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Abstract 

 

Denna C-uppsats bär titeln ”Det står i Bibeln”: Ku Klux Klan och religion över tid och är 

skriven av Marcus Karlsson. Studien belyser Ku Klux Klans utveckling från bildandet under 

1800-talet till 2000-talets början, med hänseende till deras religiösa ståndpunkt i en värld av 

skiftande religiositet. De frågeställningar som bearbetas ämnar besvara hur Ku Klux Klan 

motiverar sina åsikter och existens utifrån en teologisk ideologi. Syftet är även att belysa 

deras ursprungliga förhållande till religion och religiösa institutioner samt eventuell 

utveckling som har skett över tid.  Metoden som har använts i försök att besvara dessa frågor 

är litteraturstudier. 

Resultatet visar på att Ku Klux Klans ursprungliga åsikter var väl förankrade i det 

amerikanska samhällets och den kristna kyrkans värderingar men över tid har förpassats till 

marginalen. De har gått från att företräda en allmän teologisk hållning till att bli en anhängare 

av alternativa bibeltolkningar. 

 

 

 

Nyckelord: Ku Klux Klan, teologi, kyrka, Bibeln, Amerika, vitmakt.
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1.  Inledning 

   

Antje Jackelén är för närvarande biskop i Lunds stift och den 12 december 2010 skriver hon i 

en debattartikel i Sydsvenskan att: ”/…/ kristendomen manar till kärlek till medmänniskan, 

även när hon visar sig provocerande annorlunda.”
1
 Om så är fallet, hur kan då Klanen, som 

även de anser sig tillhöra kristendomen, tolka innebörden som vitmakt och de andra rasernas 

underlägsenhet. Helt klart är att Jackelén och Klanen utgör två motpoler trots att de båda utger 

sig för att företräda kristendomen. 

Min bild av Klanen innan jag började studera den närmare var den jag fått av TV och i de 

filmer som de förekommer. Med andra ord en liten grupp ”rednecks” som klär ut sig i dräkter, 

bränner kors och utför rasistdåd. David Horowitz skriver i The Normality of Extremism att de 

flesta amerikaner känner till Ku Klux Klan, som en hemlig order för vita som terroriserade 

svarta slavar och Nordstatare efter det amerikanska inbördeskriget. Många vet även att Klanen 

vaknade till liv på 50- och 60-talet i våldsam opposition till medborgarsättsrörelsen som 

företrädare för vitmakt
2
. Däremot verkar amerikanare knappt känna till Klanens historiska 

höjdpunkt på 1920-talet, då Klanens medlemsantal enligt Horowitz kan ha uppgått till 6 

miljoner.
3
 Det verkar som att Klanen har haft större inverkan på historien än vad jag och 

många med mig idag har kännedom om.     

Michael och Judy Ann Newtons hävdar i sin bok The Ku Klux Klan: An Encyclopedia att 

Ku Klux Klan är världens äldsta terroristorganisation.
4
 Min uppfattning är att nu som någon 

gång i historien är det ett vanligt fenomen att extremistgrupper pekar på det heliga i att skilja 

på vi och dom. I skrivandets stund är det mindre än en vecka sedan en islamist utförde ett 

bombattentat i Stockholm. Christoph Andersson skriver i Sydsvenskan att i samma stund som 

bomben gick av i Stockholm hölls en högerextremistisk manifestation i Salem där en tysk 

trubadur hyllar Adolf Hitlers tredje rike. Andersson understryker att trubaduren kallar det 

heligt: ”Det heliga bestod i att göra Nazityskland vitt och rasrent.”
5
 Att hänvisa till det heliga 

syftet i aktioner är med andra ord inte något som är förbehållet Ku Klux Klan. Jag anser att 

det finns en poäng i att skilja religionen från extremismen men för att göra det tror jag det är 

viktigt att ta del av bakgrunden för hur de är sammanlänkande. 

                                                 
1
 Jackelén 2010:A4 

2
 En tro på att den vita rasen är överlägsen alla andra raser. 

3
 Horowitz 1998:71 

4
 Newton 1991:1. 

5
 Andersson 2010:B5 
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Religiös extremism är ett högaktuellt ämne men enligt min mening presenteras det allt 

som oftast i dagen samhälle som liktydigt med islam.  Min uppfattning är att många svenskar 

och däribland skolelever uppfattar terroristattentat som en del i det muslimska religiösa 

uttrycket. Ur det perspektivet och med tanke på min framtida uppgift som lärare anser jag det 

viktigt att förmedla att religionen och terrorismen inte är samma sak. Det tror jag man enklast 

gör genom att peka på de saker som ligger närmare den egna kontexten. Ku Klux Klan som 

förklaringsmodell anser jag passar utmärkt eftersom det förekommer i en Amerika vars kultur 

influerar den svenska, samt att de hänvisar till kristendom som finns djuptrotad i det svenska 

samhället. Jackelén skriver: ”Europeisk kultur är djupt präglad av de stora kristna 

berättelserna. Utan dem går det varken att förstå Händels Messias, Ingemar Bergmans filmer, 

Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställningar eller Sveriges största kulturarv, 

kyrkobyggnaderna.”
6
 Jackelén kan förvisso anses jävig i den här frågan eftersom hon 

företräder en kristen organisation men jag är beredd att skriva under på det här uttalandet.  

 

                                                 
6
 Jackelén 2010:A4 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att beskriva Klanens utveckling från bildandet under 1800-talet till 

2000-talets början, med hänseende till Klanens religiösa ståndpunkt i en värld av skiftande 

religiositet.   

 

1.2 Frågeställningar 

 

– Hur motiverar Ku Klux Klan sina åsikter och existens utifrån en teologisk 

ideologi?   

– Vad hade Ku Klux Klan för ursprungligt förhållande till religion och religiösa 

institutioner och vilken utveckling har skett över tid? 

 

1.3 Material och metod 

 

 

Min ambition är ett religionshistoriskt arbete som bygger på litteraturstudier. Därtill har jag 

granskat Klan hemsidor på nätet för att få en uppfattning om deras nuvarande åsikter. Jag 

gjorde sedan ett urval och valde tre hemsidor som ofta var kopplade på något sätt till andra 

sidor och innehöll mest information om de teologiska åsikterna i Klanen. 

Till de historiska delarna av arbetet har jag mestadels använt facklitteratur som behandlar 

Klanen, slavhandel och amerikansk historia. En del böcker, men speciellt Internetsidor är 

oftast väldigt tendensiösa. De flesta har en åsikt om klanen och antingen bättrar de på 

information eller minskar den, som exempelvis den antiterroristiska organisationen Anti 

Deformation League som gärna drar ner på siffrorna över Klanens storlek och betydelse. Det 

anser jag dock inte utgöra någon betydelse för mitt syfte.   

 

1.3.1 Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning jag har stött på om Klanen handlar mest om Klanens historia och 

utveckling. Någon kartläggning av Klanens religiösa föreställningar har jag inte funnit, men 

det finns gott om citat som speglar det religiösa, både på internet och i litteraturen. Som jag 

tidigare antytt verkar det vara 1920-talets Klan som har försvunnit ur det nuvarande allmänna 
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medvetandet. Ironisk nog är denna tid överlägset representerad i litteraturen. Det beror 

förmodligen på att den ur allmän synvinkel var den mest publika Klanen, samt den mest väl 

organiserade och dokumenterade.     

Det finns en hel del litteratur om Klanen och även de som tar upp Klanen indirekt satt i ett 

större perspektiv. Mattias Gardells bok Rasrisk och Sture Stiernlöfs Det brinnande korset är 

exempel på sådana. För en historisk bakgrund av klanen är David Chalmers bok Hooded 

Americanism en omfattande sådan. Michael och Judy Ann Newtons bok Ku Klux Klan: an 

encyclopedia har jag använt för bland annat ordförklaringar på titlar och ord som används 

inom klanen och även förr dess historia. Klanens så kallade hemliga företeelser finns att tillgå 

i diverse böcker exempelvis Henry P. Frys bok The Modern Ku Klux Klan där han som 

avhoppad klanmedlem skriver om dessa. Jag har även gått igenom en rad andra böcker, 

artiklar och hemsidor. Den enda artikel jag funnit som snuddar vid mitt syfte är Lynn S. Neals 

Christianizing the Klan: Alma White, Branford Clarke, and the art of religious intolerance 

som belyser den religiösa självbilden hos 1920-talets Klan genom Alma Whites ord och 

Branford Clarke illustrationer. Men jag begränsar mig som sagt inte till 1920-talet. 

Mycket har skrivits om Ku Klux Klan men inte ur en direkt religiös aspekt. Denna uppsats 

är försök att ge en bild av Klanen som en religiös organisation över tid.  

 

1.3.2 Disposition 

Jag har valt att dela in arbetet på så vis att jag först redogör kort för bakomliggande faktorer 

och Klanens historia, för att sedan i en resultatdel presentera deras teologi/ideologi som den 

framställs i litteratur och på diverse Klan hemsidor. Därefter följer en diskussion.  

Klangrupperna själva såväl som utomstående som har skrivit om Ku Klux Klan, brukar 

dela in Klanens historia i olika eror. Det är dock inte självklart för de inblandade var 

gränsdragningen går för dessa eror. Exempelvis är Imperial Klans of Americas uppfattning att 

Klanen nu befinner sig i den sjätte eran.
7
 Andra skulle hänvisa till den femte eran.

8
 Med 

utgångspunkt i gängse uppdelning har jag valt att dela upp den i fem eror. Rekonstruktionens 

Klan, 1920-talets Klan, Efterkrigstidens Klan, Media Klanen och nutidens Internet Klan. 

Den här uppsatsen behandlar nästan tvåhundra år men är sidmässigt inte omfattande nog 

för möjligheten att undvika generaliseringar. Den tydligaste av dessa är att jag måste begränsa 

mig till att behandla Ku Klux Klan som en enhetlig organisation. Genom historien har det 

                                                 
7
 Imperial Klans of America ”Ku Klux Klan history” http://www.kkkk.net/kkkhistory.htm 2006-04-22. 

8
 Kelly 1998:73-74 

http://www.kkkk.net/kkkhistory.htm


 8 

endast förekommit en enad Klan under relativt korta perioder, där 1920-talet är det tydligaste 

exemplet om inte det enda. 

 

 

 

2. Bakgrund 
 

 

2.1 Introduktion 

 

I denna del presenterar jag förutsättningar eller kontexten i vilken Ku Klux Klan bildades. 

Med andra ord det historiska arv ur vilken Klanen föddes. Jag belyser även i korthet Klanens 

historik. Anledningen är att göra läsaren underförstådd med utgångspunkten för Klanens 

existens och utvecklingen som skett efter denna. 

Ku Klux Klan är en amerikansk vitmaktorganisation med religiösa förtecken men Mattias 

Gardell hävdar i sin bok Rasrisk att rasism sätter sin prägel på hela den amerikanska kulturen, 

oavsett vilken ras man tillhör. Detta beror enligt honom på de ursprungliga bärande 

samhällspelarna, frihet och slaveri. Det har gjort att rastillhörigheten har påverkat ända fram 

till våra dagar: ”Hur man uppfattas av andra, hur man betraktar sig själv, var man bor, vad 

man äter, hur man lever, vilka man umgås med, vad man vet, vad man säger, vad man tänker 

och vad man drömmer”.
9
 

Jag anser det även viktigt att belysa den upphöjda position Bibeln har i det amerikanska 

samhället som symbol och auktoritär källa. Lynn S. Neal skriver i Christianizing the Klan att 

forskare sedan länge har uppmärksammat det starka förhållandet det amerikanska folket har 

till Bibeln i stort sett oavsett vilken bakgrund man har.
10

 Neal belyser att de judisk-kristna 

skrifterna har präglat tankesättet hos amerikaner. Dessa skrifter har ständigt varit närvarande i 

den amerikanska historien och de finns många tolkningar som är olikartade, men trots allt 

mäktiga. Hon beskriver Bibeln som den amerikanska civilisationens motor och ett redskap för 

att göra anspråk på, och etablera religiös legitimitet. Den används av nya religiösa grupper 

med olika motiv och såväl Klanen som exempelvis mormoner finner nya tolkningar för att 

legitimera sina åsikter och ge auktoritet till alternativa religiösa inriktningar och skrifter. 

Genom historien har Bibeln varit ett effektivt sätt att legitimera sina åsikter. Neal menar att 

                                                 
9
 Gardell 2003:19. 

10
 Neal 2009:360-361 
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den även legitimerat trångsynthet. Med andra ord är Bibeln den ultimata källan för legitimitet 

i stort sett oavsett vilka åsikter som framförs.
11

 

 

 

2.1.1 Ku Klux Klans historiska arv 

Enligt Gardell är det endast under de senaste 50 åren som rasism har varit något opassande i 

USA. George Washington och andra presidenter som målas upp som helgon i den 

amerikanska historien, bland annat för deras kamp för människans rätt till frihet, var stora 

plantageägare och utnyttjade slavarbetskraft. När de talade om frihet för människan var det 

den vite mannen de tänkte på. Svarta betraktades inte som människor utan snarare som djur 

att handla med. Enligt Gardell var definitionen av en svart människa enligt den ursprungliga 

amerikanska konstitutionen att de enbart till tre femtedelar var människa och residuum 

boskap.12 

Gardell hävdar att man innan den europeiska imperialismen och slavhandeln visserligen 

kunde beskriva andra kulturer och främmande människor som ”barbarer”, men det fanns 

ingen systematisk rasism. Föreställningen att någon ”ras” eller släkte var underlägsen den 

andra fanns inte. Tvärtom så beskrevs svarta afrikaner som ett ädelt släkte längre bak i 

historien, och på romarnas tid var de till störst del vita som var slavar. De första slavhandlarna 

var även dem till synes befriade från rasistiska resonemang, utan motiverades endast av profit.  

