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Kapitel VI

Den gudarna söker förgöra
”Den gudarna beslutat att bringa i fördärv inleder de först i dårskap.”

Henry Wadsworth Longfellow

”De för vilka Gud planerat fördärv, beredes först för sitt olyckliga öde i det 
att sinnena deras, raseras.”

John Dryden

”Den Gud önskar förgöra gör han först vansinnig.”
Seneca

”När gudarna låter stor vrede falla över människan är förståelsens ljus det 
första de fråntar honom.”

Lycurgus

”De människor som Gud önskar förgöra, berövar han först allt vett.”
Euripides

”När gudomliga makter makter planerar att störta en människa i ondskans 
fördärv, är den första skadan de åsamkar honom tillägnad förståndet.”

Sofokles

”Som medlemmar av en gemensam nation måste vi vara från vettet, bokstav-
ligt talat från vettet, som tillåter ett årligt  inflöde om cirka 50.000 anhörigin-
vandrare, vilket  är den främsta orsaken till att rasfrämlingarna tar över vårt 
land. Att vara med om detta är som att se nationens gunstlingar göra det till 
en heltidssyssla att bygga sitt eget och nationens likbål.”

Enoch Powell1

1. Enoch Powell (1912-1998), konservativ ledamot av det brittiska parlamentet, i ett tal från 1968 
om den icke vita invandringens faror, varmed han fullständigt omintetgjorde sina möjligheter till 
fortsatt politisk karriär.
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FAKTA ÄR OFTA märkligare än fiktion. Vi underhålls ofta av apo-
kalyptiska berättelser i vilka mänskligheten, eller någon viktig del av 
den, hotas av undergång. I dessa berättelser är vi vittnen till huvudper-

sonernas spännande ansträngningar för att rädda den. I den verkliga världen 
är vi också vittnen – till ett verklighetsdrama som är mycket mer än ett fall 
av livet som imiterar konsten. Det drama som vecklar ut sig inför oss är den 
nordliga rasens gradvisa försvagning och utplåning genom raskorsning och 
ersättning. Vår ras har redan åsamkats avsevärda förluster och situationen 
är prekär. Men trots att medlemmarna av vår ras tvingas bevittna hur basen 
för vår existens reduceras allt mer tillåts de inte ingripa. Den förhärskande 
politiska doktrinen stämplar varje ansträngning för att bevara rasunderlaget, 
och till och med åsikten att bevarande kan vara av godo, som något moraliskt 
förkastligt. Nordeuropéer tillåts inte motsätta sig den egna rasens pågående 
förgörelse, utan förväntas stödja den.

I dikten är en tragedi en moraliskt betydelsefull kamp som slutar med för-
görelse eller undergång, för någonting eller någon av stort värde eller av stor 
betydelse. Det antika Greklands skådespelsförfattare uppfann tragedins form 
och betonade moralens roll i konflikten. Härifrån härrör även citaten ovan 
vilka varnar oss om att vansinne föregår och förorsakar fördärv. Men det 
ligger i vansinnets natur att de som drabbats inte förstår sin egen belägenhet 
utan snarare hånar människor vilka invänder mot vansinnet och kallar dem 
vansinniga. Gudomliga, styrande eller dominanta makter har gjort dem van-
sinniga (genom en självdestruktiv ideologi, religion, moral eller system av 
övertygelser och värderingar) och  förmår dem att handla i strid med egna 
vitala intressen och verka för sin egen undergång.  Makterna hindrar dem 
också från att inse det egna vansinnet eller förstå det öde de går till mötes.

Den nordliga rasen har vänts mot sig själv. Man har inom denna ras ac-
cepterat en dominant ideologi eller moral, ett system av föreställningar, över-
tygelser och värderingar, som förnekar och kränker rasmedlemmarnas vitala 
rättigheter och intressen, som befrämjar rasens försvagning och förgörelse, 
som förhindrar rasmedlemmarna från att agera för att rädda sig själva och 
som fördömer dem som gör det som omoraliska. Resultatet, varmed grunden 
läggs för en klassisk tragedi, är att den nordliga rasen har drivits till full-
komligt vansinne i rasfrågor. Detta tragiska fenomen är den överskuggande 
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orsaken till den utplåningsprocess som nu förgör den nordliga rasen. Utan 
denna omständighet skulle de övriga hoten vara utan betydelse och snart till-
intetgjorda. Det är till följd av vansinnet som de övriga faktorerna blir ett 
dödligt hot, i det att inget försvar längre reses till skydd emot deras menliga 
effekter på rasfundamentet. 

