
Herman Wirth : en germansk kulturprofet
Åberg, Nils
Fornvännen 28, 246-249
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1933_246
Ingår i: samla.raa.se



SMÄRRE MEDDELANDEN 

HERMAN WIRTH 

En germansk kulturprofet 

Hans forskning spänner över vida områden, då den rör sig med megalit-
gravar och urtida tempel, med i havet sjunkande öar och kontinenter, med 
istider, polförskjutningar ooh folkvandringar, med blodserologiska undersök
ningar, mod jämförande religions- ooh språkhistoria, med folkbruk och ka
lenderindelning, med runor och heliga tecken bland jordklotets alla folk. 
Ur rent vetenskaplig synpunkt torde väl ett arbete som exempelvis Der Auf-
gang der Menschheit (Jena 1928) icke kunna påräkna någon större upp
märksamhet, men det är likväl intressant så tillvida, som det kastar ett blixt
ljus över de känslobetonade och av sakskäl oberörda krafter och stämningar, 
vilka just nu röra sig i den tyska folksjälen. Ett ställningstagande från 
svensk sida till dessa företeelser kan ur vetenskaplig synpunkt betraktas som 
meningslöst, men det äger kanske i stället sin betydelse säsom sympatiyttring 
för de kretsar inom tysk vetenskap och kultur, vilka nu ha att föra on hård 
och ojämn kamp mot folkpsykosen. 

Wirths arbeten blotta oviljan mot vetenskapligt tänkande, ett suveränt för
akt för tid och rum. De enklaste företeelser, såsom runliknando tecken, 
cirklar med medelpunkt eller inskrivet kors, folkliga uppfattningar om solen 
och jorden, dessa företeelser ledas tillbaka på ett gemensamt ursprung, obe
roende 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 förhär
ligande av den nordiska rasen och dess kulturinsats bland folken alltifrån 
den gråaste urtid. 

Primitiviteten över nordisk forntid bedömes därvid såsom hos Rousseau 
eller med samma tendens som hos Tacitus i hans skildring av germanerna. 
Därmed brytos från början udden av alla invändningar, då förf. framhäver 
nordisk primitivitet såsom guldålderns enkla och sunda livsföring, vilken 
ställes i motsats till Mcdelhavsfolkens och Orientens depraverade kulturer, 
allt ifrån Egyptens och Babylons storhetstid till Antikens Grekland och Rom. 

Det egentliga uppslaget till det nordiska rasdramat synes likväl hos förf. 
hava betingats därav, att icke ens de skandinaviska folken varit fullt rasrena, 
och att det därför förefaller, som hade den nordiska rasen icke uppstått i 
Europa, utan kanske i stället ä något annat och mera avskilt område. Förf. 
framhåller samtidigt den besläktade kultsymboliken hos indianer, eskimåer 
och européer av nordisk stam samt betonar också blodsförvantskapen dem 
emellan (blodgrupperna I och II) . Av dessa premisser skapar han liksom i 
en enda vision en urnordisk tertiär ras, beboende on polarkontincnt. — Här 
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möter oss drömmaron, fången i drömmens måttlösa överdrifter, då den söker 
sin "Wunscherfullung". Det är, som vore det nordiska icke tillräckligt nor
diskt, då det på dylikt sätt blir förflyttat upp emot polen. Denna frodiga 
fantasi lämnar grekernas långt bakom sig, då de anspråkslöst drömde om 
de lycksaligas öar eller Atlantis utanför Herkules stöder. Ännu aldrig har 
väl människotanken pä allvar föreställt sig guldåldern på en polarkontinent. 

Den fortsatta utvecklingen av dramat är dess romantiska ursprung värdig. 
Tvingade av klimatförsämring och isen lämna stammarna av den urnordiska 
rasen poiarkontinenten och vandra mot söder till Amerika och Europa. Ut
vandringen skodde i olika elapjier och under en följd av årtusenden. Till 
Europa kommo de ljusa och blåögda nordborna över en kontinent som låg 
mellan Grönland, Newfoundland och Skottland. De följde kusterna ellei 
gingo över öppna sjön i älghudskajaker, och do nådde Europa under paleoli
tisk tid, då isen var i framryckande. Förf. beskriver med dramatisk skärpa, 
hur dessa emigranter passerade det nedisade Skottland, hur de flydde undan 
polarkölden och hur de slutligen hamnade på Platons Atlantis, som låg i 
havet väster om Spanien och sydväst om Irland. 