Slaveriet byggde inte på rasism, men ur slaveriet och kolonialismen uppstod rasism som 

senare präglade alla idésystem som exempelvis religion och vetenskap.
13

 

I teologin användes det faktum att de var slavar som motivering till att de hade blivit 

fördömda av Gud till lidande. Den kristna färgsymboliken användes även för människorna. 

De var märkta med syndens svarta färg. Hudfärgen kopplades samman med moraliska 

egenskaper, och de svartas anfader blev Kanaan som sades straffades med träldomens svarta 

färg för att ha skvallrat på Noa när han sov ruset av sig. Även Kain fanns som en andra 

förklaring, då han straffades med den svarta syndiga markeringen för brodermordet, vilket 

levde kvar i efterkommande generationer. Enligt Gardell kan man i Amerika än idag höra att 

en god svart mans själ är vit.
14

 

Gardell belyser att under tiden för slavhandel av svarta förändrades bilden av Jesus, från 

en man med mörkare hudfärg och asiatiska drag till en blåögd vit man. Det faktum att det 

                                                 
11

 Neal 2009:360-361 
12

 Gardell 2003:30-31. 
13

 Gardell 2003:32-34. 
14

 Gardell 2003:32-34. 
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fanns svarta helgon förklarades på olika vis. Gardell ger ett exempel: ”Det svarta helgonet S:t 

Benedict Mooren, påstods från början ha varit en ståtlig ung vit man som bett Gud att göra 

honom så ful att han skulle kunna motstå alla frestelser från det motsatta könet. Gud bönhörde 

honom och gjorde honom svart”.
15

 

Dick Harrison skriver i Slaveri: Forntiden till renässansen att ofrihet varken ifrågasätts i 

Gamla eller Nya testamentet. Han menar att det var en integrerad del av den kultur som 

producerade den judisk-kristna världsåskådningen. Enligt honom har slaveri och religion ett 

starkt samband och han är av uppfattningen att det inte går att förstå hur religionerna 

formades utan kunskap om slaveriet.
16

 Han påpekar att många nutida kristna tror att 

religionen baserad på Jesu lära grundas på humanitet och människokärlek. Men Harrison 

menar att kristendomen är ett historiskt fenomen som påverkats av olika kulturer och 

samhällen som accepterat slavar.
17

 Illa behandling av slavar har enligt Harrison funnits genom 

hela den kristna historien och det var inte många som hade invändningar före 1700-talet.
18

 

Harrison belyser att rasistiska åsikter var självklara och aldrig ifrågasatt i 1700-talets 

Europa och det var direkt länkat till kolonialismen och slaveriet. Likt Gardell menar Harrison 

att rasismen snarare var en konsekvens av slaveriet än tvärtom.
19

 Harry Lenhammar citerar i 

Med Murslev & Svärd den franska upplysningsfilosofen och protestanten Charles-Louis 

Montesquieu L’esprit des Lois yttrande om slavar: ”De som det gäller är svarta från huvud till 

fotsula och har en så platt näsa att det är nästan omöjligt att känna gemenskap med dem. Vi 

kan omöjligt hålla sådana varelser för människor/…/ Skulle vi göra det måste man nästan tro 

att vi inte är kristna”
20

 

Att svarta klassades som underlägsna har enligt Harrison sin grund i att de blev 

tillgängliga på slavmarknaden. När svarta slavar blev majoritet förknippades alla svarta med 

slavar och blev föraktade för att de var förtryckta.
21

 Nästa steg blev att legitimera dessa 

åsikter och enligt Harrison tog kristna lärdom från den muslimska världen, där man redan 

hade en förklaringsmodell i berättelsen om Noa och sonen Ham.
22

 Vilket jag tidigare belyst 

genom Gardell. Harrison skriver dock att förbannelsen innebar att Hams son Kanaan var 

tvungen att arbeta åt de rättfärdiga familjemedlemmarna som straff för faderns synd.
23

 

                                                 
15

 Gardell 2003:32-34. 
16

 Harrison 2006:81 
17

 Harrison 2006:185 
18

 Harrison 2006:186 
19

 Harrison 2006:456 
20

 Citerat i Lenhammar 1986:24 
21

 Harrison 2006:457 
22

 Harrison 2006:459 
23

 Harrison 2008:195 
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Harrison skriver i Slaveri: 1800 till nutid att många invånare i USA främst i de nordliga 

delstaterna var under 1800-talets början av uppfattningen att slaveriet var i upplösningsstadiet. 

I Sydstaterna blev så inte fallet.
24

 I Södern var slaveri en god affär som kunde göra en fattig 

vit man rik vilket Harrison pekar på var fallet med Nathan Bedford Forrest som senare blev 

ledare i Ku Klux Klan.
25

 

William Peirce Randel belyser i The Ku Klux Klan: a century of infamy att slavägare sökte 

olika sätt att rättfärdiga slaveriet och vissa sökte svar i Bibeln men det enklaste var att 

definiera svarta som underlägsna eller icke-människor.
26

 Han menar dock att dessa 

förklaringar fick starkare fäste bland obildade personer.
27

 Gardell skriver om förklaringar som 

hävdar att de svarta var närmare släkt med apor och djur eller, ”knappt till hälften människa; 

resten är apa och tiger”
28

 som den svenske prästen Carl Adolf Carlsson uttryckte det. Detta 

innebar teologiska problem. Om de svarta inte var människor innefattade de då inte heller 

arvsynden, och det fanns ingen mening i att kristna dem. En vanlig uppfattning var i alla fall 

att slaveriet var för de svartas eget bästa, och utan de omhändertagande de fick skulle de 

aldrig klara sig.
29

 

Gardell belyser att även om det ansågs vara en fördel för svarta att få ett liv präglat av en 

kristen civiliserad omgivning rådde länge missionsförbud bland dessa, eftersom man fruktade 

att Kristi budskap skulle kunna förleda slavarna att ställa krav på frihet. När man senare hävde 

förbudet predikades inte samma kristna lära för de svarta som för de vita, utan anpassades för 

att skapa ”rätt” attityd hos de svarta. Det var fast förenligt med den kristna läran att äga 

kristna slavar, enligt de kristna ledarna.
30

 

Enligt Gardell grundades Amerika som en ”vit nation” och trots att svarta till en början 

utgjorde en femtedel av befolkningen så bestod dessa nästan uteslutande av slavar. Genom 

invandring utgjorde den vita befolkningen 90 procent i början av 1900-talet och vid första 

hälften av 1900-talet var Amerika till 98 procent protestantiskt.
31

     

                                                 
24

 Harrison 2008:125-126 
25

 Harrison 2008:169 
26

 Randel 1971:22 
27

 Randel 1971:31-32 
28

 Gardell 2003:34 Han uttryckte detta i en avhandling han gjorde som präst 1835 på en svensk slavkoloni i 

Västindien.  
29

 Gardell 2003:35-37. 
30

 Gardell 2003:98-99. 
31

 Gardell 2003:150. 
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En ”amerikan” var alltså i stort sett detsamma som ”anglosaxisk protestant” och den första 

invandringslagen krävde att invandrare måste vara ”fria vita”. Katoliker betraktades med 

misstänksamhet, eftersom de ansågs vara lojala mot påven, som ofta sågs som antikrist.
32

   

Enligt Gardell framställs gärna det amerikanska inbördeskriget som ett krig för att befria 

slaveriet vilket enligt honom inte alls var syftet från början. Kriget startades efter det att 

Sydstaterna hade förklarat sitt utträde ur unionen. Fyra slavstater deltog i kriget på nordsidan, 

och under krigets inledning gjorde man allt för att visa att slaveriet inte var hotat. Man kväste 

till och med slavuppror och förde förrymda slavar tillbaka till dess ägare. President Lincoln 

förklarade så sent som 1862 att målsättningen varken var att rädda eller avsluta slaveriet, utan 

bara att bevara unionen. De lagar som i efterkrigstiden skulle ge svarta fulla medborgerliga 

rättigheter återtogs snabbt och det fick vänta ända fram till 1968, även om detta inte innebar 

full jämlikhet.
33

  

Rashatet ökade också i intensitet efter slaveriets upphörande eftersom uppfattningen var 

att fria svarta utgjorde ett hot och rasism var en del av vardagen.
34

 Gardell skriver: ”Rasism 

organiserade det sociala, politiska och religiösa rummet och var inte behäftat med den 

negativa klang den har idag /…/ Kristna pastorer hävdade att Amerika, som ett av Gud utvalt 

land inte kunde ge upp sin kristna identitet. Då Gud skapat olika raser innebar det ett ansvar 

för Guds folk att se till att raserna förblev separata”.
35

 

William Peirce Randel skriver i boken The Ku Klux Klan: a century of infamy att Klanen 

inte hade fått möjligheten att ta plats i U.S.A. om den inte hade varit uppbackad av folk som 

själv inte vill använda deras metoder. Han menar att i varje skeende av Klanens första 

århundrade har den fungerat som ett organ för att verkställa det som speglar ett stort antal 

människors grundläggande åsikter. ”Klanandan” finns hos fler än de som är medlemmar i 

organisationen. Olika grupper har fått agera måltavla för den andan som enligt Randel 

möjligtvis har sitt ursprung i puritanernas förföljelse av kväkare under 1600-talet och deras 

eliminering av Indianer i närområdet.
 36

   

Klanens fiender skiftar övertid och enligt Randel är ingen grupp permanent fredad från 

dess vrede. Han menar att ”klanandan” finns konstant representerat i det amerikanska 

medvetandet och ibland, när det är ”nödvändigt”, bubblar det upp till ytan. Huvuduppgiften 

för Klanen har, åtminstone i dess första århundrade, varit att bibehålla anglosaxisk-
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protestantisk kontroll i nationen som under mitten av 1800-talet var majoriteten av Amerikas 

befolkning.
37

  

Randel anser att det amerikanska folket alltid har aktat sig själv högt med en nära relation 

till Gud. Amerikas materiella framgång har tolkats som att amerikanare är utvalda av Gud.
38

 

Robert J. Kelly uttrycker liknade tankar i Hate Crime där han skriver att det puritanska arvet 

är invävt i det amerikanska samhället, eftersom de som anlände först till Amerika har 

definierat samhällskulturen. Han hävdar att klanfenomenet härstammar från att puritanerna 

hade en bild av sig själva som en utvald elit med ett speciellt öde.
39

  

I The fiery Cross: the Ku Klux Klan in America skriver Wyn Craig Wade att “the Social 

Gospel” dominerade protestantisk religion i Amerika under slutet av 1800-talet. Det innebar 

ett liberalt och optimistiskt tänkande, en kristen allians som trodde på utveckling. 

Vetenskapen sågs inte som ett hot mot religionen, utan hade istället klargjort Guds verkliga 

mening och evolutionen sågs som en förklaring till hur Gud skapade mänskligheten. 

Vetenskapens framgångar hade haft inverkan på folkhälsan och livslängden och det sågs som 

ett tecken på att himmelriket kunde upprättas på jorden. Men enligt Wade fick allt det här sig 

en törn när en av de viktigaste symbolerna för vetenskapens storhet Titanic sjönk 1912, som 

enligt honom fick till följd att man istället började vända sig till Gamla Testamentet: ”On the 

Sunday after the disaster, ministers had searched their souls and harangued their 

congregations on the folly of trusting mankind more than God.” Ur detta växte millitant 

evangelism sig stark och en rörelse som kallade sig The Fundamentals. De tryckte på 

bokstavlig bibeltolkning, Bibelns ofelbarhet, mirakel som realitet och Kristus återkomst. 