Den dominanta ideologi eller styrande dogm, som har accepterats inom den 
nordliga rasen, på bekostnad av det rasliga förstånd varav rasens existens är 
avhängig, är rasnihilismen. De flesta människor har inget verkligt val i den 
här frågan. De är betingade eller indoktrinerade. Deras sinnen är sedan tidiga 
levnadsår stöpta, förvridna och formade för att passa och överensstämma 
med rasnihilismens dominanta ideologi, moral och övertygelser, detta i en 
allt överskuggande indoktrinering som har fått pågå och som alltjämt pågår 
utan skälig konkurrens från alternativa sätt att tänka. Individen har svårt att 
uppbåda integritet nog för att motsätta sig det ogynnsamma inflytandet från 
underhållningsmedia, nyhetsmedia, utbildningsväsendet, regeringen, kyrkan, 
från akademiska, politiska och religiösa auktoriteter och ledare, samt till sist 
även från den egna vänkretsen. De som lyckas tenderar att besitta en ovanlig 
grad av intellektuellt, psykologiskt och moraliskt oberoende och tillräckligt 
med självförtroende för att tänka självständigt, forma privata åsikter och göra 
egna bedömningar, och för att därtill, om nödvändigt, ensamma hålla fast vid 
sina principer och övertygelser.

Den indoktrinering, som tar sig uttryck i den dominanta rasnihilistiska och 
antinordliga kulturen och som vänder individer mot sina rasfränders vitala 
rättigheter och intressen, uppställer det som ett förstahandsval att betrakta 
rasmedvetna nordeuropéer som omoraliska på grund av att deras kamp för 
överlevnad står i strid med andra rasers sekundära intressen. Den innebär 
även att de som stöder rasens förkämpar betraktas som omoraliska. Hos vissa 
människor har indoktrineringen varit så effektiv att den framkallar en nästan 
pavlovsk reaktion, en tanklös ryggmärgsreaktion av blind indignation mot 
vitala nordliga intressen och mot dem som stödjer dem. Denna betingning 
inleds då målindividerna är mycket unga, helst redan i förskolan.

Unga varelser är alltid sårbara i och med sin ungdom, emedan de i sitt be-
roende av den vuxne individen och flocken är förhållandevis tillitsfulla och 



8 Richard McCulloch

inte har garden uppe. Unga människor är sårbara för alla former av raslig el-
ler antiraslig indoktrinering. Rasmedvetenheten och -sensibiliteten utvecklas 
när individen blir äldre. Detta gäller för all kunskap, erfarenhet och visdom. 
Men kunskap kan undertryckas och förvrängas lika mycket som den kan nä-
ras och uppmuntras. Den rådande kulturen och dess utbildningssystem upp-
muntrar inte medvetenhet om att rasnihilismen kan förorsaka den nordliga 
rasens icke-existens genom kontraevolutionär korsning. Denna information, 
denna enkla men mycket viktiga kunskapsdetalj, tillhandahålls inte av den 
dominanta kulturen. Den anses inte vara en passande fråga att ställa. Den 
rasnihilistiska utbildningens mål är att väcka stöd för rasnihilismen, något 
som skulle bli svårt att uppnå ifall dess destruktiva kraft belystes. Syftet med 
rasnihilistisk indoktrinering är att stjäla nordeuropéers lojaliteter, deras hjär-
tan och sinnen, att ta ifrån dem deras naturliga lojalitet gentemot sin egen ras 
och dess vitala intressen, och vända dem mot sig själva i en slags perversion. 
Liksom turkarna visat med sin janitsjarkår, är sådana själsberövande åtgärder 
effektivast om de sättes in tidigt i individens liv.

