och mycket styrde tilldelningen 
av resurser och valde att göra detta på ett sätt så man även kom att styra inriktning, innehåll 
och mål med forskningen. Man får dock inte bortse från att denna risk även finns i dagens 
samhällen där akademin i stort är beroende av statliga medel.
 
Arkeologen Uta Halle menar på att sammankopplingen mellan arkeologin och partiet inte alla 
gånger skedde med partiet som initiativtagare utan att den initiala kontakten och initiativet 
ibland tog av representanter för akademin. Detta tog sig även formen av att man kom att 
anpassa sina projekt och terminologi för att medvetet anpassa sig till ideologin eller väcka 
partiets intresse för verksamheten. (Tietz, 2002, s57). Pringle anser det fastställt att det bland 
Ahnenerbes vetenskapliga personal tvivelsutan fanns personer som var verkliga 
nazistsympatisörer och som tidigt stött rörelsen och inte ryggat även när de blivit varse om de 
förbrytelser som försiggick i nazismens namn. Pringle anser trots detta att frågan varför 
välutbildade vetenskapsmän erbjöd sina tjänster åt Ahnenerbe, och därmed gav organisationen 
nödvändig legitimitet, som delvis obesvarad. Vad var det som fick dessa män att uppge 
forskaridealets sökande efter sanningen för att istället förvanska resultat till att passa den 
politiska ordningen i landet (Pringle 2006, s341)? För att besvara frågan varför representanter 
för den oberoende vetenskapen valde att anpassa sig till de styrandes agenda lyfter Tietz i 
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likhet med Lerchenmueller och Halle fram, karriärmöjligheter, social och politisk bakgrund 
som tänkbara förklaringar. Tar man t ex Jankuhn som exempel så möjliggjorde hans 
bakgrund, politiska intresse och relationer inom NSDAP sammantaget att han kunde verka i 
sin roll som arkeolog på ett sätt som inte var möjlig för många andra (Tietz, 2002, s58). 

4.5 Samtida kritik
Redan tidigt restes omfattande kritik mot Ahnenerbes forskning från akademin framförallt 
utanför Tyskland. Man avfärdade inte sällan forskningsrapporter och idéer som rent nonsens. 
Dock skiljde sig kritikens karaktär beroende på varifrån den kom. Malte Gasche som forskar 
kring germanernas kultur och dess roll i den politiska användningen av den germanska 
tidsåldern i Tredje riket har i sin forskning konstaterat att beredskapen att samarbeta med 
Ahnenerbe var större i Nordvästeuropa än i t ex Norge och Danmark. Han menar att 
nederländska och flamländska arkeologer och etnologer genom sin utbildning var mer 
tyskorienterade än sina danska och norska kolleger som var mer influerade av den engelska 
och franska forskningen. Vidare menar han att Ahnenerbes samarbetspartners i Holland och 
Flandern kan ha haft sina egna syften att ena det holländska och flamländska folket i ett 
”Groot Dietsche Reich”(http://www.helsinki.fi/uh/3-2006/juttu2.shtml  ).   Om man tittar på de 
exempel på expeditioner som givits ovan så nämns att de nordiska expeditionerna väckte 
häftig kritik i respektive land redan vid planerandet eller genomförandet.
En av de tidigaste och skarpaste kritikerna av Ahnenerbe var den svenske arkeologen och 
professorn Nils Åberg. Bland annat skrev han om Ahnenerbes förste vetenskaplige ledare att 
”Wirths arbeten blotta oviljan mot vetenskapligt tänkande, och utgör ett suveränt förakt för tid 
och rum. De enklaste företeelser, såsom runliknande tecken, cirklar med medelpunkt eller 
inskrivet kors folkliga uppfattningar om solen och jorden, dessa företeelser ledas tillbaka på 
ett gemensamt ursprung, oberoende av, om de tillhöra nutid eller urtid, om de återfinnas hos 
eskimåer och indianer européer eller orientaler. Med tillämpande av en dylik metod 
åstadkommer Wirth en grandios komposition i Rudbeckiansk stil till förhärligande av den 
nordiska rasen och dess kulturinsats bland folken alltifrån den gråaste urtid.”
Åberg menade att ur vetenskaplig synpunkt var det Wirth skrev i t ex Der Aufgang der  
Menschheit (Jena, 1928) inte något som var värt någon uppmärksamhet, dock menade han att 
den var intressant då den kastade ljuset över ”de känslobetonade och av sakskäl oberörda 
krafter och stämningar, vilka just nu röra sig i den tyska folksjälen”. (Åberg, 1933, s247f) Han 
var av åsikten att ett ställningstagande mot detta var viktigt ”som en sympatiyttring för de 
kretsar inom tysk vetenskap och kultur, vilka nu ha att föra en hård och ojämn kamp mot 
folkpsykosen”.
Även om större delen av kritiken kom utanför tyskland innebär det inte att det inte fanns tysk 
kritik, dock kom den offentliga kritiken att vara begränsad ju längre tid Nationalsocialisterna 
suttit vid makten.  För att belysa den skepticism som trots allt fanns kan man titta på 
kommentarer som gjorts kring forskning publicerad av Ahnenerbe personligheter före 
Nazisternas makttillträde. Till exempel mötte en studie om den nordiska rasens ursprung som 
publicerades av Herman Wirth 1929 häftig kritik för de lösa vetenskaplig fundament på vilket 
den vilade. Bland annat skrev den välrenommerade tyske förhistorikern Gero von Merhart 
“Det är bara känslan av att författaren har gripits av ett närapå heligt vansinne och det faktum 
att han konsulterat en avsevärd mängd litteratur med osedvanlig iver och uthållighet för att 
stödja sina självbedrägerier, vilka han betraktar som vetenskap, som avhåller mig från att 
reagera på den här boken på ett ohövligt sätt” (Pringle 2006, s72).