Därpå skildras, hur Atlantis befolkning sedermera nådde Europas syd
västra kust, och förf. ger därvid en helsidesbild av en romantisk kustforma
tion vid Biscaya: "Meereseinfahrt zur Höhle von Pindal, altsteinzeitliche 
Landungsstelle der Atlantiker an der kantabrischen Kriste." Atlantikerna 
blandade sig sedan med Europas paleolitiska befolkning av afrikanskt-asia-
tiskt ursprung, och av denna blodblandning uppstod den ras, som benämnes 
Cro-Magnon. 

Till Europa kom pä så sätt även en del av kulturarvet från Atlantis, 
bl. a. decimalräkningen och en för magiskt-kultiskt bruk avsedd linearskrift, 
vilken för Europas fastland är belagd redan under senpaleolitisk tid. Bruket 
av kopparn, som (enligt Platon) var känt pä Atlantis (enligt Wirth även 
hos eskimåerna), överfördes visserligen icke till dot paleolitiska Europa, 
men betecknande är likväl, att Europas kopparålder tager sin början vid 
Atlanten i Irland och Spanien och alltså kan sägas representera "eine 
Wiederaufnahme einer alten Technik, welche durch den Untergang von At
lantis zeitwoilig abbanden gekommen war". Atlantis undergång beräknas 
till dot nionde årtusendet före vår tideräknings början. 

Atlantikernas kolonisation av Nordeuropa blev av yngre datum och ut
gick åtminstone icke direkt från Atlantis, utan från ett nu i Nordsjön 
sjunket land. Dessa nordatlantiker eller urgermaner blevo megalitkulturens 
bärare, och deras expansion mot söder betecknas av megalitgravarnas sprid
ning längs Europas västra och Afrikas norra kust (till Palestina!). 

Europas befolkning blev sålunda redan från början av mer eller mindre 
blandad ras, men den bevarade likväl en urnordisk arvssubstans och ett 
kulturarv, som sedan mod de europeiska folkexpansionerna fördes ut över 
jordklotet och därvid kom att befrukta de olika kulturkretsarna. Detta blev 
den nordiska rasens världshistoriska mission. 

Märklig är sålunda förf:s skildring av den atlantiska linearskriftcns 
framträdande i det fördynastiska Egypten, dess förfall i hieroglyternas bild-



2 4 8 S M Ä R Ii E M E I) I) E L A N I) E N 

skrift, dess renässans i det s. k. feniciska alfabetet och dess återbördande 
till Europa via Grekland och Rom. Trognast av alla bevarade likväl den 
germanska runskriften traditionerna från urtiden. 

Märkligast är likväl skildringen av don nordiska urmonotoismen och tron 
j)ä en gudason, cn återlösaro, en "Heilbringer", en föregångare till den histo
riska Kristusgestalten. Denna lära blev ett dyrbart kulturarv, som fördes ut 
över världen och som därvid kunde sammansmälta med den religiösa upp
fattningen hos andra folk och därigenom för långa tider fördunklas och 
vanställas, men som åter med något av sin ursprungliga renhet framträder 
hos de stora reformatorerna, on Zarathustra, cn Budda, en Kristus, en 
Luther. 

Från urtid till nutid verkar sålunda den nordiska arvssubstansen bland 
folken och skall tydligen göra så, så längo världen består. Detta är tanken, 
som föresvävar Wirth och som ger hans framställning dess patos. "Uberall, 
wo das Blut der nordischen Rasse mehr odcr weniger sichtbar in der äus
seren, der körperlichen Erschoinungstorm, in den scheinbar Reinerbigen 
wie in don Mischerbigen vorhanden ist, da muss auch die Möglichkcit be
stehen und der Augcnblick kommen können, dass die Geisteserbmasse er-
wacht. Und aus diesem Erwachen der Geisteserbmasse, welche boi den 
Mischerbigen ebenso stark und oft mit noch stärkerem Sehnen sich äussern 
känn als bei den scheinbar Reinerbigen, wird uns auch dio Wiedergoburt der 
nordischen Rasse kommen." 

Den enastående och nästan gåtfulla anslutning, som Wirths läror vunnit 
inom vida kretsar, torde till ej ringa del betingats av den nästan religiösa 
lidelsefullbot, mod vilken de framförts. Wirth själv gör visserligen vid första 
anblicken ett symjiatiskt, men obetydligt och kanske något överspänt intryck. 
Han är liten till växten, men för övrigt till tyjien en fullblodsgerman. Klädseln 
är vårdad, men originell: knäbyxor, grön jacka med svart sammetskrage, 
yviga mustascher i nietzscheansk stil samt en urskog av gula lockar, som 
gärna falla ned över ansiktet. Hans språk är elegant och flytande, och en 
utlänning märker knapjiast, att han till börden är holländare. Mest framträ
dande är likväl hans suggererande entusiasm, då han, oberörd av folkmassan 
och med blicken skådande i etl avlägset fjärran talar om den nordiska rasens 
storhet och därvid liksom i ett enda famntag griper om urtid, nutid och 
framtid. 