Under åren som följde pågick första världskriget och fienden Tyskland, som i högre grad 

kritiserade Bibeln och accepterade evolutionsteorin, gav rörelsen ännu mer legitimitet och de 

började sätta likhetstecken mellan kristendom och amerikanism.
40

  

 

 

2.1.2 Kort historik om Ku Klux Klan 

Michael och Judy Ann Newton skriver i boken The Ku Klux Klan: An Encyclopedia att Ku 

Klux Klan bildades som en klubb av sex unga officersveteraner från Sydstaternas 

konfedererade armé, av den anledningen att de var uttråkade. De kallade klubben Ku Klux 
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Klan som härstammar från det grekiska ordet kuklos med betydelsen ”cirkel”, till ära för den 

populära föreningen Kuklos Adelphon. ”Clan” lades till i efterhand, stavad med k för 

uniformitet, eftersom samtliga av grundarna härstammade från skottar/irländare.
41

 Ku Klux är 

alltså bara en särskrivning av ordet kuklos samt vissa utbytta bokstäver för effekt. Denna 

första konstellation av Ku Klux Klan bildades på julafton 1865 i Pulaski, Tennesse.
42

 Detta i 

en tid då hela Södern ville vrida tillbaka klockan efter förlusten i det amerikanska 

inbördeskriget. Denna tid brukar kallas rekonstruktionen i amerikansk historia, och innebar att 

slaveriet upphörde. Söderns rika plantageägare förlorade sin ”egendom” i form av de svarta 

slavarbetarna, och än idag anser sig vissa ha rätt till kompensation för konfiskerad egendom 

av Förenta Staterna, som de betraktar sig ockuperade av. Klanens funktion var att få ett väpnat 

motstånd mot militärmyndigheterna, vita ”rasförrädare”, och de svarta som ansågs vara för 

frispråkiga, självständiga eller rent av kriminella enligt Klanens egen definition. Även om 

Klanen skulle fungera som en underjordisk rebellisk organisation var de inte någon liten 

utbrytargrupp med för Södern extrema åsikter, tvärtom stod den snarare för allmänna åsikter i 

det ”vita” Södern och lynchningar blev ett folknöje som annonserades i lokalpressen efter det 

att Nordstatsarmén lämnade Södern.
43

 

Klanen bildades alltså som en social och broderskaplig grupp, likt en studentförening som 

utförde olika typer av spratt speciellt riktat mot svarta som tidigare varit slavar men även vita 

republikaner.
44

 Genom insikten vilken inverkan dessa spratt hade utvecklades organisationen 

och lät sig inspireras av olika ordnar, som The Elks, Frimurarna och The Odd Fellows,
45

 med 

en militärisk organisationsmall. Medlemmarna klädde sig i dräkter och huvor gjorda av lakan, 

med syfte att ge ett spökliknande intryck.
46

 

Klanen ändrades snabbt från att vara en klubb som skrämde svarta, till en hemlig armé 

som kämpade för vit överlägsenhet. I april 1867 samlade man alla fraktioner av Klanen som 

uppstått för att göra upp regler och strukturer för organisationen, och vid det här mötet 

röstades Nathan Bedford Forrest som tidigare hade varit general i Sydstatsarmén fram till 

Grand Wizard. Detta innebar att han blev överhuvud för alla Klaner och dess ledare. Interna 
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strider som gjorde det omöjligt att kontrollera de olika delarna av Klanen, ledde senare till att 

Forrest upplöste organisationen omkring 1869.
47

  

Under åren 1867-1869 växte Klanen snabbt och fick fäste i olika stater, och 

medlemsantalet uppskattades till ca en halv miljon, men Kentucky var den enda staten med en 

Klan utanför de tidigare konfedererade staterna. Klanens ledare bestod mest av gamla 

officerare och plantageägare. Klanen vände sig emot aktiva republikaner, amerikanska armén, 

”carpetbaggers” från norr, unionister ”scalawags”, och svarta som gick i skolan eller 

registrerade sig för att rösta. Våldet gick till slut överstyr och klanmedlemmar tappade fokus 

på det högsta målet, demokratiskt styre. Då valde Forrest i stort sett att upplösa Klanen genom 

att proklamera att klanen själv skulle straffa medlemmar som gjort orätt, men våldet fortsatte 

och trappades upp. 1874 fick demokraterna ”de vitas parti” majoritet i US House of 

Representatives, och 1876 återinsattes enpartistyret i södern. Ku Klux Klan hade gjort sitt 

jobb och försvann, men myten om Ku Klux Klans ärerikedom levde och växte.
 48

   

I samband med att den populära episka filmen Birth of a nation (1915)
49

 släpptes, som 

hyllade klanen, passade pastorn William J. Simmons från Atlanta på att återuppliva Klanen, 

och fick därmed gratis publicitet. Några av medlemmarna inkluderade the Knights of Mary 

Phagan, som lynchade den mordmisstänkte juden Leo Frank 1915, och firade senare detta 

med den första amerikanska korsbränningen. Korsbränning utfördes också när Knights of 

Mary Phagan och andra anslöt sig till Simmons och lovade sitt liv för att försvara Gud, land, 

och vit kvinnlighet som Knights of Ku Klux Klan. Simmons beskrev den nya gruppen som av 

samma själ i en ny kropp som den förra. Den nya Klanen lade även till katoliker, judar, 

invandrare och arbetarfack till deras lista av fiender. Ca 5000 medlemmar rekryterades till 

Klanen innan Amerika drogs in i första världskriget, vilket gjorde att intresset svalnade. Men 

runt 1920 hyrde Simmons in ett rekryteringsteam, lett av Edward Clarke och Elisabeth Tyler. 

Redan inom ett år hade medlemsantalet ökat till 100 000, och 1924 var antalet ca 4 miljoner,
50

 

och det största medlemsantalet fanns i Indiana med 250 000 medlemmar.
51

 Det stora 
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medlemsantalet och medlemmarnas prominenta samhällspositioner gjorde att Klanen fick 

stort inflytande i politik och diverse samhällsinstitutioner.
52

  

Ledarskapet togs sedan över av Dr. Hiram Evans efter bråk om makten med Simmons. 

Men 1929 minskades antalet till runt 100 000 medlemmar då den började få dåligt rykte på 

grund av extrema våldshandlingar. Parollen Klanen hade var ”den enda goda katoliken är en 

död katolik”. Korruption och dålig moral etcetera hos ledningen, fick många medlemmar att 

ta avstånd från dessa hycklare som lurat dem på pengar. Evans avgick 1939 och då återstod 

inte mycket av Klanen. Hans efterträdare James Colescott försökte åter ge liv i den genom att 

spela på anti-kommunism och anti-semitism, men lyckades inget vidare. 1944 blev Klanen 

anklagad för skattebrott och det innebar att Colescott officiellt lade ner hela verksamheten.
53

   

Georgia stationerade Dr. Samuel Green (d.1949) försökte hålla ihop klanen efter andra 

världskriget med vitmakt som mål. Men åtminstone sex andra klaner ploppade upp i 

närområdet som konkurrerade om medlemmarna, och därmed pengaflödet. 1953 var Klanen 

på väg att dö ut men fick en ny injektion som motstånd till medborgarrättsrörelser. Klanen 

lockade en ny medlemsskara ur de lägre samhällskikten. Eldon Edwards blev den stora talaren 

för Klanen under 1950-talet, med ca 15 000 medlemmar i sin Klan, men han hade konkurrens 

av ca 15 andra klaner med 1000-1500 medlemmar vardera. Judar och svarta var målen, som 

de ansåg konspirerade med varandra, och de inledde ett visst samarbete med amerikanska 

nazister som eldade på Klanens anti-semitism. Eldon Edwards dog 1960, men när 

medborgarrättsrörelserna började med direkt aktion växte Klanen igen till ca 50 000 

medlemmar 1961. Senare samma år valde några missbelåtna medlemmar att bilda en ny 

organisation The United Klans of America. Robert Shelton blev ledare och lyckades upprätta 

delklaner i 18 olika stater 1966, som mest hade de runt 30 000 medlemmar. Runt 1968 

började klanmedlemmar dömas för mord på svarta, och Robert Shelton fängslades för brott 

kopplade till Klanen. 1970-talet var en tillbakagång för klanen och 1974 fanns bara ca 1500 

trogna medlemmar kvar.
 54

   

Då kom en ny ledare vid namn David Duke som var välutbildad, karismatisk och vältalig. 

Han reste runt i landet och förekom flitigt i media. Hans Lousiana baserade Klan var den 

dominerande bland ca 20 olika klaner i landet 1980, med ett medlems antal nära 12 000. Han 

lämnade samma år över till Bill Wilkinson som senare visades vara en informatör till FBI. 

Vid den här tiden hade Klanen gått en mer radikal väg och tagit till sig den nynazistiska 
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ideologin även om man hade en religiös täckmantel i identitetskristendomen
55

 med anti-

semitism som högsta punkt.
 56

 

Sedan andra världskriget har Klanen mest varit uppdelad i mindre grupper, mer 

oorganiserade och i bråk med varandra. Den anti-terroristiska organisationen Anti-

deformation League (ADL) anser att det inte finns något ”Ku Klux Klan” idag.  Alla de ca 

110 organisationer som bär namnet är mestadels självständiga och endast ett fåtal tillhör en 

nationell organisation, och även de är bara en blek kopia av Klanens tidigare dignitet i 

historien. Många av dagens Klaner har försökt bli mer allmänvänliga genom att ta fram 

stoltheten i deras arv hellre än att prata om rasernas värde. De plockar sin tro både från 

”Militia movement”
57

 och identitetskristendomen och de fruktar ”den nya världsordningen”. 

Den största sammanhängande klanen idag är Imperial Klans of America (IKA)som leds av 

Imperial Wizard Ron Edwards, och är baserade i Kentucky med ca 20 enheter spridda i 15 

stater. Internet har blivit det nya sättet för Klanen att få ut sina åsikter och exempelvis IKA:s  

hemsida kommer jag att ta en närmare titta på i nästa avsnitt i det här arbetet.
58

 

Rory Mcveigh tycker sig finna en koppling mellan klanens medlemstoppar och samhället i 

stort, att dessa infaller när den amerikanska ekonomin befinner sig i övergångsperioder.
59

 

 

 

 

3. Resultat 
 

 

3.1 Teologisk och ideologisk progression 

 

Avsikten med denna del är att få en uppfattning hur Klanen utvecklats genom olika eror, 

främst i religiöst hänseende. Genom att belysa uttalanden och händelser som skett under de 

olika erorna hoppas jag ge en bild av denna utveckling. Alla klanmedlemmar är förstås inte 
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bundna till min definition av ramverket för olika eror, utan deras medlemskap kan sträcka sig 

över olika eror. I det hänseendet placeras uttalandet under den eran som uttalandet gjordes.   

 

 

3.1.1 Första eran (Rekonstruktionens Klan) 

Som tidigare nämnts var kanske den främsta orsaken till bildandet av den första Klanen helt 

enkelt en följd av att grundarna var uttråkade. Wyn Craig Wade antyder i The Fiery Cross att, 

utifall det hade funnits en Elks klubb i Pulaski, där Ku Klux Klan bildades, skulle Klanen 

aldrig blivit till. Med andra ord fanns ett behov av en broderskaplig förening för att förgylla 

vardagen. Namnet blev det första som fastställdes och grundarna insåg att det lät ganska 

spöklikt, vilket i sin tur ledde till att man spelade vidare på den linjen. De draperade sig i 

lakan och red genom staden där lokalbefolkning nyfiket betraktade dem. Utvecklingen som 

skedde därefter var enligt Wade att steg för steg förstärka idén av dem själva som spöken. 

Man tillverkade långa vita dräkter som dekorerades med ockulta symboler som stjärnor och 

halvmånar. De dolde ansikte bakom konformiga häxhattar.
60

 Enligt Wade fanns där en slags 

inbördestävlan angående vem som hade den mest fantasifulla dräkten.  

Den mystiska spökimagen fick även uttryck i de hierarkiska titlarna som Grand Cyclops, 

Grand Magi, Grand Turk och Night Hawk. I dagligt tal kan dessa titlar översättas till 

president, vicepresident, presidentens adjutant och säkerhetsvakt. Wade menar att till en 

början fanns inget mål med organisation förutom att skapa gemenskap och roa sina 

medlemmar.
61

 

Medlemskap i Klanen blev populärt eftersom ryktet spreds och det behövdes nationella 

stadgar. Enligt Wade adopterades dessa bland annat från The Order of the Star Spangled 

Banner. De bildades 1849 i opposition till invandring och katolicism. Hemliga koder, 

handskakningar, mystiska ritualer, signaler för att känna igen medlemmar användes av Klanen 

utan att förändras nämnvärt. Ett exempel är att greppa kavajslaget med tumme och pekfinger 

för att ge sig till känna som Klanmedlem.
62

 

För att göra medlemmar varse om kommande händelser började Klanen annonsera i 

lokaltidningar. Allmänheten fattade intresse för dessa notiser och sporrad av 

uppmärksamheten utvecklades de av Klangrupper till alltmer mystiska meddelanden. Ett 

utdrag ur en sådan är exempelvis: “/…/ Unholy blacks, cursed of God, take warning and fly. 
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Twice hath the sacred serpent hissed. When again his voice is heard your doom is sealed. 