4.6 Efterkrigstidens kritik
Forskningen har sedan länge tillbakavisat grunderna i den nazistiska rasdoktrinen, den doktrin 
som Ahnenerbe gjort till sin uppgift att hitta stöd för i historien. 
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1951 samlades ledande genetiker och antropologer på inbjudan av FN:s organisationer för 
utbildning och vetenskap för att gå igenom det vetenskapliga läget samt författa ett officiellt 
utlåtande om ras. I utlåtandet framkom att det beträffande många folkgrupper är svårt att 
placera in dem enligt rådande rasmässiga klassificeringar. Man fastställde att muslimer och 
judar inte är raser i en djupare mening än vad katoliker och protestanter är (Montagu 1972, 
s143).
Vidare förkastade man grundsatserna för nazisternas Rassenkunde och klargjorde att det inte 
föreligger några bevis för så kallade rena raser och att ingen vetenskapligt stöd står att finna 
som påvisar att olika människogrupper skiljer sig åt vad beträffande medfödd förmåga till 
intellektuell och emotionell utveckling (Montagu 1972, s146). Slutligen klargjorde de att det 
inte finns något stöd till att rasblandning skulle ge upphov till ett ogynnsamt resultat ur 
biologisk synpunkt(Montagu 1972, s146).

4.6.1 Varför tystnad i Tyskland
Kring frågan om den, fram till våra dagar, ringa genomlysningen av arkeologins roll under 
nazitiden ger Malte Gasche en del möjliga svar. Han menar att tystnaden hos många tyska 
vetenskapsmän säkerligen låg i det faktum att de ville undvika kritiska frågor om sitt eget 
förflutna samt karriärtekniska skäl där unga forskare undviker kritiska frågor riktade gentemot 
sina äldre kollegor och lärare. Gasche hävdar att dagens äldre professorer fram till idag visat 
en orubblig lojalitet mot sina gamla handledare och först med en tredje generation forskare 
känner man inte längre samma lojalitet och kan därför beröra ämnet på ett annat sätt. 
En annan vinkling är den politiska faktorn som uppstod mellan kriget och fram till 
Berlinmurens fall. Från västtysk sida förhindrade det politiska läget en genomgående 
granskning av vetenskapsmännens verksamhet under Tredje riket då man var mån om att 
undvika varje skandal som DDR kunde utnyttja i sin propaganda. http://www.helsinki.fi/uh/3-
2006/juttu2.shtml 

4.7 Vad var vetenskapen bakom mannaförbundstanken?
Mannaförbundet som företeelse och forskningen kring dem kom att få betydelse för den 
nazistiska statsbildningen. Forskaren Stefan Arvidsson delar upp de vetenskapliga teorierna 
kring mannaförbunden i tre skolor den mytologiska, den katolska och den ritualistiska. 
(Arvidsson 2000, s197). Den ritualistiska och mytologiska skolan hade stort sett samma 
intentioner men tonvikten i forskning och undersökningar var olika, där den förstnämnda 
fokuserade på myter och legender emedan den sistnämnda hade fokus på ritualer och kulter i 
sina undersökningar. Inom statsapparaten kom de mytologiska forskarna knytas till Amt 
Rosenberg emedan ritualisterna togs upp av Ahnenerbe något som trots liknande intentioner 
kom att skapa friktion mellan organisationerna. 