En för Wirths popularitet mycket betecknande episod inträffade under ett 
friluftsmöte, då Wirth höll ett föredrag av sedvanligt slag. I sitt anförande 
avbröts han därvid plötsligt av cn gammal man, en 80-åring och nestorn 
bland Tysklands lodande vetenskapsmän på sitt område. Denne trädde fram 
ur kretsen och vändande sig till åhörarna talade han med en av indignation 
darrande stämma, vädjande till dem att hellre lyssna till hans långa erfaren
het än till de falska läror, som här bjödos. Så föllo visserligen icke hans 
ord direkt, men deras mening var sådan. 

Svaret, som Wirth då gav, var elegant och formfulländat. Med bibehållen 
vördnad inför sin åldrige motståndare, kringgick han skickligt saken och 
sade i stället, att de tider nu äro tillända, då vetenskapen tror sin uppgift 
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vara, att söka efter en sanning vilken som helst. Forskningens uppgift bör 
nu i stället bliva, att med sin siaroblick gå utvecklingen i förväg och likt 
morgonrodnaden båda en ny dag för Tysklands folk. 

Då man hörde de orden, förstod man, att han var ärlig och uppfylld av 
tron på sin egen mission, oeh man kunde trots ailt ej undgå fyllas av sym
pati för honom själv och för dessa, som gävo honom sin hyllning. Hade man 
förut kanske understundom kommit att tänka på historien om Kejsarens nya 
kläder, så gick tanken nu i stället över till en annan av Andersons sagor, 
till Flickan med strykstickorna. Gjorde icke denne trollkarl detsamma som 
hon? Han strök liksom eld på en magisk sticka och fick därvid sin omgiv
ning att drömma sig in i en ljusare och lyckligare framtid. Dessa människor, 
som i åratal lidit av fredsslutets förödmjukelser, av talet om hunnor och 
barbarer, do lyssnade nu med begärlighet till denna gripande skildring av 
den nordiska rasens ödesbestämda roll alltsedan den gråaste urtid. Fångna i 
dessa fantastiska föreställningar om guldålder och renrasighet, om nordiska 
expansioner och nordisk arvssubstans, drömde de kansko åter om ett rasrent 
och ädelt släkte, om framtida makt och storhet för Tysklands pinade folk. 
De glömde då kanske fabriker och storstadskultur och sina arbetslösas millio
ner, de drömde kansko i stället om vajande sädesfält pä Ukrainas slätter, 
om blomstrande bondebygder under hakkorsflaggan. 

Sådana äro alltså de medel, med vilka denne trollkarl, denne vetenskapens 
Hitler fångar sin publik. Man frågar sig då, om detta sätt att exploatera 
vetenskapen är Wirths egen och originella insats eller om han därvid kanske 
endast gått i lära hos andra. Svaret måste bliva, att han ägt en stor före
gångare på området, den numera avlidne arkeologen Gustaf Kossinna. Denne 
älskade även att tala om rena raser och att förhärliga germanernas forntid. 
Men hos honom var likväl den känslobetonade stämningen endast som kruset 
på ytan av en djup torskarnalur, vars geniala insats för alltid skall giva 
hans namn en rangplats i vetenskapens hävder. Skillnaden dem emellan är 
alltså den, att Wirth endast representerar det känslobetonade, men utan 
reell bakgrund. 

Från vetenskapligt håll kan ej heller sägas, att Wirth mött förståelse. Men 
hans publik var också en annan, och motståndet, som restes i hans väg, 
blev därför förgäves. Bortstött från universiteten, vann han sin första stora 
seger, då han av den nazistiska regeringen i Mecklenburg fick professors 
namn och ett forskningsinstitut. Därefter har hans utveckling gestaltat sig 
till ett enda segertåg. Nu lär han på diktatorns befallning skola gå till 
Berlin för att där taga säte och stämma i den krets, från vilken Einstein 

Nils Åberg. 

EN UNIK SPÄNNBUCKLA 

Är 1912 förvärvades till Uppsala universitets museum för nordiska forn
saker genom byte en oval spännbuckla, som uppgavs vara funnen vid 
Märsta by i Bälinge sn, Uppland (inv.-nr 4286). Den är tidigare i kort-