Beware! Take heed! Given under our hand in the den of the sacred serpent on the mystical 

day of the bloody moon!!!.”
63

 Wade påpekar att det för dagens läsare kan uppfattas som 

barnsligt men menar att för en person med skotska rötter i 1800-talets Amerika var det 

tilltalande. Han menar att den europeiska häxkulten var stark i Skottland under 1600-talet och 

relativt synlig vilket sedan återspeglades i litteraturen under 1800-talet. Rekonstruktionens 

Klan spelade med andra ord på det hedniska.
64

 

Henry P. Fry skriver i sin bok The Modern Ku Klux Klan att det inte fanns några som helst 

restriktioner om vilken religion man skulle tillhöra i den första klanen. Varken om man var 

jude, katolik eller för den delen född utomlands.
65

  

David Chalmers skriver i Hooded Americanism att Klanen av den första eran själv såg sig 

främst som upprätthållare av lagen, en slags självutnämnd polisorganisation och uppfattades 

även så av den allmänna opinionen i södern.
66

 Klanens motiv var en reaktion till den 

osäkerhet som fanns bland folket i södern efter inbördeskriget. De kände sig under attack både 

från Nordstaterna och svarta. Ku Klux Klan bildades därför för att skydda de ”svaga” utan 

någon som helst politisk avsikt. De ville endast återställa lag och ordning som det var före 

inbördeskriget.
67

 I stora drag var det en motståndsrörelse till politiska rättigheter sociala 

möjligheter för de befriade slavarna.
68

 

William Peirce Randel skriver att för medlemskap i Klanen krävdes att man svarade 

jakande på tio frågor som speglade klanens åsikter. Därefter fick den nya rekryten ta del av ett 

dokument där följande stod skrivet: 

 

Our main and fundamental objective is the MAINTENANCE OF THE SUPREMACY OF 

THE WHITE RACE in this Republic. History and Physiology teach us that we belong to a 

race which nature has endowed with an evident superiority over all other races, and that the 

Maker, in thus elevating us above the common standard of human creation, has intended to 

give us over inferior races a dominion from which no human laws can permanently 

derogate /…/ We must maintain the purity of the white blood which God has ennobled it.
69
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Enligt stadgarna i första erans Klan var det att bryta mot gudomlig vilja att inte bevara 

rasordningen och rasernas separation. Klanen stod med andra ord för vit-makt/överlägsenhet 

men det är som antyds tidigare inte någon ideologi som de själva uppfunnit. De stod för 

majoriteten av den vita söderns åsikter och de som skiljde dem från majoriteten icke-

medlemmar var att de tog till illegala metoder för att uppnå vad de eftersträvade. De gick helt 

enkelt ”folkets” ärende.
70

 Enligt Randel gick religion och vitmakt i södern hand i hand till den 

grad att det i stort sett var samma sak.
71

 

Ku Klux Klan stod enligt egen uppfattning över mänsklig lag eftersom de skulle 

upprätthålla en gudomlig lag, som vita kanske oftare än svarta bröt mot. Oavsett om det var 

svarta eller vita som bröt mot den gudomliga lagen fanns Klanen där för att verkställa Guds 

straff. Ett av åtskilliga exempel på hur ”klandomstolen” agerar är fällandet av en vit man som 

undervisade i en skola för svarta i Mississippi. Följande är ett utdrag ur ett brev som 

befordrades till honom: ”/…/Charge 1. Associating with negroes in preference to the white 

race as God ordained. Guilty /…/.”72 Enligt Randel såg Klanen det som sitt kall att 

upprätthålla allmänhetens moral.
73

  

I Wyn Craig Wades The Fiery Cross finns appendix att tillgå innehållande olika 

klandokument i historien. Den första erans trosbekännelse är följande: ”We the/…/ revently 

acknowledge the Majesty and Supremacy of the Divine being, and recognize the goodness 

and Providence of the Same.”
74

  

 

3.1.2 Andra eran (1920-talets Klan) 

David Chalmers belyser i Hooded Americanism några exempel på retoriken som florerar 

kring Klanen i 1920-talets era som: ”maintain forever the God-given supremacy of the white 

race”
75

 och vid ett firande av klanen utanför Seattle 1923 hyllades de som: ”the return of the 

Puritans in this corrupt, and jazzmad age.”
76

 Men 1920-talets Klan lanserades ursprungligen 

1915 som: “The World‟s Greatest Secret, Social, Patriotic, Fraternal Beneficiary Order.”
77
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Lynn S. Neal belyser i Christianizing the Klan hur 1920-talets Klan bokstavligen målar 

upp en förskönande bild av Klanen i människors medvetande med hjälp av Alma Whites ord 

och Branford Clarkes illustrationer.
78

 Neal skiljer sig från många andra forskare som skrivit 

om Klanen i det hänseende att hon lyfter fram den religiösa aspekten utan att vifta bort den 

som en förklädnad för Klanens hat. Hon undersöker hur White och Clarke definierade Klanen 

i kristna termer och fick andra att se den på samma sätt.
79

 

Neal menar att White och många andra konservativa protestanter uppfattade 

Klanen som ett gudomligt redskap mot de fiender som konfronterade kristen 

civilisation under början av 1900-talet. Med andra ord sågs Klanen som 

protestantismens heliga soldater.
80

 Något annat som påvisar klanens självbild i den 

här frågan är det ständiga bruket av hymnen Onward Christian Soldiers.
81

 För att 

befästa denna bild använde White och Clarke Bibeln för att direkt bevisa att Klanen 

var gudomligt sanktionerade och att katolicismen stod för de onda krafterna. Enligt 

Neal gjordes bruket av Bibeln att budskapet fick en aura av auktoritet och 

sanningsenlighet.
82

 Samtidigt frammålades Klanen som bibeltextens försvarare.
83

 

Neal belyser att White drar paralleller mellan bibelhistoria och 

amerikansk/världshistoria. I likhet med de ålägganden Gud gav profeterna i Bibeln 

befallde han även Martin Luther att leda reformationen och Klanen att rädda 

Amerika.
84

Clarke porträtterade Bibelns hjältar som klanmedlemmar och de onda 

krafterna i dessa berättelser porträtterades i sin tur som katoliker. Katoliker var de 

som sysslade med avgudadyrkan.
85

 White och Clarke använde berättelser från såväl 

Bibelns Nya som Gamla testamente i syfte att upphöja Klanen.
 86

 Neal menar att de 

sätter likhetstecken mellan bibliskhistoria, amerikanskhistoria och klanhistoria. 

Klanens ses med andra ord som gudomliga och har varit representanter för de i alla 

tider.
87

 Avståndet mellan nutid och dåtid suddas ut genom att man porträtterade 

Bibelns hjältar och Jesu lärjungar med klandräkter.
88
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   Kathleen M. Blee belyser i boken Women of the Klan att Ku Klux Klan hade en 

naturlig plats i många vita protestanters liv i 1920-talets Indiana. Ett välkommet 

exceptionellt inslag i ett annars vardagligt liv och en anledning till att stråla samman 

och umgås med likasinnade. Blee skriver om ett samtal med en kvinna som tillhörde 

Klanen på 20-talet. Kvinnan är av uppfattningen att under den tiden var det ett måste 

att gå i med i Klanen för att skydda samhället mot korruption och omoral.
89

 

Under rubriken 2.2.1 redogörs det kort för rörelsen The Fundamentals. Det kan 

nämnas att det är här ordet fundamentalist kommer ifrån, det vill säga någon som är 

villig att strida för det fundamentala. De amerikanska fundamentalisterna vid 1900-

talets första årtionden ville att den protestantiska Bibeln skulle ha samma plats i 

skolan som den haft före inbördeskriget. De var emot fri tolkning av skriften och all 

religiös modernism. De förnekade även evolutionen. 
90

  

Wyn Craig Wade menar att fundamentalismen spelade på känslor och blev därför 

snabbt populär bland amerikanare. I bakvattnet fanns Ku Klux Klan vars 

återinstiftare och ledare tidigare varit pastor. Han var inte sen att dra nytta av 

fundamentalismens framgång.  Wade belyser att Simmons önskan var att Klanen 

skulle ”stimulate a renewed interest in religion and the Church.” 
91

 Simmons delade 

enligt Wade den kalvinistiska övertygelsen att levnadsbanan är förutbestämd av 

Gud.
92

 Han hade själv utformat Klanens ritualer och 1924 konstaterade John Mecklin 

att i dessa skulle en fundamentalist känna sig hemma.
93

 

David Chalmers skriver i Hooded Americanism att Colonel Simmons och många 

av de som organiserade andra erans klan hade växt upp inom olika ordnar och det var 

även så han till en början byggde Ku Klux Klan. Klanrekryterare rekryterades bland 

annat från frimurare och medlemmar av andra brödraskap var lika flitigt 

förekommande i Klanen. Klanen hade ofta tillgång till deras lokaler likt många 

protestantiska kyrkor. Enligt Chalmers fungerar brödraskapsföreningar ofta som ett 

assimilationsverktyg för människor i ett heterogent amerikanskt samhälle men det 

kanske ännu oftare har funktionen att de utesluter människor.
94

  Ku Klux Klan blev 

enligt honom ett typexempel på det senare. Detta sanktionerades med andliga 
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uttryck.
95

 Till viss del var Klanen ett hemligt sällskap men exempelvis ritualer, som 

andra brödraskapsföreningar tenderar att dölja, fanns för publik beskådning eftersom 

Simmons kopieringskyddat dessa i form av boken Kloran och andra klandokument. 

Simmons synliggjorde själv dessa i en rättegång riktad mot honom och Klanen, där 

han även förnekade anklagelsen att Klanen var en rasistisk organisation. Han menade 

att Klanen var en kristen order som exkluderade judar eftersom de inte var kristna, 

katoliker för att de exkluderade protestanter i deras ordnar och svarta för att de 

exkluderades av alla brödraskapsordnar.
96

 

Ett flygblad som Klanen distribuerade under den här tiden gick under namnet The 

Klansman’s Kreed och löd: ”I believe in God and the tenets of the Christian religion 

and that a godless nation cannot longer prosper. I believe that a church that is not 

grounded on the principles of morality and justice is a mockery to God and to 

man.”
97

 Andra liknade skrifter belyste Klanens ståndpunkt: 

We magnify the Bible-as the basis of our Constitution, the foundation of our government, 

the source of our laws, the sheet-anchor of our liberties, the most practical guide of right 

living, and the source of all true wisdom. We teach the worship of God /…/ We honor the 

Christ as the Klansman‟s only criterion of Character. And we seek at His hands that 

cleansing from sin and impurity which only He can give. We believe that the highest 

expression of life is in service and in sacrifice for that which is right; that selfishness can 

have no place in a rue Klansman‟s life and character; but that he must be moved by 

unselfish motives, such as characterized our Lord the Christ and moved Him to the highest 

service and the supreme sacrifice for that which was right.
98

 

 

Chalmers belyser att de högsta ledarna inom en protestantiskrörelse som exempelvis 

metodistkyrkan till stor del var emot Klanen, men lite lägre ner i hierarkin fanns däremot ett 

starkt stöd. Enligt Chalmers var metodistkyrkan, där socialaktion ligger nära till hands, 

förmodligen den kyrka vars prästerskap utgjorde flest antal prästerliga medlemmar i Klanen.  

De som framförallt lockade dessa var Klanens antikatolicism och utlovandet att uppfylla den 

puritanska trosbekännelsen. Samhället skulle bestå av kristen rättfärdighet, moral och vara 

fritt från sprit. Klanen utlovade med andra ord vad prästerna predikade om. De tog direkt 

aktion emot synder och ondska genom att prygla samhällets syndare. Det var inte främst deras 
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uttalade antagonister som svarta, judar eller katoliker som fick känna av våldet utan infödda 

vita protestanter.
99

  

Att bryta mot Klanens moraliska värderingar innebar ofta våldsamma straff. Ett exempel 

är en kvinna som fick utstå sextioett piskrapp för ”immorality and failure to go to church.”
 100

 

Den man som sanktionerade våldsamheterna och höll hennes huvud var ledare för en 

baptistisk söndagsskola.
101

 Efter att Klanen pryglat en frånskiljd tvåbarnsmor erbjöd sig den 

närvande pastorn att hålla en tröstande predikan för henne: ”Sister, you were not punished in 

anger this evening; you were punished in a spirit of kindness and correction, to set your feet 

aright and to show your children how a good mother should go.”
102

 Klanen lade stor vikt vid 

moral och kan i ett hänseende ses som kyrkans förlängda arm, eller som Chalmers uttrycker 

det: ”/…/ it did what the churches talked about”.
103

 

Klanens ledarskap och aktningsvärdhet kom med andra ord generellt från präster. Bland 

annat i St Louis hade de ett starkt stöd bland lokala präster och där hölls en predikan över 

frågan: ”What would Jesus say about the Ku Klux Klan? Would he accept their gifts?”
104

 

Slutsatsen blev att Jesus själv skulle varit medlem i Klanen.
105

 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid nyrekrytering av medlemmar var att erbjuda den lokala 

protestantiska prästen ett gratismedlemskap och en högt uppsatt plats. När klanen besökte 

vänligtsinnade kyrkor citerade prästen ofta ur Romans 12:1 som ansågs vara ”klanversen” i 

Nya testamentet: ”I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present 

your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable 

service.”
106

 

I viss mån förde Klanen människor från olika åskådningar samman i det avseendet att de 

hade medlemmar från olika protestantiska förgreningar. Enligt Chalmers var en 

sammanslagning av protestantiska samfund ett projekt som florerade i klanhierarkins tankar. 