Lily Weiser, representant för den ritualistiska skolan, drog i sin avhandling Altgermanische 
Jünglingsweihen und Männerbünde slutsatsen att initiationen och de kultiska 
mannaförbunden har kontinuitet tillbaka till den indogermanska tiden (stridsyxekulturen 
under yngre stenåldern). (Weiser 1927, s85). Otto Höfler en annan representant för 
ritualisterna lade fram att den germanska tron härrörde från en uråldrig förbundskult. Denna 
skulle ha varit en krigarreligion som fått sin karaktär från krigiska manna/kultförbund. I denna 
religion skall tron på att bli ett med de döda ha varit ett centralt element (Höfler 1934, s249). 
För att uppnå delaktighet i anfädernas gemenskap skall initiationsriten ha utgjort ett centralt 
element för mannaförbunden. 
Såväl Weiser som Höfler fann i Tacitus Germania paralleller till germanska sagor vilket för 
dem ansågs bevisa att det existerat kultiska mannaförbund inom hela det germanska området 
(von Schnurbein 1990, s97). 
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4.7.1 Mannaförbunden väl anpassade för det Nazistiska statsbygget
Tietz menar att särskilda motiv måste ligga bakom det faktum att intresset för mannaförbund 
under 1930 och 1940-talet var så stort. I den tid nazistpartiet i Tyskland växte fram passade 
tanken om en stat utvecklad och upprätthållen av mannaförbund in mycket väl. Detta 
utnyttjades av nazistpartiet där mannaförbunden lyftes fram som en statsbärande och 
stabiliserande faktor i en stat där de traditionella borgerliga värderingarna var i sönderfall. 
Jürgen Reulecke anser i Männerbande. Männerbünde Zur Rolle des Mannes im 
Kulturvergleich att mannaförbunden och den ideologi som presenterades kring dem bjöd 
nazisterna ett flertal möjligheter att legitimera den nationalsocialistiska staten och dess inre 
uppbyggnad. 
Ett exempel är SS som Heinrich Himmler såg och organiserade som ett mannaförbund med 
närmast religiösa kulter och traditioner (se Bild 2). SS medlemmar ansågs vara ansvariga 
inför de döda förfäderna, starkt präglat av de forskningsresultat som presenterats av 
representanterna från den ritualistiska skolan. Det antika Sparta som av ritualisterna ansågs 
representera historiens bästa exempel på rasren statsbildning uppbyggd på mannaförbund kom 
inte sällan att tjäna som förebild (Arvidsson 2000, s208).

Teitz slår fast att även om man på flera ställen i det mellankrigstida Europa ägnade sig åt 
forskning inriktad på indoeuropeiska och ariska frågeställningar så förefaller det som om 
mannaförbund varit en i huvudsak tyskt fenomen och angelägenhet (Tietz 2002, s23).

4.7.2 Kritik kring forskning om Germanska mannaförbund
Även om mannaförbunden kom att spela en viktig roll för nazisterna och att Ahnenerbe delvis 
fick i uppgift att finna stöd och legitimitet åt desamma så anser vetenskapen idag att det finns 
mycket lite stöd för att de forntida germanska mannaförbunden överhuvudtaget existerat. 
Tietz huvudsakliga kritik kring forskningen om mannaförbund är därmed att hon anser 
huvudfrågeställning, om kultiska-mannaförbund förekommit bland germanerna eller ej inte 
fastställts varken före eller efter kriget (Tietz 2002, s34). 
Klaus von See slår fast att mannaförbundsteorierna hade en stor betydelse i Tyskland under 
nazitiden. Han anser emellertid också att mannaförbundsteorierna till stor del handlar om 
historieförfalskning då det inte finns några starka bevis för att dessa har någon 
verklighetsförankring i den germanska historien. Det finns inget som tyder på att det funnits 
kontinuitet i den germansk-tyska mannaförbundstraditionen som Höfler et al för fram. Vad 
som finns är fragmentariska indikationer på ritualer som t ex Tacitus framställer i Germania, 
kring vilka de sentida tyska mannaförbunden byggde sin existens kring. (von See 1990, s102).

Å andra sidan kan det när man har facit i hand även slå över till obalans åt det andra hållet, 
exempelvis menar Tietz att den kritik som riktats mot forskningen kring mannaförbund inte 
alltid har kunnat betraktas som objektiv, utan kritiken har varit av ideologisk, institutionell 
såväl som personlig art. Som exempel på ideologisk påverkan/historiebruk lyfter hon fram 
Stefan Arvidssons avhandling Ariska idoler som hon menar är starkt ideologiskt präglad. Tietz 
anser att själva avsikten med Arvidssons forskning är att uppnå ett avståndstagande till allt 
vetenskapligt som på något sätt kan förknippas med nazism och nationalism. Att frågan kring 
mannaförbundens historiska existens ännu förblivit olöst anser Tietz därför delvis kan 
relateras till dess ideologiska ballast. (Tietz 2002, s34) 