Eftersom all kunskapsbildning om inriktningens destruktiva verkan under-
tryckes, kan det inte med rätta hävdas att stödet för rasnihilismen är en pro-
dukt av på information baserad eftertanke. Nordeuropéers beslut att stödja 
rasnihilismen har i allmänhet varit illa underbyggda. Dylika beslut påverkas 
även av förmågor som raslig intelligens, sensibilitet och medvetenhet, förmå-
gor som är olika väl utvecklade hos olika människor och således hos somliga 
påtagliga medan de hos andra är oviktiga eller rentav helt utan betydelse. 
Syftet med den rasnihilistiska betingningen är att försvaga eller undertrycka 
nämnda förmågor, att rasligt avtrubba föremålen för påverkan och göra dem 
rasligt omedvetna, ointelligenta och okänsliga

Som Platon förklarar för oss i sin berömda allegori om grottan, är inte alla 
människor begåvade med samma synsinne, samma förmåga att se, förstå el-
ler begripa. Vad som är tydligt och uppenbart för en del kan varken ses eller 
förstås av andra. Människor finner det ofta svårt att tro på det de inte kan 
greppa och misstror det de inte förstår, ofta av rädsla. De kan inte uppskatta 
värdet hos någonting som de är omedvetna om eller älska något som de är 
ovetande om. Raslig kärlek, eller kärlek till sin egen ras, ägs inte i lika stor 
omfattning av alla. Känslan av omsorg, omvårdnad, uppskattning och tillgi-
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venhet för sin egen ras, och önskan att bevara och beskydda den, är starkare 
i somliga än i andra. De som saknar den kan ofta inte förstå den. På ett sätt 
som blott är alltför vanligt bland människor så betraktar de de kvaliteter hos 
andra som de själva saknar, såsom kärlek, mental sundhet och moral, som ett 
svårförståeligt förhållningssätt som de ser som något negativt, simpelt och 
underlägset eller som hat och mental ohälsa. Att göra annorlunda vore för 
dem att erkänna sin egen oförmåga.

En människa som är oförmögen att förstå vad rasnihilismen egentligen 
åsamkar oss, att det som åstadkommes är den nordliga rasens förgörelse ge-
nom ersättning och kontraevolutionär korsning, tycker sig inte ha anledning 
att motsätta sig händelseutvecklingen. De som inte bryr sig om den nordliga 
rasen, som inte älskar eller värdesätter den, som inte bryr sig om huruvida 
den lever eller dör, har mycket mindre anledning att motsätta sig rasnihilis-
men än de som gör det. De nordeuropéer som inte kan se, som inte bryr sig 
om eller som inte är medvetna, kommer mycket troligare att stödja rasnihilis-
men, eller åtminstone vara tillfreds med den, än de som kan se, som bryr sig 
om och som är medvetna.

En annan huvudanledning till nordeuropéernas underkastelse inför rasnihi-
lismen och synbara likgiltighet inför den egna rasens undergång är självbelå-
tenhet. Självbelåtenhet härrör från en önskan att tro att allt är väl, eller att om 
någonting är fel så handlar det bara om mindre problem, och inte om verkliga 
faromoment, vilka om de förblir obeaktade leder till undergång. Självbelåtna 
människor anpassar sig till den dominanta eller etablerade kulturen, accepte-
rar dess övertygelser och värderingar och rättar sig efter dess doktriner och 
trossatser. De tycker inte om att informeras om att någonting är allvarligt på 
tok, att någonting viktigt befinner sig i överhängande fara och fordrar hand-
ling för att räddas. De tycker inte om att få höra att den rådande ordningen 
är synnerligen skadlig och i förlängningen med nödvändighet leder till för-
görelse av något mycket värdefullt, samt att det krävs stora förändringar för 
att förhindra denna händelseutveckling. De tycker inte om att bli störda i sin 
tröghet och falska känsla av välbefinnande, av kunskap som medför ett mo-
raliskt ansvar eller en plikt att handla, och blir därför förbittrade på personer 
som ställer dem inför sådan kunskap.
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Självbelåtenhet, likgiltighet, ointresse eller brist på omsorg om den nordliga 
rasens överlevnad eller förgörelse leder åt samma håll som raslig omedveten-
het. På grund av att många människor är omedvetna om precis vad den nord-
liga rasen är och vad den omfattar, lyckas de ofta inte, eller är oförmögna, att 
se samband mellan olika nordliga särdrag och egenskaper och den nordliga 
rasen själv. Detta resulterar ofta i mycket självmotsägande värderingar och 
attityder. Dessa människor kan tänkas värdesätta många nordliga särdrag och 
egenskaper (särskilt fysiska särdrag förknippade med estetik och skönhet, 
såsom nordliga anletsdrag, hud-, hår- och ögonfärg, hud- och hårstruktur et 
cetera) utan att förknippa dem med den nordliga rasen själv, varvid de sepa-
rerar särdragen och egenskaperna från den ras vilken underbygger deras ex-
istens och på vars fortbestående även deras fortbestånd beror. Genom att inte 
tillfullo förstå detta samband kan somliga människor tänkas hysa ideologiska 
övertygelser och värderingar som inte inbegriper beaktande av den nordliga 
rasen eller av de förhållanden varpå rasens fortsatta existens beror, samtidigt 
som de på intet sätt vill äventyra olika unika nordliga rasliga särdrag och 
egenskaper. 

