Om detta måste vi berätta:

Löfvens och Partiets
nazistiska/rasistiska

RÖTTER

Det nazistiska Tyskland gick bokstavligt
i graven med Tredje Rikets villkorslösa
kapitulation i maj månad 1945 och den
“denazifiering” för vilken hela det tyska
domstolsväsendet kom att engageras.
Om detta är något som våra svenska
politiker ger intryck av att vara ovetande.
Ibland kan det låta som att de ser som
sin uppgift att post festum fortsätta något
slags kamp mot det nazistiska Tyskland.
En kamp de bedriver i en inbördes konkurrens, där det gäller att vara mest antinazist i akt i akt och mening att vinna
väljarnas bevågenhet.
Denna konkurrens bedrivs i skydd
av en alltmer tilltagande historielöshet,
som kan ta sig direkt generande uttryck,
som när våra partiledare möts i TV-sända
debatter.

S-Partiets rötter
Hur mycket eller snarare hur lite vet
Stefan Löfven om det socialdemokratiska
partiets rötter? Hur mycket vet han om
sin företrädare Olof Palmes nazistiska/
rasistiska rötter?
Något som sällan eller aldrig berättas är att Olof Palmes morfar – den
tyskbaltiske professorn och geneologen
Waldemar Knierem - hade ett avgörande
inflytande på Alfred Rosenberg – också
han tyskbalt. Rosenberg lärde känna
Hitler redan 1919 och anses att i betydande grad ha bidragit till nazismens
och Hitlers antisemitiska världsbild. Han
kom också att inta positionen som partiets
chefsideolog.
Olof Palmes morbror A von Knierem
var en annan ledande nazist. Han var
IG Farbens chefsjurist med bland annat
ansvar för ett av arbetslägren i Auschwitz. Ställdes inför krigsförbrytarprocess
men blev frikänd efter att finansmannen
Rockefeller intervenerat.

Redan så här långt räcker det långt
för att man skall kunna tala om Löfvens
och det socialdemokratiska partiets
nazistiska/rasistiska rötter. Eller skall man
snarare tala om nazismens/rasismens
svenska rötter? Kanske något för Stefan
Löfven att fundera över inför nästa TVframträdande.

Rasismens rötter
Rasismens rötter är dock mer vittgförgrenade än de som leder tillbaka till vänskapen mellan Hitler och Rosenberg och till
tiden då Olof Palmes morfar Waldemar
Knierem via Rosenberg lämnade sina
bidrag till den nazistiska rasideologin.
En sådan förgrening som kom att få
stor internationell betydelse och då i synnerhet för den i Tyskland framväxande
antisemitismen är Statens institut för
rasbiologi (SIFR).
Institutet som hade sitt säte i Uppsala
grundades 1922. Således vid en tid då
Hitler och Rosenberg utvecklade sina
-som det visat sig – med den nazistiska
rasideologin även kallad just “rasbiologi”.
Institutets uppgift varatt utveckla en
vetenskaplig grund för “rashygienska
åtgärder” eller som det uttrycktes i en
institutets stadga: “att idka vetenskaplig
forskning på rasbiologins område med
särskild hänsyn till svenska folket och
till förhållandena i Sverige”. Hitler och
Rosenberg hade valt ett något annorlunda
uttryckssätt: “med särskild hänsyn till den
ariska rasen”.
Det ålåg även institutet att meddela
undervisning i rasbiologi. Institutet var
verksamt ända fram till 1958. Långt efter
att nazismen i Tyskland gått i graven. Det
innebar dock inte att verksamheten i sig
upphörde. Efter institutets upphörande
flyttades verksamheten över till Uppsala
universitet.
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Tillskyndarna
Tanken på ett rasbiologiskt institut väcktes 1920 i en riksdagsmotion framlagd av
som första namn socialdemokraten Alfred
Petrén. Bland undertecknarna finns också
bondeförbundaren Nils Wohlin. Den hade
sin grogrund i en vid denna tid spridd
oro för en fortgående degeneration av
“folkmaterialet”. Människor med “sämre”
egenskaper antogs få fler barn än de bättre
bemedlade människorna. På sikt var detta
ägnat att “förgifta samhällskroppen”.
Den 13 maj 1921 framlades en proposition om inrättande av ett rasbiologiskt
institut.Propositionen var undertecknad
av Sveriges förste socialdemokratiske statsminister Hjalmar Branting. Propositionen
bifölls i riksdagens båda kamrar. Därmed
kunde Världens första rasbiologiska institut (1) bildas – en händelse som knappast
passerat herrarna Adolf Hitler och Alfred
Rosenberg oförbemärkt.
Påföljande år – 1922 – motionerade
Ernst Wigforss m fl om att man borde
kunna förbättra “folkstammen” med hjälp
av sterilisering av “undermåliga” och 1934
fick Sverige som första land en lag om
tvångssterlisering. Viktiga tillskyndare för
denna lag var socialdemokraterna Alva och
Gunnar Myrdal.
När dagens genomgående historielösa partiledare som Stefan Löfven, Annie Lööw och Ebba
Busch Thor – för att nämna de värsta – försöker
vinna debattpoäng i sitt inbördes kattrakande,
borde de betänka datt den nazistiska rasismen
i en utsträckning som få är medvetna om har
- närmare påsett - svenska rötter.
____
(1) Under ledning av institutets chef Herman
Lundborg genomfördes rasbiologiska
undersökningar på 100 000 svenskar. Resultatet
presenterades 1926 – 12 år före Kristallnatten – och
blev i förkortad version en lärobok för gymnasiet
med titeln “Svensk raskunskap”.