4.8 Vad var det vetenskapliga fundamentet bakom begreppet arier?
I och med att ariern utgjorde ett centralt begrepp nazisterna samt var ett av syftena för 
Ahnenerbe att utreda ges nedan en kortfattad analys av vetenskapen bakom den moderna 



innebörden av begreppet arier.
Den tyska litteraturkritikern och historikern Friedrich Schlegel presenterade efter att under 
tidigt 1800-tal ha studerat indisk litteratur, komparativ lingvistik och sanskrit det djärva 
antagandet att tyskarna inte stammade från det heliga landet som bibeln föreskrev utan från 
Himalaya (se ovan Tibet). Schlegel kom att 1808 utveckla denna tes i sin bok Om indiernas 
språk och visdom. Folket skall ha migrerat ut ifrån Himalaya som ett led av krig och 
samhällsomstörtning och några skall slutligen ha slagit sig ned i Skandinavien och Tyskland. 
Dessa förfäder gavs namnet arier (Pringle 2006, s43ff). 
Den starkt rasistiska betydelsen fick begreppet arier först under slutet av 1800-talet som en 
funktion av den starka tyska nationalismen som växte fram under denna tid. Även innan 
nationalsocialisternas raspolitik växte fram kom rasforskningen att växa sig stark i tyskland 
och det Internationella sällskapet för rashygien kom att ha sitt säte i Berlin. Antropologer och 
rasbiologer ägnade sig i vetenskapligt syfte åt att mäta och klassificera människor för att efter 
bestämda regler sortera in dem under olika rastyper. Rangordningen av rastyperna var ett 
viktigt element inom rasbiologin och i denna placerade man ariern som den högst stående 
rastypen. Klassificeringen möjliggjorde för dåtidens stormakter och kolonialherrar att 
motivera ett undertryckande av de koloniserade folken med hänvisning till stöd i rasbiologin. 
De resultat som rasbiologin genererade kring olika rastyper var, medvetet eller som en 
funktion av den idag fastställda ovetenskapligheten, så pass oexakta till sin natur att de 
möjliggjorde för tolkningar som oftast föll ut som stöd för den vite mannens fördomar 
gentemot andra rastyper (Henningsen et al 1997, s174f).

Theodor Benfey, docent vid universitetet i Göttingen, presenterade 1869 utifrån lingvistisk 
analys av de indoeuropeiska språken en teori om att arierna inte stammade från Himalaya utan 
från norra Europa. Trots att de bevis som Benfey byggde sin teori på var svaga tog man i det 
starkt nationalistiska Tyskland emot teorin med öppna armar (Mallory 1992, s131ff). 
Där vetenskapen inte kunde förklara skeenden eller presentera bevis fyllde spekulationer och 
mytbildning på bilden av ariern. Man kom där det passade att okritiskt använda sig av de 
beskrivningar den romerske historikern Tacitus gjort i sin krönika Germania. Tacitus som 
enligt dagens forskare aldrig varit i de germanska områdena gav en passande bild av 
germanerna som välbyggda, rödblonda och blåögda (Hadas red. 1942, s710).

Man kan med facit i hand se att det som startade vid slutet av 1700- talet som en välmenad 
lingvistisk forskning efter européernas ursprung vid 1900-talets början hade slagit in på en 
spekulativ och farlig väg. I och med utlåtandet från FN som redogjorts för ovan kan man även 
belägga att det inte funnits något vetenskapligt stöd i de teser som presenterats.

4.9 Det vetenskapliga värdet i Ahnenerbes expeditioner
Som redan nämnts ovan så har man sen länge dömt ut de rasmässiga fundament som var 
utgångspunkten för Ahnenerbes vetenskapliga verksamhet, vilket i princip svarar på frågan 
om det vetenskapliga värdet. 
Specifikt kring de expeditioner som beskrivits ovan är det värt att lyfta fram att redan när 
Wirth publicerade sina teorier väckte de kritik och det kan idag anses vara ställt bortom allt 
tvivel att Wirths studier i huvudsak grundades på hans egna uppfattningar snarare än 
välgrundad objektiv vetenskap. 
Tittar man på expeditionen till Krim så fann aldrig Jankuhn några bevis för ett gotiskt rike, 
trots detta publicerades en rad pseudovetenskapliga artiklar i nazistpartiets tidningsorgan, som 
”Det tyska imperiet vid Svarta Havet” eller ”Gotisk konst – bevisen på en kultur”. Artiklarna 
är att betrakta som ren propaganda ämnade till att legitimera de nazistiska tankarna kring 
behovet av ”Lebensraum” i öst och upprättandet av den framtida tyska kolonin Gotengau.