De lyckas inte koppla samman rasen med dess särdrag och förstår inte att 
reduktion eller utplåning av det ena med nödvändighet inbegriper reduktion 
eller utplåning av det andra.  I verkligheten, emellertid, kan de två sakerna 
inte separeras.

Undvikande eller kringgående av verkligheten är till och med värre än oför-
mågan att se verkligheten, och till och med farligare, för det leder till förakt 
för och förkastande av dem som kan se och är villiga att se. ”Det finns ingen 
som är så blind som den som inte vill se.” De omfamnar villigt okunskapen 
av rädsla för kunskap som de inte vill kännas vid. Likt personerna i berättel-
sen Kejsarens nya kläder vill de inte se eller veta av det som de inte förväntas 
se eller känna till, eftersom de tror att sådan insikt och kunskap indikerar 
abnormitet. Det finns ytterligare ett skäl att undvika verkligheten, omfamna 
okunskapen och frukta kunskap. Människor önskar ofta förskonas från kun-
skap som kommer att förorsaka dem smärta. När det egna folket är på väg 
att utplånas under en styrande makt, så dominant att den förefaller omöjlig 
att stoppa, är det för varje ansvarskännande människa mycket smärtsamt att 
korrekt analysera situationen. Insikten om rasens försvagning och om hur fö-
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restående död väntar längs den inslagna vägen, förorsakar alla nordeuropéer 
vilka känner kärlek till sin ras, smärtan av ett öppet och ständigt blödande sår 
som inte läker. Men smärta tjänar ett positivt och mycket viktigt syfte, i det 
att den varnar oss. I och med smärtan blir vi medvetna om att vi lider skada 
och kanske rentav är på väg att dö. När vi är medvetna kan vi handla för att 
skydda, alternativt rädda oss själva från det som skadar eller hotar oss, innan 
det är för sent. 

Det finns två typer av nordeuropéer som inte känner smärta inför sin ras  ̓
förgörelse: dels de som brister i kunskap, dels de som inte bryr sig om vad 
som händer.

Den nordliga rasens urgamla folksägner var vanligtvis praktiska varningar 
för världens faror, ofta i allegorisk form. Man hoppades att dessa varningar 
skulle hörsammas av mottagarna och möjligtvis rädda dem från smärta el-
ler fördärv. De existentiella hoten mot livet symboliserades ofta av rovdjur. 
Vargen var den vanligaste och mest bekanta symbolen för dessa faror. Men 
det största hotet, den yttersta faran, symboliserades av draken (eller den stora 
ormen eller masken).

Draken var likt de övriga rovdjuren livets fiende och förgörare, men till 
skillnad från många andra rovdjur var den av episka proportioner. Den hung-
rade efter att förgöra livets själva källa. Drakens föredragna offer var jungfrun, 
som symboliserade rasens livskälla, dess centrum. I denna allegoriska värld, 
liksom i den verkliga världen, var kvinnan det förnyade och fortsatta livets 
källa. Jungfrun var en kvinna som ännu inte hade fortplantat sig, den källa 
till nytt liv som ännu inte hade skapat nytt liv, och som ännu inte fullbordat 
sitt existentiella syfte, uppdrag och levnadsöde såsom avsetts av naturen och 
skapelsens krafter. Draken sökte hindra jungfrun från att skapa nytt liv, från 
att fullborda sitt levnadsöde, för att därigenom förekomma livet i dess själva 
källa. Jungfrun, livskällan, antingen uppslukades eller hölls som fånge; den 
värdefullaste delen av en undangömd skatt. I båda fallen hindrades hon från 
att fullborda sitt syfte, och livets fortbestånd förvägrades katastrofalt.

