För gud, för kung, för fosterland
om underkastelsens estetik
Vad har den tyske naziledaren Adolf Hitler gemensamt med scientologirörelsens skapare L.
Ron Hubbard och den gamle hedersmannen Gustav den V? Vid en första anblick ingenting,
vid en närmare ganska mycket. De var alla ledargestalter i auktoritära, antidemokratiska
system och lät sig oreserverat hyllas av undersåtarna. Hitler och Gustav den V framställdes
båda som kuggar i en ”folkgemenskap”, de var medborgarnas självuppoffrande och älskade
företrädare höjda över politiskt käbbel och splittring. Hubbard spred sitt filantropiska ljus över
världen. Alla tre skulle utifrån skilda utgångspunkter kunna liknas vid den nakne kejsaren, han
som går under sin tronhimmel och låtsas vara klädd i det senaste modet. I sagan liksom i
verkligheten var det väldigt få som vågade eller ville säga sanningen. Kejsaren själv, omgiven
av idel beundrande människor, hade för länge sedan tappat markkontakten.
Vi ska här med hjälp av några samtida propagandaskrifter titta lite närmare på hur dessa
ibland frivilliga, ibland framtvingade hyllningar kunde se ut. Vi börjar med en av historiens
mest avskydda men också mest beundrade massmördare, den tyske diktatorn Adolf Hitler. Jag
har i min hand ett exemplar av den lilla illustrerade skriften ”Führern och hans folk” i svensk
översättning och avsedd för en svensk publik. Den saknar tryckort och utgivningsår men av
innehållet kan man dra den säkra slutsatsen att den är skriven under krigsåren. I förordet slås
omedelbart fast att alla bekänner sig till Adolf Hitler, hela det tyska folket är uppfyllt av
kärlek till honom. Fortsättningsvis går propagandaskriften punkt för punkt igenom Hitlers
betydelse för olika sektorer i samhället. Först är det barnen som har den älskade farbror Adolf
att tacka för allt, uppfostran, sjukvård, kindergarten. Sedan ungdomen som tack vare Hitler är
sund och glad och ständigt står beredd när han kallar dem. Om mödrarna vilka i många fall
ersatt männen i krigsindustrin heter det att de tänker med stolt tillförsikt på de tappra
soldaterna ute vid fronten och att de efter kriget ska återta sin gamla plats – det vill säga i
hemmet.

Barnen tycker om farbror Adolf.