Utgrävningarna vid Externsteine kom att präglas av en politisering, något som Uta Halle 
menar att det inte bara var NSDAP som låg bakom utan politiseringen startades snarare av 
folkliga grupperingar som politiskt låg långt ut på högerskalan (Halle 2000, s42). Ahnenerbe 
var inte direkt involverade i utgrävningarna från starten, dock kom man att kontrollera 
utgrävningarna från 1935 och från 1936 ansvarade man för forskning, publikationer och 
guidning (Halle 2002, s240). Platsen kom även att bli central plats för SS organisationen och 
den användes bland annat vid ceremonier när manskap svors in i SS.
Vad som är intressant att ta i beaktande är det idag fortfarande råder oklarhet om Externsteine 
överhuvudtaget varit en germansk kulthelgedom eller inte (Tietz, 2001 s55).
Ser man på vissa av de övriga exemplen, speciellt de som genomfördes under kriget, så blir 
det vetenskapliga syftet underordnat viljan att plundra och tillförskansa sig konstskatter från 
de ockuperade länderna. 

5 Slutsatser och avslutande diskussion
Gemensamt tänkande var ett av grundfundamenten i det totalitära Nationalsocialistiska 
samhällsprojektet. Den nationalsocialistiska ideologin skulle prägla all statlig aktivitet och 
verksamhet och för detta krävdes ett gemensamt tänkande. För att kunna uppnå detta krävdes 
ett metodiskt arbete för att inlemma individer, institutioner och vetenskapen i detta tänkande. 
Inlemmandet av vetenskapen var en prioriterad del i den nazistiska strategin. Som medel för 
att uppnå målet om att få kontroll och kunna påverka forskningen instiftade partiet särkskilda 
förbund, stiftelser och institutioner där Ahnenerbe och Amt Rosenberg kom att bli två 
tongivande vad det rörde den historiska och arkeologiska forskningen. Inte minst arkeologin 
kom att bli ett viktigt verktyg i förverkligandet av den nationalsocialistiska ideologin.

5.1.1 Ahnenerbes skuld?
Ahnenerbe hade från starten tjänat som ett vetenskapligt kamouflage åt den nazistiska 
raspolitiken. Den forskning och de resultat som presenterades var för uppdragsgivaren enkom 
av intresse om den kunde stärka den nazistiska världsåskådningen, vilket visas tydligast av 
Himmlers och Hitlers yttringar kring verksamheten. Förutom de uttalade målen att bringa 
fram nya bevis på Tysklands förfäders prestationer och bibringa dem det tyska folket var 
Ahnenerbe en del i Himmlers plan om ett systemetiskt skapande av en germansk 
kultur/religion som skulle ersätta kristendomen i det Tusenåriga riket. Arkeologin i Tyskland 
under nazitiden kom således att bli en ändamålsforskning där de vetenskapliga resultaten och 
metoderna spelade mindre roll. 

I och med krigsutbrottet kom den även allt mer att ta en aktiv del i de krigsförbrytelser som 
begicks av SS. Under andra världskriget kom Ahnenerbes personal också i flera fall tjäna som 
såväl utförare som initiativtagare till omfattande plundring av museer och kulturskatter i de 
ockuperade länderna.
Forskarna skulle även kunna anpassa forskningen så att den passade den politiska agendan i 
Tyskland, något som innebar att de inte skulle vara motsträviga till att anpassa sanningen till 
den politiska verkligheten. Faktum är att de forskningsresultat tyska arkeologer inom 
Ahnenerbe och Amt Rosenberg producerade bidrog som hjälpmedel till den nazistiska 
propaganda apparaten, då den stärkte skenbilden av den germanska rasen och inte minst som 
Tietz uttrycker det att ”skapa en mycket viktig kuliss för folksamlingar, fester och rentav 
kultiska handlingar”(Tietz 2002, s60). Uta Halle som refererats ovan anser att oavsett rådande 
omständigheter så kan inte en forskare avsäga sig ansvaret för den forskning han eller hon 
bedriver och publicerar resultat kring (Tietz 2002, s60). Ahnenerbe kan därmed inte betraktas 
som ett oberoende vetenskapligt institut och det är att betrakta som medskyldigt till de 
förbrytelser som begicks under det tredje riket. Vad som dock är intressant att påpeka är det 



faktum att i motsats till SS förklarades inte Ahnenerbe som en förbrytarorganisation under 
Nürnbergprocessen.