Det diskuterade också om möjligheten att skapa en klankyrka. Tanken var att, om de olika 

protestantiska kyrkorna inte var villiga att slå sina påsar ihop, kanske en kyrka baserad på 

klanprinciper skulle få amerikanska protestanter från samtliga samfund att gå ihop och slå ett 

slag för ”sann” religion och amerikanism.
107

 Wyn Craig Wade är av uppfattningen att Klanen 
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1924 i stort sett hade blivit en egen kyrka och att de flesta som anslöt till Klanen gjorde det av 

andliga behov.
108

 Han belyser det med ett uttalande som indikerar att: ”Klansmen believe 

implicitly that God Almighty has raised this great white army.”
109

 Wade citerar även en 

kvinna vars tro är att Klanen är Guds instrument som i likhet med Moses har syftet att leda 

folket.
110

         

Wade skriver att Klanen refererade till sin tro som Klankraft och att bära dräkten sågs ofta 

av medlemmar som en helig upplevelse. Han belyser det intressanta i att denna dräkt till stor 

del påminde om katolska prästers som vid tiden var Klanens värsta fiende. Wade menar att 

Klankraft var i många avseenden likt katolicism. De anklagade katolikerna för avgudadyrkan 

av påven som de ansåg var en envåldshärskare. Wade menar att det går att dra en direkt 

parallell mellan påvens status och Klanens Imperial Wizard. Han skriver att Klanmedlemmar 

aldrig kände sig så nära Gud som när de förlorade sin identitet i en stor massa av vitklädda 

klanmedlemmar.
111

   

1925 höll Klanen en marsch genom Washington och där kunde plakat betraktas som 

hänvisade till kapitel 7 i Revelations där de talas om ”/…/ white-robed of all nations standing 

before the throne of God.”
112

 Dagen efter hölls ett möte där klanens ämbetsmän svor en ed på 

att närvara varje söndag i en protestantisk kyrka.
113

 Enligt Chalmers förespråkade Klanen 

användandet av King James version av Bibeln.
114

  

David Chalmers menar att 20-talets Klans största säljargument var bevarandet av 

traditionella amerikanska värderingar vilka var rotade i områden bestående av vita, infödda, 

anglosaxiska protestanter.
115

 Det framhölls att Klanen var en ”välvillig” och ”välgörenhets” 

institution och till en början var det endast en order som tryckte på amerikanism och den vita 

rasens överlägsenhet.
116

 Den lade större vikt vid protestantism än anti-katolicism och de 

skiljde sig inte mycket från andra ”brödraskap” vid den här tiden. Chalmers menar att 

meningen av ordet ”brödraskap” hade sedan länge fått betydelsen: ”/…/ the exclusiveness of 

the in-group, rather than the commonality and brother hood of mankind.”
117
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Klanrörelsen på 20-talet var skapad för infödda, vita protestanter av europeisk härkomst 

vilket innebar att alla andra blev utelämnade. Romersk-katolicism sågs dock som det stora 

hotet, men David Chalmers menar att det inte ska läsas in för mycket teologi i detta 

ställningstagande. Enligt honom är det mer ett ställningstagande emot det annorlunda och 

tanken att katolikerna var styrda av påven i Rom, som blev en tydlig symbol för det onda, 

vilket gjorde assimilation till det amerikanska samhället omöjlig. Klanen hade dock 

teologiska övertoner i sin antikatolicism. Medlemmar från baptist-, metodistkyrkor och Kristi 

lärjungar utgjorde merparten av Ku Klux Klan och deras präster gav klanen legitimitet och 

ofta ledarskap.
118

  

Tom Rice belyser i ‘‘The True Story of the Ku Klux Klan’’: Defining the Klan through 

Film hur Klanen under 1920-talet producerade spelfilmer som enligt Rice visar hur Klanen 

försökte definiera och upphöja sig själva under storhetstiden.
119

 Rice menar att i dessa filmer 

betonar Klanen sina starka band med den protestantiska kyrkan i syfte att legitimerar sig 

själva.
120

 Enligt Rice var inte filmerna ekonomiskt framgångsrika men av vikt eftersom de 

gav Klanen publicitet. Filmerna hjälpte Klanen att definiera sin roll i lokala samhällen som en 

moralisk, religiös och bildande grupp. Rice menar att Klanen ville belysa att de inte var en 

avvikelse i samhället utan en nödvändig och legitim, religiös och social grupp.
121

 

 

 

3.1.3 Tredje eran (Efterkrigstidens Klan) 

1948 hölls ett möte i Atlanta med 125 närvarande medlemmar. FBI infiltratörer 

dokumenterade händelsen. I rapporten kan läsas att pastor H: ”/../ made a religious talk that in 

God‟s sight it is no sin to kill a nigger, for a nigger is nothing more than a dog or a beast”.
122

  

Enligt David Chalmers hade efterkrigstidens Klan ett starkt motstånd riktat mot sig. De 

kunde fortfarande utföra våldsbrott och inspirera till terror men de blev ofta utskrattade eller 

attackerade när de gjorde offentliga framträdanden. De talade fortfarande om 

konspirationsteorier och hotet från judar och kommunister men klanens tjänster användes 

främst som reaktion till att alltför många människor drack, var lata, slog sina fruar, inte tog 

                                                 
118

 Chalmers 1987:111 
119

 Rice 2008:471 
120

 Rice 2008:485 
121

 Rice 2008:487-488 
122

 Citerat i Chalmers 1987:330 



 27 

hand om sina mödrar, uteblev från kyrkan, irrade omkring och sysslade med omoralisk 

samlevnad.
123

 Med andra ord uppenbarligen i motsats till puritansk moral. 

David Chalmers menar att Klanen fick ett uppsving 1954 fick Klanen när högsta 

domstolen beslutade mot segregation i skolorna.
124

 Men Klanen fick även ett växande fokus 

på anti-semitism. Där fanns det rikligt med litteratur att vända sig till och integration enligt 

Klanen var en judisk-kommunistisk konspiration riktad mot det kristna samhället. 

Tankegångarna och symbolerna hämtades alltmer från nazismen.
125

 Med medborgarrörelsen 

under 1960-talet fick Klanen ännu mer legitimitet för sin existens och samarbetade med 

nazistiska organisationer. Klanen var dock inte vad det en gång varit och idéer som 

exempelvis korståg mot koshermatlagning ville inte slå rot bland folket.
126

 Samhället 

förändrades och Klanen flyttades längre och längre ut till marginalen.
 127

 

Rory McVeigh författare av boken Rise of the Ku Klux Klan : Right-Wing Movements and 

National Politics anser att Klanen under 1960-talet är liknande Rekonstruktionens Klan. Dess 

utbredning var på det stora hela taget begränsad till södern och huvuduppgiften var en 

reaktion mot medborgarrättsrörelsens landvinningar som kämpade för svartas rätt. Parallellen 

kan dras till vad som hände ungefär 100 år tidigare i södern då nordstatare kom till södern för 

att se efter svartas rättigheter. Då använde Klanen våld och hotelser och hänvisade till 

rasidentitet. De belade svarta med negativa stereotyper och så var även fallet under 60-talet.
128

 

William Peirce Randel belyser June Hendricks dikter som han hävdar hade 

genomslagskraft för Klanen. De behandlar bland annat segregation och rasmixning med rader 

som: ”/…/ what the good Lord has in mind When He said – ”EVERYTHING AFTER ITS 

KIND/…/”
129

 

Tredje erans separata Klaner var på det hela taget överens om allmänna principer men 

ansvarade enskilt för vilka metoder de vidtog. Bill Hendrix, en klanaktör i Florida under 

början av 60-talet uppmanade folket att bekämpa kommunismen genom att bli medlemmar i 

bland annat Ku Klux Klan och The National Christian Church som har sloganen: ” For God, 

Country and Race”, och predikar enligt honom Kristus sanna doktriner.
 130

 

Robert Sheltons Klans officiella medlemsapplikation under 60-talet löd:  
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I, the undersigned, a native born, true and loyal citizen of the United States of America, 

being a white male Gentile person of temperate habits, sound in mind and a believer in the 

tenets of the Christian religion, the maintenance of White Supremacy and the principles of a 

pure Americanism, do most respectfully apply for membership in the Knights of the Ku 

Klux Klan /…. /.
131

  

 

Patsy Sims beskriver hur Sam Bowers möter samlade klanmedlemmar i en övergiven kyrka 

söndagen den 7 juni 1964. Bowers var ledare för den beryktade klanen White Knights of 

Missisippi. Här följer ett utdrag:  

 

The Kludd, a thin, red faced man read a ritual prayer. Then, amidst a chorus of “Amen!” a 

tall, sandy-haired man stepped to the lectern ad delivered a prepared speech /…/ Sam 

Bowers began /… /Mississippi this summer may well determine the fate of Christian 

civilization for centuries to come /..../ Our situation calls for the highest degree of 

intelligence and courage, combined with a sincere, Christian devotion /…/ anyone but our 

own Christian officers /…/ must be established; and a solemn, determined spirit of 

Christian reverence must be stimulated in all members. May Almighty God grant that our 

arms be guided to success in this, our greatest trial.
132

 

 

Många år senare gav Tommy Tarrants sin bild av Sam Bowers i en fängelseintervju med 

Patsy Sims. Tarrants var fängslad för våldsbrott han utfört för White Knights of Mississippis 

räkning men sade sig blivit omvänd i fängelset. Han beskrev Bowers som “/…/ Absorbed into 

an ideology that took on the awe of a holy cause and blinded his mind to everything else. I 

think Sam believes what he is doing is right and has the sanction of God and all the rest.”
133

 

Wyn Craig Wade beskriver Bowers som Klanens mest mystiska och farligaste ledare 

genom historien eftersom han var av uppfattningen att Klanen utförde Guds vilja och i sitt 

korståg gav han ordet 1200-talets mening som enligt Wade består i att döda de otrogna.
134

 

Enligt Wade uppmanade Bowers sina medlemmar att förbereda sig för att döda för Kristus.
135

  

I Wades appendix del publiceras dokument producerade av Bowers och hans Klan. 

Däribland en bön där de tackar Gud för han ger styrka till deras förföljda folk och uppmanar 

Gud att ge dem mod och styrka att förgöra Satans folk i form av de styrande kommunisterna i 

regeringen.
136

 Där finns även ett frågeformulär för medlemsprospekt och de som inte har de 
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rätta svaren anses gå Satans ärende.  De lyfter fram tron på en Gud, Jesus, King James Bibel 

och det onda i det profana. En sann kristen patriot vände andra kinden till när någon gör 

honom orätt men förgör hotet om de försöker förgöra honom.
137

 Näst intill uteslutande 

hänvisar de 37 frågor i detta formulär till det religiösa. 

 

 

3.1.4 Fjärde eran (Media Klanen) 

Under 1970-talet försökte Klanen enligt Chalmers putsa sin fasad och anpassa sig till viss 

grad till det moderna samhället. Man talade exempelvis om att ”lysa upp” korset istället för att 

”bränna” det eftersom de lät mer respektfullt. David Duke var en bildad man med rötter i 

nazismen.
138

 Hans Klan var inte längre emot katoliker utan de kunde bli medlemmar. Kvinnor 

integrerades i Klanen istället för att utgöra stödgrupper som varit fallet tidigare.
139

 Han gjorde 

uttalanden som ”We‟re not just a bunch of fools running around in bed sheets/…/We believe 

that white people in America face discrimination in employment, promotions, scholarships, 

college entrance, and union admission”.
 140

 Enligt Klanen var det de vita som var de utsatta i 

samhället.
141

 

Patsy Sims intervjuar David Duke i boken The Klan och där menar han att Klanen är ett 

fungerande instrument för att få uppmärksamhet och möjlighet att föra fram åsikter i media. 

Den största fördelen anser han ändå vara den inverkan den har på folk: ”The Klan has all the 

effects of a mass movement. It‟s got the banners, the badges, the history, the heroes, the 

martyrs. It‟s got all the right things that can bring out the sort of dedication and religious 

fervor that any sort of movement needs to be ultimately successful.”
142

 Duke tonar ner sin 

Klans funktion som brödraskapsförening och trycker mer på den politiska karaktären.
143

  

Nancy K. Mclean drar i boken Behind the mask of chivalry paralleller mellan den andra 

erans Klan och David Dukes Klan under den fjärde eran. Hon menar att båda spelade på 

populism som innebar framhävandet av vitmakt, traditionella familjevärderingar, ”gammal 
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hederlig religion” och fientlighet mot bidragstagare, fackföreningsmän, invandrare, liberaler, 

vänsterorienterade och den etablerade eliten.
144

   

Som tidigare nämnts finns det inte idag ett enhetligt Ku Klux Klan och så var även fallet 

under den fjärde eran. De är egentligen bara andra erans klan som har varit en samlad enhet. 

Det belyser Patsy Sims i boken The Klan:  

 

I learned too, that there is no such thing as the Ku Klux Klan. There are many Klans , with many 

variations on the name: The United Klans of America, Knights if the Ku Klux Klan, Inc.; The 

Invisible Empire, Knights of the Ku Klux Klan; The Knights of the Ku Klux Klan, Invisible Empire; 

The National Knights of the Ku Klux Klan; The Knights of the Ku Klux Klan; The Original Knights 

of the Ku Klux Klan; The Dixie Klans. Ad infinitum.145 

 

Det menar Sims är ett resultat av att klanmedlemmar inte kommer bättre överens sinsemellan 

än vad de gör med sina fiender. En ständig förändring pågår i klangruppers sammansättningar 

och det har varit så sedan 40-talet då organisationen började splittras under olika ledare. 