Draken är en metafor för de skapelsehämmande och livsförnekande före-
ställningar, övertygelser, bruk, värderingar och etiksystem som förhindrar el-
ler motarbetar livets skapelse, bevarande och fortsättande. Den är en metafor 
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för dödens krafter. För den nordliga rasen förverkligas denna metafor i sin 
farligaste, destruktivaste och mest livshotande form av rasnihilismens ideo-
logi. Rasnihilismen är draken som förvägrar den nordliga rasen rätten till liv, 
som berövar den de förhållanden som rasens själva existens är avhängig av, 
som förgör dess liv i och vid källan genom kontraevolutionär och skapelse-
upplösande korsning, och som redan har gjort anspråk på miljoner nordeu-
ropéer som offer – fler än något krig eller någon farsot – och hotar den med 
utplåning. Det är rasdödens drake som nu härskar över den nordliga rasen. 
De nu levande generationerna nordeuropéer har blivit födda i drakens grotta 
och har levt hela sina liv där under dess förtrollning. För de flesta av dem är 
det den enda värld de någonsin känt till eller skulle kunna föreställa sig. De 
har lärt sig sina värderingar och sin etik i denna värld med draken – deras för-
görare och antiskapare – som lärare och mästare. De bedömer och mäter alla 
föreställningar och värderingar med drakens normer som måttstock. Denna 
måttstock är den enda de känner till. De har fått lära sig och tror att drakens 
vilja och väg – rasförgörelsens väg – är den rätta och riktiga vägen, och de 
ser allting enbart genom drakens ögon. Det enda ljus de känner till är det som 
utgår från drakens brännande och destruktiva andedräkt. De har aldrig sett 
skapelsens ljus.

Nordeuropéer har lärt sig att dyrka rasnihilismens drake som sin främsta 
gud. Att inte lyckas åtlyda dess vilja är den främsta synden, och att försumma 
att dyrka den är den värsta formen av kätteri. Den främsta formen av dyrkan 
är att mata draken med nordeuropéer. Den förtär dem i små bitar eller i stora 
stycken så fort den kan, i den takt som dess villiga offer försätter sig själva i 
dess käftar, fascinerade och hypnotiserade, eller i den takt som ovilliga offer 
kan uppbringas. Miljoner har förtärts, bit för bit, en liten tugga skönhet eller 
begåvning här, ett större stycke där. Många har blivit ledda till draken av sina 
vänner, lärare, präster och till och med av sina föräldrar, vilka slängt upp de 
olyckliga på drakens offeraltare och matat den med dem. Ju större offrets ras-
liga värde är, desto mer längtar draken efter att förtära dem, och desto större 
är dess njutning och glädje då den tillfredsställer sin aptit. 

I symboliken i de folksägner och ridderliga romanser som är en del av den 
nordliga rasens urgamla visdom, räddar hjälteriddaren jungfruprinsessan från 
den drake som skulle ha förgjort henne och hindrat henne från att skapa nytt 
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liv. Hon förenar sig tacksamt med sin hjälte, och tillsammans skapar de sedan 
nytt liv, varmed triumfen över draken fullbordas. Men offren för rasnihilis-
mens drake har i sin dårskap förlorat förmågan att igenkänna eller värdera en 
hjälte som kommer dem till undsättning. De har betingats att istället söka och 
välkomna sin förgörelse, att betrakta dem som skulle kunna rädda dem som 
fiender och förrädare mot draken och att förkasta och fördöma dem – och 
deras ansträngningar – som onda och omoraliska. 

Draken är den onda, gudomliga makt, som för att kunna störta nordfolken 
i fördärvet först bringar vansinne över dem och förmår dem att åsamka sig 
själva skada. Rasnihilismen är den rådande kulturens etablerade religion, den 
ortodoxa bekännelsen. Alla andra religioner måste anpassa sig till dess vär-
deringar och övertygelser eller betraktas som ogudaktiga. Alla medlemmar 
av kulturen, med vilken annan svuren religiös anknytning eller förkärlek som 
helst eller med ingen religiös anknytning alls, indoktrineras med dess doktri-
ner och trossatser från tidig barndom av varje kulturell institution, offentlig 
eller privat. Offentliga medel och lagar används för att stödja och upprätthålla 
dess principer och läror. Skattepengar beviljas dem som lär ut och befräm-
jar dess doktriner, men undanhålles dem som inte gör det. Varje uttryck för 
misstro eller bristande samförstånd fördöms som kätteri. Indoktrineringen av 
offren är ofta så fullständig att den resulterar i en dogmatisk, och till och med 
hysterisk, fanatism som inte kan tolerera avvikande meningar eller alterna-
tiva synsätt. 