5.1.2 Bedömning av Ahnenerbe och dess vetenskapliga arv
Analyserar man Ahnenerbes historiebruk utifrån Klas-Göran Karlssons fyra definitioner av 
historiebruk finner man att Det vetenskapliga bruket av historia är underrepresenterat emedan 
Det existentiella historiebruket, Det moraliska bruket av historia och Det ideologiska bruket 
av historien är mycket framträdande. Slutsaten blir därmed att den vetenskapliga 
verksamheten hade ett mycket begränsat inslag av det vi idag anser vara objektiv vetenskap 
historiebruk.
Som synes var de forskningsresor som genomfördes mycket skiftande i sin karaktär men med 
det gemensamma draget att de alla syftade till att tjäna den nationalsocialistiska politiken. 
Alla syftade till att påvisa någon form av arisk/germansk överhöghet eller bevisa högtstående 
forntida arisk/germansk kunskap. I efterhand kan man fastslå att även om man inte kan 
klandra det vetenskapliga tillvägagångssättet och de metoder som man använt och som stod 
till buds vid denna tid så kan man kraftigt ifrågasätta de slutsatser som drogs utifrån 
materialet. Med undantag för de fynd, som gjordes under utgrävningar i Ahnenerbes regi, som 
fortfarande har ett högt arkeologiskt värde kan man tvivelsutan klandra slutsatser och resultat 
som varandes starkt tendensiösa i sin karaktär. De kan därför anses av ringa eller inget 
vetenskapligt värde annat än som underlag för att svara på frågeställningar liknande de som 
ställs i denna uppsats. 

Som presenterats i analysen av materialet så har det inte saknats såväl samtida som 
efterkrigstida kritik av Ahnenerbes verksamhet och den vetenskap man presenterade. Skall 
man dock problematisera något så är det Tysklands ovilja att göra upp med arvet från andra 
världskriget under kalla kriget eran.

5.1.3 Relationen mellan vetenskap och politik
Att söka eller skapa ”fakta” i syfte att förhärliga den egna nationen i politiskt syfte är på inga 
sätt något nytt. Detta har förekommit i de flesta länder under tider där det funnits behov att 
stärka den nationella identiteten ofta i samband med politisk oro eller krig. Tittar vi bara 
tillbaka i vår egen historia kan man med befog hävda att allt ifrån de medeltida krönikorna 
genom Olof Rudbecks Atlantica fram till Geijers och Grimbergs tolkningar av den svenska 
historien är goda exempel på detta och det vetenskapliga oberoendet har inte alltid varit det 
som stått i främsta rummet. Tendensiöst användande av arkeologiskt material har även varit 
starkt förekommande i andra totalitära regimer även efter andra världskriget så som till 
exempel i Folkrepubliken Kina, Sovjetunion samt i Saddam Husseins Irak.
Ser man i nutid så pågår det även i Sverige en diskussion om hur vetenskapen idag används i 
olika politiska syften. I Sverige har skolans historieundervisning och plattformen Forum för 
levande historia varit spelplan för en het debatt, mellan politiker, ideologer, kulturskribenter 
och historiker. Det hela initierades av den borgerliga regeringens åtgärder för att upplysa den 
svenska ungdomen om de folkmord som har genomförts under kommunistiska regimer från 
att tidigare regeringar fokuserat på förintelsen under andra världskriget. Plattformen för denna 
upplysningskampanj är den statliga myndigheten Forum för levande och metoden som 
myndigheten använt för att informera skolungdomar är att utbilda historielärare i 
kommunismens brott mot mänskligheten. Även om jag tror att det stora flertalet skulle hålla 
med om att instiftandet av t ex Forum för levande historia skett med de bästa intentioner så 
visar debatten på att gränssnittet mellan de styrandes inverkan på ett vetenskapligt ämne är 
långt ifrån oproblematiskt. Skulle man ha möjlighet att jämföra historiens mer dunkla 
exempel på vetenskapspolitiskt samspel så är jag övertygad om att de inblandade parterna 



skulle försvara det rättmätiga i dessa ansatser med samma emfas som politikerna bakom 
Forum för levande historia.

Jag vill avsluta med att säga att jag tror att ämnet som belyses i uppsatsen och det faktum att 
användandet av vetenskapen i politiska syften inte är ett avslutat kapitel gör att intresset för 
ämnet praktisk historia eller som det också kallas historiebruk och historieförmedling ökar. 
Christer Johansson belyser historiebruk i sin uppsats och menar att historieämnet och även 
arkeologin inte är politiskt neutrala. Expertisen måste alltid göra ett urval av det material som 
skall ingå i ett forskningsprojekt. Detta urval görs utifrån vilket syfte forskaren har. Det 
inneboende problemet med historieämnet är att det alltid är utsatt för tolkning och urval. 
Olika tolkningar olika resultat, olika urval olika resultat. Detta är inget som politiker och 
ideologer är omedvetna om. Diktaturer har vetat det i lika hög utsträckning som demokratier 
och dessa båda har i historiebruket försökt att använda historien för att kunna nå ut 
ideologiskt samt påverka folkets historiemedvetande (Johansson C 2008, s5)

6 Sammanfattning
Uppsatsen syftar att ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv studera Ahnenerbe utifrån 
organisationens officiella syften samt om möjligt även försöka utröna något om eventuella 
inofficiella syften. Uppsatsen berör även specifikt germanska mannaförbund då detta var ett 
centralt begrepp inom nazismen och ett prioriterat forskningsområde för Ahnenerbe.