David Duke ser dock inget konstigt med det utan refererar till kyrkosamfund. Analogin är att 

för tusen år sedan fanns det bara en kristen kyrka som nu är uppdelad i åtskilliga fraktioner.
146

 

Wyn Craig Wade belyser att det i slutet av 1985 verkar skett ett genomgående skifte i 

klantankegångar även om dessa hänger ihop med den klanledare som bildade den 

fundamentalistiska kyrkan Church of Jesus Christ Christian redan 1946. En kyrka som hade 

en rasistisk teologi som innebar att vita var Guds utvalda folk. De predikade raskrig och att 

störta den amerikanska regeringen som kontrollerades av judar, vilka utmålades som Satans 

avkomma.
147

     

Den 23 november 1991 kundes det i Sveriges Television skådas när Stina Dabrowski 

möter familjen Carver i Gainsville, U.S.A. och intervjuar dem angående deras medverkan i 

Ku Klux Klan. Darlene Carver är mormor och har dragit med hela sin familj i arbetet inom 

Klanen. Daniel Carver uttalar sig om Klanens ståndpunkt och vikten av att separera raserna. 

 

Vi är rasister. Gud gjorde raserna /…/ Hade han velat ha en ras hade han gjort så, men han 

gjorde oss olika. Med röd, vit och svart hud /…/  och så ville han att det skulle vara. Om vi 

blandar raserna blir vi tillslut en ras, och det var inte Guds mening.
 148
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Han hänvisar till indianer och ”niggers” som vildar: ”You can take the nigger out of 

a jungle but you can‟t take the jungle out of a nigger” och han konstaterar  att “That‟s 

against our religious believes to mix the races /…./ .
149

 

Att rasmixning är fel är en åsikt som inte begränsar sig till vita. Liknade 

teologiska tankegångar finns bl.a. hos Nation of Islam som är en svart organisation. 

De båda organisationerna var så övertygade i sin sak att det var villiga att stråla 

samman för att driva frågan. En av Nation of Islams mest kända medlemmar och 

förespråkare, tungviktsboxaren Muhammed Ali, “skryter” i en intervju från 1975 om 

hur han deltog i ett klanmöte
150

:  

 

It was a hell of a seen, all these white hoods on, the bonfire and me on the platform and all 

these Klansmen was talking /…/ I says black people should marry there own women, I said 

blue birds with bluebirds, redbirds with redbirds, pigeons with pigeons, eagles with eagles, 

God didn‟t make no mistake /…/ they say yeah! /... / they say you teach the rest of them 

niggers that and they‟re gonna be alright /… / On the way out a funny thing happen /…/ 

one of them says “we got the nigger, string him up!” /…/ and I looked and I jumped /… 

/one of them came up with a rope /…/and they said “we‟re just joking champ” and they let 

me go.
151 

 

Patsy Sims skriver om ett klanmöte, i West Virginia sent 70-tal, hon bevittnat där Grand 

Dragon W.B. Miller II intar talarpodiet:  

 

Since I can ever count, Jews have corrupted, destroyed and defaced ever‟thang that they‟ve 

brought their hands on!” he shouted.”And anybody that tells you Jews are God‟s  chosen 

people or Christ was a Jew, I wanta meet „em.” To prove his point, he quoted, by heart, 

from the Bible. “Saint John eight, forty-four: „Ye are of your father, the devil, and a lust of 

your father ye will do for he was a murderer from the beginning and abode not with the 

truth, for there is no truth within him. For he is a liar and the father of it.‟ Now, Christ us 

speakin‟ directly to the Jews, and if you don‟t take my word for it, take the Bible‟s!
152

 

 

Dale Reusch Imperial Wizard av samma klan, det vill säga Invisibile Empire, Knights of the 

Ku Klux Klan, talar vid samma tillfälle:  
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They say we‟re hate mongers. I don‟t hate. But the Bible says you can hate. One man, 

especially, God said „I hate.‟ Now, it‟s not a sin to hate. But I dislike, an‟ I will not follow 

anything that is unrighteous an‟ unclean. An‟ that is what we have in politics.
153

  

 

Angående sin rekrytering av klanmedlemmar hänvisar Reusch till: “I was lookin‟ for soldiers 

of the cross”.
154

 

Patsy Sims intervjuar senare samma kväll Reusch och några andra klanmedlemmar på ett 

motellrum. Reusch förklarar att de inte är ”anti-Jew” utan ”pro-Christian”
155

, men en stund 

senare reciterar han stycket ur Revelation (Saint John eight, forty-four) i likhet med Miller 

tidigare på kvällen i syfte att bevisa att Judar är djävulens avkomma. Jack Prins, Grand 

Dragon of Canada, går sedan hårt åt Martin Luther: 

 

We all hate about Martin Luther. He found out it was the Jews, and it was too late to rectify 

it. He walked out of the Catholic Church and started the Protestant movement and 

afterwards he regretted it, because, he said, „Well, that‟s what the Jews wanted, the 

bastards!‟ He said, „They wanted to deevide the Church and deevide and deevide and so 

control everything‟
156

 

 

Reusch som ställt upp som kandidat för den amerikanska vicepresidentposten får frågan hur 

han skulle tackla rollen. Svaret blir bland annat att med tillräckligt inflytande skulle han se till 

att staben bestod av folk som delade klanfilosofin/kristen idealism och en av åtgärderna skulle 

vara att införa kristna lagar.
157

  

I en intervju med Robert Shelton ställer Patsy Sims undrande frågan om han tror att man 

skulle slippa vissa “tråkigheter” om man hade kallat sig något annat än Ku Klux Klan, svaret 

blir: ”If you look at it on that basis, you could say since the Jews crucified Christ, why don‟t 

they call theirselves something else?”
158

 

På ett klanmöte för Dukes Klan i New Orleans leder Reverend Rick Norton, tillhörande 

den identitetskristna kyrkan New Christian Crusade Church, församlingen i bön: “We know 

that You‟re the God of the white race! And we ask that You’ll be with us and guide us through 

this march and let no harm befall ANYONE ELSE HERE! IN JESUS’ NAME. A-MEN!”
159
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James Venable är en veteran i klansammanhang och Sims möter han i slutet av 70-talet då 

han är Imperial Wizard över National Knights.   

 
The one thing the Klan has carried the banner for is the white race. Had it not been for our 

forefathers – the Klan of eighteen hundred and sixty-six and the Klan of nineteen fifteen – 

we would have been a mulatta race in this country today. They –all of their acts and doin‟s 

and their belief is based on the Holy Writ. Ever’thang” He handed me a brochure entitled 

“the Bible Answers Racial questions” and nodded toward Gene Hall. “He wrote that book. 

Now I want you to study that.”  When you go to mixin‟ this inferior blood, intermarriage of 

the black man, you‟re goin‟ to destroy both races,” Venable reasoned “the nigger has the 

animal instinct in him. He wants to kill and destroy. You put him in the finest housing 

project in the world, and in six months, it‟ll look like a monkey‟s den/…/
160

 

 

Venable menar att en av de saker Klanen anbefallt redan från början är att det strider mot den 

heliga skriften att integrera raserna.
161

 Han hänvisar till Gene Hall som får ge sin syn på 

saken:  

 

/…/ the Bible says you should have racial separation. From the very beginning, in Genesis 

when God created ever‟thang, He said. „We produce after their kind.‟ And the fowls and 

the beasts of the field all obey God‟s command more than the so-called civilized man. You 

got only one animal, and that‟s the mule and man created the mule by crossbreeding a 

jackass with a mare. Yet, God in His wisdom controlled that. A mule cannot reproduce.”
162

 

 

 

3.1.5 Femte eran (Klanen på Internet)  

Nutidens Klan tycks ha tappat sitt stöd bland traditionella protestantiska kyrkor. Exempelvis 

skriver Frankyn C. Niles i Religious Interests in Community Conflict : Beyond the Culture 

Wars om hur präster för de olika församlingarna i Siloam Springs Arkansas strålar samman 

för att protestera mot en klandemonstration. Sett till förutsättningarna borde detta samhälle 

passa Klanen som handen i handsken, åtminstone några decennier tidigare, eftersom Siloam 

Springs beskrivs som ett djupt religiöst samhälle med sextio kyrkor varav de flesta är 

protestantiska. Så är dock inte fallet utan istället uttrycker man oro av att bli förknippade med 

Klanen.
163
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Denise Bostdorff skriver i The Internet rethoric of the Ku Klux Klan att Klanen på Internet 

tar hjälp av identitetskristendomen för att porträttera judar som en superfiende i ett försök att 

ena en vit opposition mot dessa.
164

 Identitetskristendom är enligt Gardell en teologisk 

inriktning som kombinerade den äldre brittisk-israelitiska teologin med antisemitism, 

rasideologi och högerextremism och uppstod i USA mot slutet av 1930-talet. Gardell 

understryker att denna inriktning varken är teologiskt eller organisatoriskt enhetlig.
165

  

Gardell belyser Thomas O´Brien skapelseberättelse som den framställs i en bok utgiven 

av den identitetskristna församlingen Church of Jesus Christ. Sammanfattnings vis lyder den 

att som framgår av Bibelns Genesis 1:25 skapade Gud först de icke-vita raserna då han på 

femte dagen skapade ”de vilda djuren och deras arter”. Nästa dag skapade han den vita 

människan till sin avbild och gav den uppdraget att styra över allt annat på jorden vilket enligt 

O‟Brien inkluderar både fyrfotade och tvåbenta djur. Svarta räknas med andra ord som djur 

och uppfattas enbart som ett vältaligt sådant. Gardell belyser även en annan variant som 

innebär att Genesis två skilda skapelseberättelser för människan förklara de olika rasernas 

tillkomst. Först skapas då världen och alla raserna som fanns innan Adam. Gud skapar sedan 

en vit människa av lera som han blåser sin ande i eftersom han behöver en människa att bruka 

jorden . Slutsatsen blir att den vite mannen är den enda som innehar en själ och förmågan att 

producera jordens civilisation enligt Guds önskemål.
166

  

Gardell belyser även John Baumgardner syn som är ledare för den underjordiska Klanen 

Black Knights of the Ku Klux Klan. Han anser att Gud befallde arierna att erövra Amerika 

och döda alla urinvånare för att bygga det nya Israel. Judarna tog då dit svarta som slavar i 

syfte att fördärva rasrenheten hos ”Guds folk”.
167

 Robert J. Kelly anser i Hate Crime  att 

dagens Klan med sin terroristiska natur och länk till identitetskristendom inte åskådliggörs 

nog. Han menar att företeelsen liknar den i mellanöstern med terroristorganisationer baserade 

på religion.
168

 

Under våren 2006 studerade undertecknad tre olika officiella Klan hemsidor på Internet: 

Imperial Klans of America(IKA), Knights of the Ku Klux Klan och White Camelia Knights of 

the Ku Klux Klan. Det här är dock första gången materialet publiceras. 
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3.1.5.1  Imperial Klans of America – Knights of the Ku Klux Klan (IKA) 

Vad gäller bärandet av dräkter förklarar IKA detta med att det är en symbol för 

ödmjukhet och anonymitet när man utför goda gärningar. Precis som den var i gamla 

kristna ceremonier, och de jämför det med bärandet av Pastas i Spanien. Det anser de 

överensstämma med klanmedlemmars hängivelse till ”Gud, nationen, rasen och 

klanen.” och deras motto ”Inte för sig själv, utan för andra”.
169

 

IKA deklarerar på sin Internetsida att de accepterar alla former av kristendom, 

som inte är fientligt inställda till tanken att den vita rasen är överlägsen alla andra.
170

 

De välkomnar även dem som tillhör asatro och odinism, trots att de har varit bittra 

fiender än gång i tiden. Edwards respekterar nu deras tro, eftersom ett samarbete 

främjar den vita rasen. Genom att fortsätta att utestänga dessa grupper från Klanen 

skulle de bortse från sina nordiska och skandinaviskeuropeiska rötter. Broderskapet i 

den vita rasen är viktigare än religiös härkomst, eftersom både Gud och odinismens 

gudar vill se att vita kämpar tillsammans.
 171

 De har numer en medlemspolicy där alla 

vita rasradikaler kan bli medlem i IKA, som exempelvis nationalsocialister och 

skinheads. Detta var ett svårt val för dem men ansågs nödvändigt, eftersom att bara 

acceptera kristna gjorde dem till utstötta ur vissa kretsar. De anser att enighet bland 

vita grupper är viktigare än den kristna policyn. Det verkar dock finnas viss oro i 

Klanen att de kristna värderingarna ska försvinna, men Ron Edwards (Imperial 

Wizard) försvarar detta med att man ska vörda den gamla Klanen, men att Klanen 

aldrig har existerat för att vara en kristen kyrka, utan mer ett stöd för vita i nöd.
172

 

IKA:s plattform består av 6 punkter. Den direkta religiösa hänvisningen i 

plattformen består av punkt 5 som syftar till att amerikanska elever ska ha rätt att 

praktisera sin kristna tro i skolan, även genom bön.
173

 

IKA:s trosbekännelse är sammanfattningsvis att de har tron på YHVH, den enda sanna 

och levande guden, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, och tron på dess treenighet. De tror på 

Bibeln: “We believe the entire Bible, both Old and New Testaments, as originally inspired, to 

be the inerrant, supreme, revealed Word of God”.
174

 Den är skriven till ett utvalt folk, Guds 

barn som härstammar från Adam och är Israels folk. Tron på Jesus som Guds son, Messias, 
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född av jungfru Maria, som är ordet i kött, och dennes korsfästelse och uppståndelse. De tror 

också att Jesus en gång ska komma tillbaka för att ta Davids tron, och upprätta ett evigt rike 

där alla ska erkänna honom som konung. Frälsning får man genom tron på Jesus Kristus och 

att vara medlem i hans kyrka innebär att man har blivit gudomligt utvald, något som var 

förutbestämt före skapelsen. Endast dessa kan höra Guds röst. Alla troende ska döpas, som det 

nya tecknet på förbundet med Gud.
175

 

De tror på att Gud valde ut en speciell ras, som står över alla andra raser på jorden. Denna 

ras härstammar från Abrahams söner Jakob och Isak. De som härstammar från Jakobs tolv 

söner (Israel), är de som innehar Guds lag och arvsrätten till hans rike. De tror att vita, 

anglosaxiska, germanska och liknande är Israels folk, alltså Guds utvalda folk bokstavligt 

talat. Endast den här rasen anser de uppfyller de profetior som står i Bibeln om Israels folk. 