Även bönderna litar obetingat på sin ledare. Han har revolutionerat jordbruket med
mekanisering, torrläggning, nya grödor och så vidare. Mitt uppe i ett förödande krig skådar
bonden därför med tillförsikt mot framtiden. Det gör också arbetarna som outtröttligt
framställer nya vapen och fulla av förtröstan blickar upp till Adolf Hitler. Men så har han
också den förståelse för arbetarnas bekymmer som endast den har som själv gått igenom
ekluten.
Så till det kanske viktigaste av allt, de tyska soldaterna. De ser i Hitler inte blott överste
befälhavaren utan också en kamrat som hårt och uthålligt deltagit i kampen mot fienden. Han
skonar inte sig själv och därför ger sig också hans soldater villkorslöst åt honom. Inte ens i
livets sista skälvande minut vacklar de i tron på sin föregångsman. På en bild hälsar Hitler på
en soldat i en sjuksäng och med följande text: En sårad och döende soldats sista ord: Stör mig
inte! Jag vill tala ensam med min Führer.
Hitler känner till krigets fasor, det är därför han gång på gång sträckt ut handen till fred. Men
den internationella judendomen ville störta världen i ett ohyggligt blodbad. Därför måste
denna judendom slutligen besegras. Detta blir führerns tunga livsuppgift.
Vidare framgår att Hitler sporrar uppfinnarandan, att han är tidernas störste byggmästare och
att konsten är honom en hjärteangelägenhet. Han gjorde slut på virrvarret av olika stilar och
konstriktningar, framför allt de judiskt-bolsjevikiska, och förde in konsten under den ”urtyska
skaparkraften”. Arbetaren i sin gärning, bonden vid sitt hårda dagsverke, den tyska
vardagsmänniskan är återigen det stoff som ska ge konstnärerna inspiration.
Hitlers starka personlighet illustreras också av besöken vid hans hem på Obersalzberg där alla
ville träffa och utbyta några ord med honom. Men nu står hemmet tomt, den älskade ledaren
måste vara tillsammans med sina soldater och officerare vid fronten men den dag kommer då
det segerrika kriget är avslutat och då kommer han tillbaka.
Enda missen (?) i skriften tycks vara; ”När Adolf Hitler föll igenom (min kurs.) som elev vid
akademin förklarade hans bedömare att han skulle passa bättre som byggherre än som
målare”. Illustrerat med en bild på Hitler som gräver med spade i en grushög. Man undrar ju
hur det gick för textförfattaren när malören upptäcktes. Han kanske fortsättningsvis tvingades
dyrka sin führer från närmaste koncentrationsläger.
Liknande uppbyggnad och innehåll har den mer påkostade propagandaskiften ”L. Ron
Hubbard – ett porträtt”, översatt till svenska och utgiven 1995. Här rör vi oss på ett för de
allra flesta okänt område. Hubbards skapelse Scientologikyrkan är visserligen inte helt
obekant men nästan alla, däribland svenska myndigheter, tror att den sysslar med religion och
därmed är den också okontroversiell, skyddad från insyn (och skattebefriad).
Verkligheten är en helt annan. ”Religionsutövningen” går ut på att ständigt fånga in nya
olyckliga proselyter som tvingas betala dyra pengar för nonsenskurser och skuldsätta sig så
hårt att de aldrig kan lämna rörelsen. Budskapet är ett innehållslöst mumbojumbo skapat av
den fantasirike, nu avlidne före detta sciencefictionförfattaren som enligt den interna
historieskrivningen kom från ett annat planetsystem för att frälsa jordmänniskorna.
Inuti denna sekt är disciplinen stenhård. Hubbard hyllas på liknande vis som Adolf Hitler,
med oreserverad hänförelse. Hans samlade livsverk är så omfattande att det knappt är möjligt
att förstå hur en enda människa kan hinna med så mycket. Tiotals miljoner människor över
hela världen lever ett bättre liv tack vare denne karismatiske gigant. Enbart författarkarriären
är utan motstycke. Enligt reklamskriften har hans böcker sålts i 38 miljoner exemplar och han
har belönats med flera av världens förnämsta litteraturpris. Hubbard är ”en av 1900-talets
mest produktiva och inflytelserika författare”. Vet svenska akademin om detta?
Men Hubbard nöjde sig inte med dessa prestationer utan gjorde precis som Hitler banbrytande
insatser på en rad andra områden. Han slog flygrekord, han ledde mineralologiska
forskarexpeditioner, han gjorde betydelsefulla experiment med radiopejling, han var en
utmärkt fotograf (fast de utvalda bilder som visas här verkar vara tagen av en medioker

amatör), han utvecklade en administrativ teknologi som används av mer än 4.000
organisationer i världen, han tog fram nya undervisningsmetoder som används vid tusentals
läroanstalter, hans program för narkomanrehabilitering visade sig vara fem gånger effektivare
än andra. Men framför allt grundade han alltså scientologikyrkan med sin nyskapande lära.
I avsnitt efter avsnitt redogörs sedan för Hubbards fantastiska arbete på dessa olika områden.
På illustrationerna strålar välklädda människor från jordens alla hörn mot fotografen. Det kan
vara en polisman i Los Angeles som studerar skriften ”Vägen till lycka”, en grupp soldater i
Moskva beredda att dela ut samma broschyr till ryska medborgare, eller skolbarn i Soweto
som använder den i undervisningen.