Uppsatsens frågeställningar är 
• Hur organisationen uppfattades av sin samtid och över tiden?
• Vad kännetecknade historiebruket och vad var det vetenskapliga värdet i det 

vetenskapliga material som publicerades inom ramen för Ahnenerbe?

För att sätta in Ahnenerbe i sitt sammanhang redogörs i bakgrundsmaterialet för centrala 
begrepp så som nationalsocialism och arier.
I de beskrivande delarna som berör ges en sammanfattning av Ahnenerbes struktur och roll 
inom den nazistiska statsorganisationen. Vidare presenteras ett urval av organisationens 
centralgestalter Herman Wirth, Wolfram Sievers, Herbert Jankuhn och Walther Wüst. 
Bilden av Ahnenerbes verksamhet och vetenskapliga arv ges genom en presentation av ett 
urval av Ahnenerbes genomförda expeditioner och utgrävningar, Bohuslän, Externsteine, 
Murg dalen Mauern, Mellanöstern, Karelen, Polen, Tibet, Krim, Italien och Frankrike. Samt 
även de expeditioner som planerades men aldrig genomfördes Island, Bolivia, Kanarieöarna 
och Iran. I den avslutande delen av material presentationen redogörs för begreppet germanska 
mannaförbund.

I den inledande analysdelen redogörs för organisationens struktur, syfte och mål. Här 
framkommer att utöver målen att bringa fram nya bevis på Tysklands förfäders prestationer 
och bibringa dem det tyska folket var Ahnenerbe även en del i Himmlers plan om ett 
systemetiskt skapande av en germansk kultur/religion som skulle ersätta kristendomen i det 
Tusenåriga riket. Uppsatsen analys kommer vidare fram till att Ahnenerbe spelade en viktig 
roll för det nazistiska statsbygget och inte minst för Himmler och SS. Att kunna kontrollera 
och styra den vetenskap som producerades var ett strategiskt mål för regimen. Arkeologin i 
Tyskland kom under nazitiden kom att bli en ändamålsforskning där de vetenskapliga 
resultaten och metoderna spelade mindre roll. Ahnenerbes forskning gav legitimitet till att 
förstärka den mytbildning kring för nazisterna central begrepp såsom ariern och 
mannaförbund. Ahnenerbe kan därmed inte betraktas som ett oberoende vetenskapligt institut. 
Detta bestyrks ytterligare när organisationens vetenskapliga verksamhet i analysen sätts i en 



kontext utifrån uppsatta definitioner av historiebruk.

Det visar sig att det inte saknades samtida kritik av den verksamhet som Ahnenerbe bedrev, 
trots detta var det endast ett fåtal av Ahnenerbes ledande personal som kom att få reprimander 
efter kriget. Man kan även konstatera att det i Tyskland kom att råda en stor tystnad kring 
organisationen fram till slutet av 1900-talet. 
Som orsak till varför vetenskapen och forskare upplät sina tjänster åt den politiska regimen 
ges följande förklaringar, karriärmöjligheter, ideologisk övertygelse, undvikande av 
militärtjänstgöring samt avsaknad av alternativ.
Uppsatsen analyserar Ahnenerbes historieburk utifrån Klas-Göran Karlssons fyra definitioner 
av historiebruk (Det vetenskapliga bruket av historia, Det existentiella historiebruket, Det 
moraliska bruket av historia, Ett ideologiskt bruk av historien). Analysen ger vid handen att 
Ahnenerbes verksamhet präglades mycket lite av den första definitionen men mycket starkt av 
de övriga tre varvid slutsaten blir att den vetenskapliga verksamheten hade ett mycket 
begränsat inslag av det vi idag anser vara objektiv vetenskap historiebruk.
Det ter sig idag fastställt att den övervägande majoriteten av den vetenskap som producerades 
och de slutsatser som drogs av Ahnenerbes forskare var starkt tendensiös och oftast helt 
felaktig. 
Vidare belyses i den avslutande diskussionen att exemplet Ahnenerbe inte är det första och 
heller inte det sista exemplet på ett historiebruk utnyttjat för politiska ändamål. 
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8 Bilagor

8.1 Bildmaterial

Bild 1 Studiengesellschaft für 
Geistesurgeschichte‚ Deutsches Ahnenerbe e.V. 
emblem, 1937 byttes namnet till Forschungs- und 
Lehrgemeinschaft das Ahnenerbe e.V.