Endast dessa har spritt Guds budskap över världen och använt dess lagar i upprättandet av 

nationer.
176

 

De tror även på djävulens existens (ormen), och dess avkomma genom Kain som enligt 

dem idag kallas judar. Mellan Israels folk och judarnas ras har det alltid funnits en fientlighet, 

eftersom judarna går djävulens ärende, inte tillfredställer Gud, men ofta poserar som medlare 

av att vara de rättfärdiga. De håller dem för ansvaret för mordet på deras frälsare, och alla 

andra rättfärdiga som mördats, och denna ras kommer att utrotas på domedagen. De tror att 

Adam, som är skapad till Guds avbild, endast är fader till den vita rasen. Dessa är Guds barn 

och är inte enbart gjorda av kött och blod, utan har även en inplanterad ande, som gör att de 

har en högre medvetenhet som skiljer sig från alla andra raser på jorden.
 177

  

Som en ras utvald av Gud är de inte delaktiga i världens orättfärdigheter, utan kallade för 

att bli ett separat folk. Därför ska de leva segregerade från alla icke-vita raser, de som inte har 

tillåtelse att härska i Israel enligt Guds naturliga ordning. 
178

 

Rasblandning är en skymf i Guds ögon, det är Satans försök att förgöra den utvalda rasen, 

och enligt dem förbjuder Guds bud detta. Synd är det att överträda Guds lag och alla 

människor har syndat. Guds lag är för Israels eget bästa, den får inte korrigeras, och teokrati 

är den enda perfekta regeringsformen. Man ska leva efter traditionella kristna könsroller och 

homosexualitet ska bestraffas med döden. De tror också att Amerikas Förenta stater är det 
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förlovade landet för Israels barn, enligt profetiorna i Bibeln, platsen där alla stammar från 

Israel åter skall samlas.
179

 

De hävdar att över tvåhundra bibelskrifter kräver ras segregering och diskriminering, och 

den största lögnen i världen är att ”judar” skulle vara Israel. Det anser att judar är Esaus 

avkomma, han ingick blandäktenskap, och hänvisar till Romans 9:13 ur King James version: 

”As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated”. Detta att judar skulle vara Esaus 

avkomma styrks även av judar, hävdar de, i vad de kallar den anti-kristna Bibeln Talmud. 

Guds avsky mot rasblandning hittar de också i Judas brev 1:7 ur King James version: “Even 

as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to 

fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the 

vengeance of eternal fire”. Betydelsen av ”strange flesh” menar de är ”från en annan ras”. De 

fortsätter att visa på bibelcitat efter bibelcitat som sätter sig emot rasblandning enligt dem, 

med hänvisning till King James
180

 bibelversion. De hävdar dock att Bibeln förstås mer 

korrekt, om man läser det hebreiska/grekiska originalet.
181

 IKA hävdar att rasblandning är en 

synd som får följder i över tio generationer. Även om de medger att ”mulatter” inte kan stå till 

svars för deras föräldrars synder, så är han dock ändå en mulatt, och så länge man har de 

minsta lilla mängd ”svart blod” i sig, är det ändå för mycket för att vara fullvärdig i Guds 

församling.
182

 

Enligt IKA måste man förstå att det finns människor på jorden som inte är Guds barn. 

Bibeln säger klart att det finns en ”skapelse”, men Genesis första kapitel är i själva verket en 

synopsis som täcker en tidsperiod på miljoner år. Det skapades människor i olika cykler av 

skapelsen, som alltså levde på den här planeten före Adam och Eva. Adam gör entré i 

berättelsen efter vilodagen, och var alltså inte en del av den tidsåldern för ”skapelsen”. Adam 
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var i själva verket Guds son. Detta förklarar de med en egen översättning av vissa ord från 

skriften. Adams tillträde på jorden skedde för omkring 7400 år sedan, men det finns 

vetenskapligt bevis för att människor har existerat så långt tillbaks som för 1 750 000 år 

sedan. IKA tycker därför inte att det är konstigt att vetenskapsmän tvivlar på Bibeln, men 

anser att det är för att de har fått ta del av den felaktiga läran, att alla människor härstammar 

från Adam och Eva. Asiater och svarta har alltså funnits på jorden långt innan Adam och Eva. 

Adam som far till den vita rasen var den sista som kom till jorden, och Bibeln är inte historien 

om alla raser, utan bara den vita, som den också är en handbok för. De menar också att 

syndafloden inte alls var världsomfattande, och utrotade därför inte heller alla 

raser/människor som fanns.
183

 Men Noah härstammar från Adam och tillhör alltså den vita 

rasen. De menar att det skulle vara omöjligt för Noahs familj att befolka jorden så snabbt, som 

skulle vara nödvändigt, för att skapa de stora civilisationer som bibeln talar om vid Abrahams 

tid. När Gud i Bibeln talar om att han skall utplåna allt på jorden (Genesis 7:4), handlar det 

om översättnings fel. Jorden på hebreiska är erets, men meningen är ”det landet”. Floden 

drabbade alltså bara Adams land, för det att de hade syndat, och beblandat sig med andra raser 

på jorden. Kain var djävulens avkomma, som kom till när han bokstavligen förförde Eva. 

Enligt IKA var Kain den första vita juden på jorden. Satan hade även tidigare blandat sin säd 

med de andra raserna på jorden, och skapade då svarta- och asiatiskajudar. Evas fall gjorde att 

Satan kunde integrera sina barn bland den vita rasen. Jesus var inte jude eftersom judar är 

djävulens avkomma. De hänvisar till Johannesevangeliet kapitel 8, och då speciellt vers 44: 

“Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do” King James version, 

vilket syftar på att framställa Jesus som Guds son, och att Jesus själv kallar judarna djävulens 

avkomma.
184

 

 

 

3.1.5.2 Knights of the Ku Klux Klan (KKKK) 

Knights of the Ku Klux Klan grundades i Lousiana 1956 och pastor Thomas Robb är den 

nuvarande ledaren
185

 I en intervju i William W. Zellners bok Countercultures: a sociological 

analysis får Thomas Robb frågan om han kan använda ”skriften” för att legitimera sina åsikter 

svarar han.  
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As far as the Klan would work? The Klan, although established on religious beliefs, is more 

secular than religious in nature. A lot of people of many different religions are part of the 

Klan. I can discuss what I believe in a personal way, but I can‟t speak for the Klan. My 

purpose as national director is not to convert Klansmen to my religious beliefs. I know what 

you are fishing for. You did research before you came here. Yes, I adhere to ”Christian 

Identity” beliefs, which are in tune with what I have said about our European forefathers.
186  

 

Knights vänder sig mer till hela familjer och har både kvinno- och ungdomsavdelningar på 

hemsidan. Förutom pastor Robb är också Mrs. Rachel Pendergraft det stora ansiktet utåt och 

de har ett eget Web-TV program tillsammans.     

KKKK har en liten försiktigare, och mer politisk framtoning i deras rasåsikter. De påstår att 

de inte bryr sig om vilken ras som är överlägsen den andre, men att U.S.A. grundades som en 

vit kristen nation, som hotas av att förgöras, vilket skulle innebära katastrof. Kristna 

värderingar tillfredsställer alla oavsett hudfärg. De skyller den ”liberala” median för den 

felaktiga synen människor har på Ku Klux Klan, och anser även att de framställer alla kristna 

i dålig dager. I deras Klan kan man inte bli medlem utav hat, utan av kärlek och broderskap 

till den vita rasen.
 
På grund av detta måste man genomgå sex månaders utbildning innan man 

kan bli medlem i Klanen.
187

  

Numera bär de bara dräkterna vid den speciella korslysningsceremonin som hålls en gång 

om året vid den nationella Klan kongressen vid högkvarteret i Harrison Arkansas, eftersom 

dräkterna skrämmer folk, och skapar problem för deras nya politiska hållning. 

Klanmedlemmarna står för sina åsikter, och behöver inte gömma sig bakom en huva, men 

menar också att bärandet av dräkterna inte är konstigare än att en domare använder sin 

traditionella dräkt. Eftersom att vem som helst kan utge sig från att tillhöra Klanen, och utföra 

illdåd, väljer man istället att inte bära den. De använder heller inte de olika titlar som har 

funnits i Klanen sen den första eran. Att de fortfarande använder namnet Ku Klux Klan, är för 

att den positiva genomslagskraft namnet innebär i form av publicitet, överväger de dåliga 

sidorna. Ku Klux Klan är känt över hela världen. Syftet med deras hemsida är att förmedla 

den riktiga bilden av Ku Klux Klan till folket, inte den de ser på tv eller läser i tidningarna. 

Att inte andra grupper en vita kristna kan vara medlem i Klanen, förklarar det med att de då 

skulle svika sin egen tillhörighet och borde skämmas. Tvärtom hyllar de stora svarta ledare 

som Marcus Garvey som kämpade för sin ras, och för att föra tillbaka dessa till Afrika.
188
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Knights satsar på att utbilda deras medlemmar, och det finns ett rankningssystem som 

visar hur långt man har kommit. Den första graden man uppnår genom studier är page, sedan 

squire och till sist blir man en knight, om man klarar ett skriftligt prov. För att sedan klättra 

högre i organisationen, krävs utbildning utanför klanen. Kravet för att bli medlem i klanen är 

enbart att man har en kristen karaktär, och som jag har förstått krävs det också att man är 

vit.
189

 Man kan däremot bli en stödmedlem oavsett ras, det innebär att man på 

ansökningsblanketten ska deklarera att man stödjer plattformen, att man är heterosexuell och 

tror på Jesus Kristus, samt att man inte stödjer rasblandade äktenskap
190

.  

 

 

3.1.5.3 White Camelia Knights of the Ku Klux Klan (WCKKKK) 

Charles Lee som är Grand Dragon i White Camelia Knights of the Ku Klux Klan, poängterar 

att Klanen bygger sin tro på bibeltolkning, och inte okunnighet, vidskepelse eller blint hat.
191

 

White Camelia är en grupp av män och kvinnor som delar samma uppfattningar i ras och 

religion. De söker efter sanningen i en värld av okunnighet och lögner, menar de. Enligt dem 

är de kristna vita idealen under attack, av anti-vita och anti-kristna krafter, som är ute efter att 

förstöra både rasen och idealen. De anser att identitetskristendom är den sanna kristna läran, 

och varnar för att majoriteten av den vita rasen kan komma att förgöras, på grund av deras 

synder, precis som på Noahs och Lots tid. Deras syn på homosexualitet, rasblandning och 

abort, backas upp av ”Guds ord”, vilket de anser, gör att de inte kan ha fel. För övrigt anser de 

att deras uppfattningar delas av majoriteten av det amerikanska samhället i hemlighet.
 192

 

Enligt White Camelia är Amerikas konstitution skriven av och för vita kristna, men har 

förvanskats av högsta domstolen som inte förstått dens ursprungliga mening. De största 

misstag den har gjort är att separera på kyrkan och staten, menar de. Kristendom var den 

accepterande religionen av förfäderna, och separationen syftade bara på att ingen speciell 

inriktning skulle få makten över de andra. Att exempelvis ta bort kristendomsundervisningen i 

skolarna var aldrig konstitutionens avsikt, menar de.
193

 White Camelia tror på den vita rasens 

överlägsenhet, och att påstå att alla är Guds skapelse och att endast hudfärgen skiljer oss åt, är 

endast delvis sant. Gud skapade förvisso alla men satte stor betydelse på hudfärg.
194
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Rasblandning är Satans mål, och att Gud ville hålla raserna isär hittar de i Bibeln bl.a. i 

Eoxdus 33:16 "So shall we be separated: I and thy people, from all the people that are upon 

the face of the Earth", och som vanligt använder sig klanen av King James version. Med hjälp 

av detta och andra bibelcitat kommer man fram till slutsatsen att inte alla är lika i Guds ögon. 

De drar paralleller mellan Amerikas utveckling och bibelhistorien om Sodom och Gomorra, 

och straffet är det samhälle de lever i idag.
195

  

Problemet med judarna i den identitetskristna läran som White Camelia belyser är att de 

till skillnad från de övriga ickeariska är oerhört intelligenta och dessutom Satans avkomma. 