L. Ron Hubbard som ung scout
Hubbards erfarenheter omsatta i det särskilda programmet Criminon leder efter bara ett par år
till att brottsligheten helt försvinner. visar det sig. Hans studievägledning används i 36 länder
med tre miljoner elever som framgångsrika deltagare. Som exempel använder tusentals
kinesiska lärare Hubbards böcker, framgår av en bildtext. Den som avhandlar grammatiken
beskrivs av David Rodier, docent i språkfilosofi vid American University, Washington D.C.
som ”en lysande bok skriven av ett lysande intellekt”.
Makalösa resultat uppnås med hjälp av L. Ron Hubbards metoder. Så till exempel behövde en
(icke namngiven) elev i Los Angeles bara tjugo timmars undervisning för att komma lika
långt som normalt kräver fem läsår. Det vore väl något för den problemtyngda svenska
skolan.
Även inom musikens område gjorde sig Hubbard ett namn, framgår av denna biografi,
framför allt som uppskattad organisatör och kompositör. Och när det gäller film är det få som
slår honom på fingrarna. Hubbard behärskade hela kedjan, både konstnärligt och tekniskt.
Han skrev manus och musik, regisserade och utbildade filmarbetare, från ljussättare till
skådespelare.

Hans kulturella gärning omfattar också filosofin. Efter flera års universitetsstudier bland annat
i ingenjörsvetenskap, matematik och kärnfysik övergav han den akademiska världen för att
studera rent praktiskt bland ett tjugotal olika folkslag och kulturer. Detta ledde in honom på
scientologins grund dianetiken som vägen till personlig harmoni, ”av allt att döma kommer
den att bli lika revolutionerande för mänskligheten som den första grottmänniskans upptäckt
och utnyttjande av elden”, skrev kolumnisten Walter Winchell, enligt propagandaskriften.
Allt är redigerat med glättade bilder och mängder av intyg som sägs komma från tacksamma
institutioner och organisationer världen över.
Skriften liknar till utseende och innehåll den gamla ”Nyheter från Sovjetunionen” som före
järnridåns fall skickades ut till svenska tidningsredaktioner i den fåfänga förhoppningen att
någon journalist skulle vara korkad nog att imponeras av det socialrealistiska hyckleriet.
Men nu gäller det att hålla pennan stadigt för nu träder vi in på ett verkligt minfält, nämligen
det klassiska kungafjäsket, det som redan Strindberg på sin tid skrev så lysande om. Det är ju
klart att den gamle monarken Gustaf den V, som vi här tar som exempel, på intet vis kan
jämställas med diktatorer och bedragare men han verkade på samma sätt som dessa i en
upphöjdhet, fri från granskning och folkets ovationer känns nästintill lika falska och
löjeväckande. Detta är det centrala i min essä. I samband med Gustav den V:s död hösten
1950 utgavs på Åhlen & Åkerlunds förlag en påkostad minnesskrift med omslag i guldfärg
och mängder av bilder på majestätet i olika situationer och skeden av livet. I den inledande
texten heter det att han var ett oskrivet blad som nybliven kung, mest känd som en skicklig
tennis- och kortspelare. Men förhoppningarna växte snabbt då Gustaf lät bli att kröna sig för
att spara in kostnaden, ”ett demokratiskt ackord”.

Gustaf den V till häst i full galauniform.
Kungen ställde sig i spetsen för en ”folkgemenskap”, märk här att den tyske diktatorn kom att
använda sig av samma begrepp. En gemenskap som bland annat innebar att Gustaf till de
gamla kockarnas förtvivlan (!) reducerade antalet rätter vid den kungliga taffeln och under
beredskapsåren följde de allmänt föreskrivna restriktionerna med ”försakelsevilja”. Kungen
ville betraktas som en vanlig människa och vi får veta att folkets kärlek växte inom alla