Rasnihilismen är en avgudadyrkande religion. Dess gudabilder är de olika 
personligheter och celebriteter som hyllar, eller har hyllat, dess doktriner 
och trossatser. Många av rasnihilismens anhängare personifierar dess före-
ställningar och värderingar i dessa avgudade personligheter. Varje föreställ-
ning eller värdering som på ett mer direkt sätt strider mot tankegångar som 
förfäktats av dessa avgudade personligheter betraktas av de indoktrinerade 
som kätteri. Bland de avgudade återfinns sådana bortgångna personligheter 
som John och Robert Kennedy, Martin Luther King jr, Eleanor Roosevelt, 
Margaret Mead, John Lennon och Mahatma Gandhi, vilka beredes en plats 
i rasnihilismens minnestempel, medan andra upphöjda gudar utgöres av le-
vande kändisar inom politiken, konsten, underhållningen och idrotten. Dessa 
talrika avgudabilder åkallas när man vill fördöma föreställningar som inte 
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underbygger de rasnihilistiska doktriner som idolerna förknippas och identi-
fieras med. 

Kristenheten, eller åtminstone dess större samfund, stödjer till fullo rasnihi-
lismens dagordning. Man förnekar den nordliga rasens vitala rättigheter och 
intressen, uppmuntrar tillkomsten av omständigheter som är menliga för dess 
långsiktiga existens och fördömer varje önskan eller ansträngning att rädda 
den. De kristna koryféerna uppmuntrar rasblandade äktenskap och adoptio-
ner i sina församlingar, agerar för införandet av icke nordliga invandrare i 
de nordliga hemländerna och bistår deras bosättning och införlivande i det 
nordliga samhället. De kristna helgerna har, där dessa ersatt de förkristna 
nordliga och rasliga helgerna, förvrängts till att befrämja rasnihilismen, som 
nu hyllas som den kristna andens finaste uttryck. Kristendomens universella 
(icke rasliga) doktriner och världsåskådning har, genom de kristnas missions-
ansträngningar för att förena världens alla raser under kristenhetens elan, 
snabbt finjusterats efter ”en värld, en ras”-ideologin. Denna ideologi, vars 
anhängare förespråkar den nordliga rasens förgörande genom kontraevolu-
tion och ersättande, likställs av kristna ledare allt mer med frälsning. Enligt 
detta förvirrade resonemang kan nordeuropéernas själar bara räddas om de 
stödjer sin ras  ̓förgörelse. 

I takt med att kristendomen blir alltmer antinordlig i sina värderingar och 
läror blir det allt vanligare att den nordliga rasen ställs inför religiösa spörs-
mål som ifrågasätter dess själva överlevnad och fortsatta existens. Är det 
ondskefullt att verka eller tala för den nordliga rasens fortsatta existens? Är 
de förhållanden av raslig separation och oberoende som fordras för fortsatt 
nordligt liv liktydiga med onska? Eller är det i själva verket tvärtom den 
nordliga rasens förgörelse genom genetisk översvämning, och förvägrandet 
av de förhållanden som rasens bevarande påfordrar, som utgör uttrycket för 
den sanna ondskan? Om religion är dyrkan och tjänande av skapelsen och 
livet, vilket är då det skapelsebejakande och livsbejakande svaret på ovan-
stående frågor? 

Om den nordliga rasen ska överleva behövs definitivt en religion som är 
dess folk till gagn istället för till förfång, en religion som försvarar istället 
för att fördöma folkets vitala rättigheter och intressen. Nordfolken behöver 
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en religion som stödjer deras rätt till rasligt liv, inte en religion som förenar 
alla makter som verkar för deras förgörande och befrämjar föreställningar 
som gör dem vansinniga. Nordligt stöd för rasnihilismen är vansinne. Det är 
en masspsykos som leder den nordliga rasen mot självförgörelse. Den rasni-
hilistiska dogmatiken vänder nordeuropéer mot sig själva och mot sin egen 
ras och söndrar deras naturliga lojaliteter. Den får föräldrar att vilseleda och 
överlämna sina barn åt rasblandningens rasmord, varigenom generationers 
rasliga linje eller livskedja bringas att upphöra. 