Satans avkomma blev till genom ”tvåsäds- teorin”. Med Adams säd födde Eva Abel, men 

med Djävulens säd som hon bokstavligen förfördes av genom ormen i paradiset, födde hon 

Kain. Brodermordet var alltså inget annat en världens första raskrig. Med sin vilja att hålla 

fram den vita rasen använder de alltså olika teorier som säger emot sig själv, men det verkar 

spela mindre roll.
196

 

Grundstenen i denna lära verkar ändå vara att den vita rasen (arierna) är de sanna 

ättlingarna till det ”Israeliska folket”, de tolv stammarna som det skrivs om i Bibeln. Gud har 

gett några löften till sitt utvalda folk, och de enda som har fått dessa löften uppfyllda är den 

vita rasen, menar de. Exempelvis löften som Gud ger Abraham i Genesis 17. Enligt dem har 

hela världens folk har tjänat på den vita rasens teknologi, jordbruk och kunskap vilket de 

hävdar att Gud lovar enligt Bibeln, alltså att världen skall ha nytta av Israel. Det utvalda folket 

skulle vara en stor släkt som konungar ska utgå från. De menar att judarna är en av de minsta 

folkgrupperna på jorden och att har endast lyckats överleva genom hjälp av andra nationer. De 

kan alltså inte vara det utvalda folk de utger sig för att vara. Det är de anglosaxiska, 

germanska och skandinaviska vita folken som har skapat nationer och civilisationer. Genom 

dessa folks lagar och teknologi har de höjt levnadsstandarden för alla människor på jorden.
197

 

De största missuppfattningarna om vem som är Guds utvalda folk, har skett i felaktiga 

översättningar av Bibeln. Att inte judar tror på Jesus Kristus är även de ett bevis på att de i 

själva verket är antikrist. White Camelia hittar detta i Andra Johannesbrevet vers 7: "For 

many deceivers are entered into the world. Who confess not that Jesus Christ is come in flesh. 

This is a deceiver and anti-christ", (King James version).
198
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4. Diskussion & slutsatser 
 

 

Min analys av Ku Klux Klans utveckling från bildandet till 2000-talets början, med hänseende 

till Klanens religiösa ståndpunkt är inte helt fri från generaliseringar. Det är ett komplext 

ämne och det är svårt att dra konkreta slutsatser. Jag tycker mig ändå urskilja vissa tendenser. 

Enligt min uppfattning är det endast en ståndpunkt som varit konstant genom Klanens 

historia, närmare bestämt den vita rasens särskilda ställning i Guds ögon. Vilka som platsar 

under benämningen vita rasen är dock skiftande. 

 

 

4.1 Diskussion 

 

Som belysts bland annat under rubriken 3.1.1 bildades den första erans Klan efter mallen av 

brödraskapsföreningar. En sådan brödraskapsförening är Frimurarna och Harry Lenhammar 

skriver: ”Tron på ett högsta väsen som skapare av himmel och jord utgjorde den första 

grundpelaren i frimureriet. Den kallas de ekumeniska. Den ville samla alla.”
199

 Om man ser 

till ordvalet i de texter som presenteras i den första erans Klan tycker jag mig även hos dem se 

en deistisk/ekumenisk syn på religion samt vänligt sinnad till vetenskapen. Som kan ses på 

sidan 19 hänvisar Klanen till historia och fysiologi och hävdar att naturen upphöjt vita över 

andra raser. De hänvisar även till ”the maker” vilket är att jämföra med citatet om frimurarna 

ovan. Trosbekännelsen tycker jag ytterligare understryker denna tes: ”We the/…/ revently 

acknowledge the Majesty and Supremacy of the Divine being, and recognize the goodness 

and Providence of the Same.”
200

 Som belysts fanns det heller ingen restriktion för vilken 

religion man skulle tillhöra i den första erans Klan. 

Som visats på flörtade Klanen i sitt ursprung snarare med det ockulta än det kristna. 

Dräkterna hade syftet att ge ett hedniskt intryck och detsamma gällde för ordens titlar. I 

annonser hänvisar man exempelvis till ”the sacred serpent” vilket enligt min uppfattning inte 

alls passar in i kristen symbolik utan även detta är mer hedniskt till sin natur. 
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Min uppfattning är att Klanen hade funktionen av en brödraskapsförening men att en 

parallell funktion utvecklades i att upprätthålla allmänhetens moral. Denna moral byggde på 

ett konservativt samhällstänkande som sedan följt med Klanen genom historien. Det här 

synsättet bygger på tänkesättet som uppkom för att legitimera slavhandeln och som förde 

kristendom och vitmakt samman. Eftersom vitmakt/kristendom var djupt inrotat i samhällets 

värderingar blev det en naturlig del av Klanen som i avsaknad av ett direkt ändamål tog det 

som sin uppgift att bli moralens väktare och verkställande organ för Guds straff. 

Under tiden för andra erans Klan hade moralen enligt fundamentalistisk protestantism 

förfallit vilket gav Klanen en legitim uppgift i återinställandet av puritansk moral. Andra 

erans Klan bildades dock även den som en broderskapsförening men definierades enligt min 

uppfattning i mycket högre grad som en kristen organisation. Det vill säga kristen i 

bemärkelsen protestantisk. Dräkten som ursprungligen i den första eran var ett hedniskt 

uttryck sågs nu som en del i uppfyllandet av en biblisk profetia: ”/…/ white-robed of all 

nations standing before the throne of God.”
201

 Bäraren av dräkten ansåg det vara en helig 

upplevelse och den utmålades som uniformen för Guds heliga soldater eller tjänare. Klanen 

anser sig handla efter Jesus exempel och offrar sig själv för sina medmänniskor och som ett 

heligt offer för Gud. Även om Klanen av första eran visade på att de straffade dem som brutit 

mot Guds vilja finns enligt min uppfattning inte tänkesättet att Klanen hade en närmre relation 

till Gud än andra vita. I andra erans Klan läggs alltså ytterligare en dimension till Klanens 

teologi. Men även en restriktion i att medlemmar måste tillhöra en protestantisk kyrka. Det 

religiösa fick en mer framträdande roll och blev ett direkt motiv för Klanens existens och som 

visats på sökte sig människor till Klanen av andliga behov. Min uppfattning är att Klanen 

även i religiösa avseendet ville befästa det konservativa tänkandet. 

Tredje erans Klan såg enligt min uppfattning även den som sin uppgift att upprätthålla 

puritansk moral men tycks ändå tonat ner det något. Exempelvis, som synes på sidan 27, är 

kravet för medlemskap i Robert Sheltons Klan bland annat att man är en person av ”temperate 

habits”. Klanen får med andra ord ge efter i sina krav på sina medlemmar. Enligt min 

uppfattning spinner Klanen vidare på självbilden som heliga soldater som tydligast ger sig till 

känna i stycket Sam Bowers där det framkommer att fienden är de otrogna, de som inte delar 

samma tro. Våldet beskrivs som en religiös handling i sig inte enbart som ett medel för 

tillrättavisning utan en kamp emot Satan. 
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Under fjärde eran verkar Klanen på ett sätt ge ett skimmer av att vara en politisk 

organisation men därtill finns en tydligare teologisk retorik och direkt koppling till den 

identitetskristna läran. Klanen används som ett verktyg för uppmärksamhet. Det strikt 

protestantiska är inte längre av vikt utan protestantismen kan till och med, som synes på sidan 

32, ses som ett snedsteg i historien i målet att ena den vita rasen.     

Under femte eran verkar all legitimitet komma från den identitetskristna ideologin och 

religiöskonfession hos medlemmar verkar sakna betydelse. Det paradoxala ligger i att Bibeln 

är källan för att legitimera Klanens åsikter men för att vara medlem behöver man inte tro på 

den. IKA deklarerar att man accepterar alla former av kristendom som inte är fientligt 

inställda till tanken om den vita rasens överlägsenhet, vilket enligt mig nästintill dag 

begränsar dem till den identitetskristna läran.  

Klanen har använt Bibeln som verktyg för legitimitet under hela sin historia men min 

uppfattning är att den till en början snarare behövdes för att legitimera existensen än åsikterna.  

Min uppfattning är att Klanen i sin barndom var, eller snarare såg sig som moralens väktare i 

en tid då kristendom och moral var samma sak. De hade då en nära relation till protestantiska 

kyrkosamfund och framförallt till gräsrötterna i dessa. Övertid har dock sekulära värderingar 

modifierat den allmänna moralen och kyrkosamfunden anpassar sig till den nya normen. 

Klanen däremot har dock stagnerat i sina grundläggande åsikter vilka från början var en del i 

kyrkan de tidigare varit en del av. Det blir en sekt eller avfälling till den protestantiska kyrkan 

då de valt att behålla en linje som inte längre är aktuell. Klanen är trots allt beroende av 

medlemmar. Det måste därför hela tiden söka nya fiender som hotar den allmänna moralen 

och kan genom det hänvisa till den ursprungliga värdegrunden.  

I Amerika till skillnad från Sverige är religionen en viktig del av samhället
202

 och detta 

sätter sina avtryck även i Klanen. Att de numera hänvisar till den identitetskristna läran är 

antagligen ett sätt att legitimera sina åsikter i en tid då rasism inte längre är allmänt rumsrent, 

då de ursprungliga Klanerna inte startades som något identitetskristet samfund. Thomas Robb 

ledare för Knights of Ku Klux Klan säger, som synes på sidan 38, att Klanen grundades på 

religiösa trosföreställningar men är mer sekulär i sin natur, och att det förekommer många 

olika trosuppfattningar bland klanmedlemmar. Ironiskt nog tycker jag mig se att i takt med att 

kyrkan tar mer avstånd från Klanen desto mer hänvisar man till Bibeln för legitimering.  

Det är svårt att skapa sig en bestämd uppfattning av vad Klanen egentligen står för, dels 

för det finns så många olika grupper med tilläggs namnet Ku Klux Klan och dels för att jag 
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genom olika hemsidor stött på de mest otroliga kombinationer av klanmedlemskap och 

åsikter. Bland annat en kvinnlig Klanmedlem som är feminist och kämpar för homosexuellas 

rättigheter.
203

 Klanen är en komplex sammansättning av motsägelser. Om man ser till 1920-

talets Klan finns exempelvis ambitionen att vara en förenande kyrka för alla protestantiska 

förgreningar i liket med den katolska kyrkan som man sätter sig emot. Det är med andra ord i 

sin ordning att vara ”lojal” mot en Imperial Wizard men inte en påve. Det är inte heller de 

enda parallellerna till katolicismen som kan skönjas. Mysticismen som finns i Klanen anser 

jag vara mer likt katolska religiösa uttryck än protestantiska, vilket även Wade påpekar.
204

 Det 

är kanske just det tomrummet Klanen fyller hos en protestant. Det kanske fanns ett behov av 

att känna sig utvald och få lite mystik i livet som bryter mot vardagen. Klanens funktion i 

enandet av protestantismen var kanske även att de erbjöd mystik i en religiös kontext där den 

saknas. Vilket jag anser Blee antyder som synes på sidan 21.
205

 Klanens förhållande till 

USA:s konstitution har även de varit motsägelsefullt. Bland annat har de som konstitutionen 

advocerat för separation mellan kyrka och stat, vilket sedan har utvecklats till propagerandet 

för införande av teokrati. 

Klanen söker hela tiden legitimitet för att finnas. Från början hade de detta i samhällets 

fundamentala värderingar. Men samhället förändras och dess värderingar förändras. Kärnan i 

Klanens värderingar består i syftet att värna om den ”rena” vita rasen men man måste finna ny 

legitimitet för existensen, exempelvis i identitetskristendom och Bibeln. Bibeln har före 

Klanens uppkomst och i Klanens historia använts för att legitimera den vita rasens 

överlägsenhet och identitetskristendomens bibeltolkning gav Klanen ytterligare en dimension 

när det gällde att legitimera det växande hatet mot judarna.  Klanens religiösa övertygelser 

finner jag gå hand i hand med samhälleliga förändringar. Exempelvis var det först när 

integration blev en realitet som det blev nödvändigt att ta till bibelns hjälp för att visa på att 

segregation var påbjuden. Min uppfattning är att Klanens relativa framgång kommer av att de 

kombinerade det amerikanska folkets religiösa och sekulära värderingar och fick dem att 

överensstämma.  
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4.2  Sammanfattning 

 

Min uppfattning är att Klanen genom att inte utvecklas i sina rasåsikter driver längre ifrån 

traditionella protestantiska kyrkor som i högre grad har anpassat sig till det sekulära 

samhällets värderingar. De motiverar sina åsikter utifrån en teologi som bygger på samma 

grund som den som användes för att legitimera slaveriet. Ur religiös synpunkt är 1920-talet 

den mest utmärkande eran, då man hade en nära relation till olika protestantiska förgreningar 

och var i det närmaste en egen kyrka. Med tiden har Klanen blivit en marginell organisation 

utan legitimitet från representanter från stora religiösa institutioner vilket gör att de istället får 

söka stöd hos andra marginella grupper. 

Omfattningen för detta arbete begränsar mig något i hänseende till vad som är möjligt att 

undersöka. En intressant fortsättning på detta arbete anser jag hade varit ett jämförande studie 

mellan Ku Klux Klan och en liknande organisation av annan religiös härkomst.  
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