klasser, från den enkle arbetaren och uppåt i hierarkin. Till och med en annars hatisk
syndikalist som fått en nådig nick av majestätet svarade med att utropa Leve Konungen! En
gammal industriarbetare fick tårar i ögonen och tappade målföret när han skulle medaljeras
för sitt slit men tröstades av den folklige kungen med de förlösande orden: Sätt dig ner
August, vi förstår dig så väl allihopa!
I en skrattspegel illustreras här klassamhällets klyftor. Den smorde stiger för ett ögonblick ner
från parnassen och talar med den överväldigade, obetydlige mannen i ledet. Hade det skett i
det militära skulle den sålunda tilltalade enligt reglementet svarat med ett rungande Gud
bevare Konungen!
I likhet med den tyske landsfadern intresserade sig Gustav den V också för barnen som han
enligt krönikören behandlade med farbroderlig förståelse. Tyvärr tvingade plikten honom att
beröva sina tre sonsöner deras kungliga titlar.
Ja det är ingen hejd på Gustafs talanger, inte minst beundrade man hans humor och
slagfärdighet och kroppsliga och andliga spänst långt upp i åren. Inte brydde han sig om
doktorns förbud mot tennis och som erfaren jägare plågade han sina yngre jaktkamrater med
att gå upp klockan fem varje morgon, ”och så fortsatte han utan att förtröttas till
solnedgången”. Sanningen var väl annars att han för det mesta deltog i så kallade läggmatcher
i tennis och att villebrådet drevs fram mot kungen som satt på en stol och bekvämt kunde
avliva djuren som i ett slakteri.
Episoden vid Kungens kurva när chauffören körde i diket efter närmanden från majestätet
beskrivs förstås på ett helt annat sätt i denna lismande text. I dag vet vi bättre men
dementimaskinen fick nytt liv för en tid sedan genom hovreporter Herman Lindqvist som i en
krönika i Aftonbladet indignerat avvisade nya, trovärdiga uppgifter om det sanna
händelseförloppet. Serviliteten lever vidare in i nutid, även om det också finns en parallell
berättelse, ibland med lika motbjudande inslag. Kungahuset ses som vilka kändisar som helst
och tvingas liksom andra kändisar löpa gatlopp när det passar skvallerpressen. Jag
återkommer avslutningsvis till detta.
Det viktiga med dessa jämförelser är inte de uppburnas personliga egenskaper eller gärningar
på gott eller ont, utan de mekanismer i folkdjupet som gör deras existens möjlig. Dessutom är
det viktigt att fundera över vad detta i bästa fall enfaldiga, i sämsta fall skrämmande
ryggkrökande gör med föremålen själva. Vilken självbild skapas hos dem? I fallet Hitler som
när det gäller andra diktaturer garanterade ytterst våldsapparaten den folkliga entusiasmen
men innan terrorn kom att verka fullt ut spelade regimen huvudsakligen på andra känslor,
nationalism, förakt för svaghet, rasism, gemenskap, revanschism, känslan av att vara en del av
något större, en oövervinnelig kraft.
Kanske är det också så att vi människor har ett inre rum för lydnaden, genetiskt eller kulturellt
betingat, som förutsättning för maktutövningen. Jag erinrar mig scoutrörelsens gamla, nu
möjligen bortstädade mantra om att vara redo när det gäller, redo för de krav som skulle
ställas av ”Gud, kung och fosterland”. Det kändes på något vis stiligt att stå där med fingrarna
mot pannan och avlägga sådana löften fast vi inte hade en aning om vilka konsekvenserna kan
bli av villkorslös underkastelse. Minns de tyska SS-soldaternas obrottsliga trohetsed till Hitler.
Den fick legitimera vilka grymheter som helst.
När det gäller L. Ron Hubbard handlar det alltså om att olyckliga eller allmänt sökande
individer sugs in i ett svart hål av hokuspokus som de inte kan ta sig ur. Jag tror faktiskt att de
nationalsocialistiska propagandabilderna var ärligare på så vis att de trots allt speglade en
uppriktig hänförelse hos människorna, åtminstone i början av projektet, medan de leende
scientologerna på bilderna bara är en fasad, skapad av Hubbards pr-maskineri och inte har
någon motsvarighet i verkligheten. Kungafjäsket slutligen är kanske mera ett medialt fenomen
än något som verkligen griper tag i sinnena. Till skillnad från Hitlers brutala praktik och
Hubbards iskallt profitstyrda verksamhet finns ju nästan ingenting bakom de kungliga

kulisserna, bara helt vanliga människor med vanliga egenskaper som råkat födas in i den
absoluta överklassen. Det är journalisterna som eldar på myten att det är något särskilt med
kungligheterna och man utnyttjar dem skrupelfritt av rent kommersiella skäl. Gustaf den V
och hans samtida och sentida släktingar kan man sälja lösnummer på, oavsett vilka
trivialiteter de sysslar med.
Hyllningskörer gör sig bäst på privata födelsedagskalas, vid idrottsliga triumfer och liknande
tillställningar, i övrigt är det klokt att hålla huvudet kallt.
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