Självmord och självdestruktivitet är inte mentalt sunt. När en person eller 
ras är motståndare till sin egen existens och de förhållanden de behöver för 
att existera, är detta tecken på mentalsjukdom. För att den nordliga rasens 
barn ska acceptera en ideologi som förvägrar dem deras rätt till rasligt liv och 
de härför nödvändiga betingelserna, måste de först försättas i vansinne. Att 
likställa sådant rasligt destruktivt vansinne med idealism, hänsynsfullhet och 
kärlek, såsom rasnihilismens förespråkare gör, är att jämställa döden med 
livet. Rasnihilismens vansinne är det vansinne som förgör den nordliga rasen. 
Den nordliga rasen kommer inte att uppnå raslig, mental hälsa förrän dess 
folk har lärt sig att skilja mellan rasmässig hälsa och det som ur rassynpunkt 
är sjukt. Förhållanden som är gynnsamma för fortsatt och oförsvagat rasligt 
liv och välbefinnande utgör uttryck för raslig hälsa. Förhållanden som bidrar 
till raslig försvagning och ickeexistens indikerar raslig ohälsa. De nordeu-
ropéer som stödjer och söker utrymme för de förstnämnda förhållandena är 
rasligt friska; de som stödjer och tillämpar de sistnämnda är rasligt sjukliga. 
De rasligt friska nordeuropéerna vill att deras ras ska leva. De har en raslig 
livslängtan. De rasligt sjuka nordeuropéerna vill inte att deras ras ska leva, 
eller så bryr de sig inte. De har en raslig dödslängtan, genom uppsåt eller ur-
aktlåtenhet. De friska är rasliga livsbejakare och stöder rasligt livsbejakande, 
den rasliga Gyllene regelns leva och låta leva-rasism. De sjukliga är rasliga 
dödslängtare och stöder raslig dödslängtan, det rasnihilistiska programmet 
för nordlig utplåning. 

Ett tillstånd av rasmässig, mental hälsa förutsätter filosofisk, ideologisk, re-
ligiös och moralisk hälsa. Detta är rasens immunsystem. Hälsa på dessa om-
råden förser den nordliga rasen med immunitet mot rasnihilismens självde-
struktiva mentalsjukdom. Filosofisk, ideologisk, religiös och moralisk ohälsa 
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skapar däremot en mottaglighet som undergräver nordfolkens förmåga att 
skydda sig själva mot det rasnihilistiska vansinnet. Om vi vidmakthåller ras-
lig hälsa så har vi också möjlighet att känna igen och avgöra vad som är bra 
för oss och vad som är dåligt, vad som är hälsosamt och vad som är ohälso-
samt, vad som är sunt för oss och vad som är osunt, vad som är rätt och vad 
som är fel, vad som är oss till gagn och vad som är skadligt. Utan förmågan 
att göra sådana distinktioner och sätta upp normer enligt vilka hälsa, sundhet 
och gagn kan mätas och bedömas, kommer den nordliga rasen snart att visa 
symptom på raslig nihilism och drabbas av dess dödliga verkan. 

Etik, uppförande, värderingar och bruk kan inte bedömas på riktiga grun-
der utan hänsyn till resultat eller effekter. Dessa effekter eller resultat måste 
göras tydliga och klara, tas fram i ljuset för alla att beskåda och bedöma 
utan undanflykter eller förvirring. Resultatet av ett visst förhållningssätt el-
ler handling är ur överlevnadssynpunkt viktigare än avsikten. Positiva motiv 
såsom godhet, hänsyn och kärlek bör bedömas enligt en objektiv standard. 
Skapelsen och livet, och rasens vitala intressen, är de objektiva referenspunk-
ter enligt vilka vi bör mäta och bedöma alla sådana påståenden, samt all etik, 
alla värderingar, uppföranden och bruk. Det är vanligt bland förespråkare 
av varje föreställning att hävda att den är kärlekens ståndpunkt och att mot-
ståndet representerar hat. Med objektiva referenspunkter kan dessa anspråk 
utvärderas korrekt. Om deras verkan är skadlig för rasens vitala intressen, 
äventyrar dess fortsatta liv och hotar att upplösa eller omintetgöra dess ska-
pelse, bör de inte accepteras som verk av, eller exempel på, godhet, hänsyn 
och kärlek. 