Bild 2  Borgen Wevelsburg i Nordrhein Westfalen där 
Ahnenerbe bedrev forskning och som även tjänade som 
kultplats för SS. Nazisterna själva sprängde borgen i 
luften vid krigsslutet.
http://www.wikipedia.org

Bild 3 Walther Wüst. Indogermanisches 
Bekenntnis. Sechs Reden (Berlin 1942)

Bild 4 Herman Wirth
http://www.derhain.de/WirthMatriarchat.htm

Bild 5 Herbert Jankuhn. Foto Harald Jankuhn
 

Bild 6 Wolfram Sievers
http://opencaching.pl/

http://www.derhain.de/WirthMatriarchat.htm%20%5C%20_top


Bild 7 Franz Altheim och Erika Trautmann 1936. 
Frobenius Institut

Bild 8 Yrjö von Grönhagen. Foto Juhani Grönhagen

Bild 9 Solporten i Tiwanaku.
http://www.wikipedia.org

Bild 10 Alfred Rosenberg
http://www.geschichteinchronologie.ch/eu/3R/GERMA
NENFURZ.htm

8.2 Institut inom Ahnenerbe

8.2.1 Humaniora

1. Indogermanisch-arische Sprach- und Kulturwissenschaft (Indogermanska-arisk Språk- 
och Kulturvetenskap) 

2. Indogermanisch-germanische Sprach- und Kulturwissenschaft (Indogermansk-
germansk Språk- och Kulturvetenskap) 

3. Germanische Kulturwissenschaft und Landschaftskunde (Germansk Kulturvetenskap 
och Landskapslära)

4. Germanische Sprachwissenschaft und Landschaftskunde (Germansk Språkvetenskap 
och Landskapslära)

5. Indogermanische Glaubengeshichte (Indogermansk troshistoria) 

6. Indogermanische Rechtsgeschichte (Indogermansk rättshistoria) 

7. Indogermanisch-deutsche Musik (Indogermamansk-tysk musik) 

8. Germanisch-deutsch Volkskunde (Germansk-tyskt folkliv) 

9. Deutsche Volksforschung und Volkskunde (Tysk folklivsforskning) 

10. Volkserzählung, Märchen und Sagenkunde (Folksagor och myter) 

http://www.wikipedia.org/


11. Runen, Schrift und Sinnbildkunde (Run, skrift och symbollära) 

12. Hausmarken und Sippenzeichen  

13. Ortung und Landschaftssinnbilder (Landmärken och landskapssymboler) 

14. Ausgrabungen (Utgrävningar) 

15. Germanisches Bauwesen (Germansk arkitektur) 

16. Wurtenforschung  

17. Urgeschichte (Förhistoria) 

18. Keltische Volksforschung (Keltisk folklivsforskning) 

19. Indogermanisch-finnische Kulturbeziehungen (Indogermanska-finska kulturrelationer) 

20. Klassische Archäologie (Klassisk arkeologi) 

21. Klassische Altertumswissenschaft

22. Alte Geschichte (Tidig historia) 

23. Mittlere und Neuere Geschichte (Medeltida och modern historia) 

24. Griechische Philologie (Grekisk filologi) 

25. Lateinische Philologie (Latinsk filologi) 

26. Mittellatein (Medeltida latin) 

27. Innerasien und Expeditionen (Centralasien och Expeditioner) 

28. Vorderer Orient (Främre orienten) 

29. Ostasien-Institut (Östasiatiska institutet) 

30. Orientalistische Indologie (Orientalisk Indologi) 

31. Nordwestafrikanische Kulturwissenschaft (Nordvästafrikansk kulturvetenskap) 

32. Philosophie (Filosofi) 

8.2.2 Naturvetenskap
1. Gesamte Naturwissenschaft (Naturvetenskap) 

2. Darstellende und angewandte Naturkunde (Deskriptiv och tillämpad naturlära)

3. Biologie (Biologi) 

4. Entomologie (Entomologi) 

5. Astronomie (Astronomi) 



6. Pferdezucht (Hästavel) 

7. Botanik (Botanik) 

8. Pflanzengenetik (Växtgenetik) 

9. Karst- und Höhlenkunde  

10. Naturwissenschaftliche Vorgeschichte (Vetenskaphistoria) 

11. Tiergeographie und Tiergeschichte (Djurgeografi) 

12. Angewandte Geologie (Tillämpad geologi) 

13. Geologische Zeitmessung (Geokronologi) 

14. Geophysik (Geofysik) 

15. Kernphysik (Kärnfysik) 

16. Volksmedizin (Folkmedicin) 

17. Osteologie (Osteologi) 

18. Überprüfung der sogenannten Geheimwissenschaften  

19. Wehrwissenschaftliche Zweckforschung (Militärvetenskaplig forskning) 

(Epstein 1971, s79ff) 
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