Rasnihilismen har sådan verkan. Den leder om den framgångsrikt tilläm-
pas, till raslig utplåning, särskilt av den nordeuropeiska rasen, genom ras-
blandning och ersättning.  I den av rasnihilism dominerade kulturen utmålas 
denna rasligt destruktiva process – folkmordet på den nordliga rasen – som 
känslomässigt varm, munter och det naturliga resultatet av kärlek. (Familjer 
som blivit rasblandade genom giftermål eller adoption är ett särskilt populärt 
tema.) De nordeuropéer som den berövat vettet accepterar denna beskrivning 
och tror på att godhet, hänsyn och kärlek når sitt högsta uttryck i handlingar 
som kränker deras ras  ̓vitala intressen och bidrar till dess förgörelse och död. 
Rasnihilismens vansinne finner sin fullkomligaste framgång i de nordeuro-
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péer som vänts så fullständigt mot sin ras och dess vitala intressen att de för-
nekar, eller vägrar att medge, dess blotta existens, för andra såväl som inför 
sig själva. Att den ens skulle existera är någonting som de inte kan uthärda 
att beakta. De kommer inte att vidtala den vid namn eller bevilja den något 
erkännande, någon status eller legitimitet. Om de på någon medvetandenivå 
verkligen vet att deras ras faktiskt existerar, utgör det för dem i så fall bara 
en orsak att trängta efter dess hastiga utplåning, att ännu innerligare önska 
att ingenting skall få komma till rasens räddning, att ännu starkare stödja 
orsakerna till dess död, att ännu ihärdigare förneka dess rätt till liv, och mer 
fanatiskt motsätta sig dess fortsatta existens och allting som skulle kunna 
uppskjuta förgörelsen. Andra rasnihilister förringar värdet och betydelsen av 
vad som kommer att gå förlorat om den nordliga rasen utplånas. Men de som 
förnekar dess blotta existens, dess identitet, dess status som en rasgenetisk 
livskedja, dess gångna och blivande generationer, dess historia och potenti-
ella levnadsöde, gör mycket mer än att reducera uppfattningen av värdet och 
betydelsen hos det som förgörs, det som kommer att gå förlorat — de redu-
cerar dess utplåning till ett icke-faktum, till förgörelsen av ingenting, till icke-
existensen av något som egentligen aldrig existerat. Ingen form av folkmord, 
eller självmord, skulle kunna vara fullständigare, och ingen form av vansinne 
skulle kunna vara fullkomligare. Den nordliga rasens värsta fiender står att 
finna inom den nordliga rasen själv. Det är de som till följd av rasnihilismens 
vansinniggörande har vänts mot sin ras  ̓vitala intressen och mot dess blotta 
existens. 

Ett splittrat folk, där somliga vill att deras ras ska vara fri men andra öns-
kar att den förslavas till gagn för andra raser, där en del vill att rasen skall 
leva medan en annan del vill offra alltihop på rasnihilismens altare, kan inte 
i längden bestå. Kampen för nordlig räddning sker invärtes, inte utvändigt, 
inom rasen själv, mot den del i rasorganismen som har vänts emot organis-
men själv. I det här kapitlet har vi, som Pogo sade: ”...mött fienden och han 
är vi”. 

Nietzsche skrev att ”det som inte förgör mig gör mig starkare”. Men själva 
undvikandet av förgörelse fordrar styrka. Det som inte förgör oss är det som 
vi är starka nog att motstå. Det vansinne som nu förgör den nordliga rasen, 
rasnihilismen, förmår göra så på grund av att den nordliga rasen har saknat 
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styrkan att motstå det, på grund av att den nordliga rasen har varit för svag för 
att motsätta sig sin egen försvagning och förgörelse. Bristen på styrka, svag-
heten, är inte fysisk, utan – liksom dårskapen själv – andlig, moralisk och 
mental. Den svaghet som ligger den nordeuropeiska rasen till last är inomras-
lig svaghet med avseende på kvaliteter som lojalitet, omsorg och kärlek, och 
så ända ned på individnivå. 

Hur många nordeuropéer idag, särskilt framstående människor med infly-
tande, skulle kunna säga att de älskar och bryr sig om sin ras och är lojala mot 
den? Hur många nordeuropéer skulle erkänna att de hyste sådana känslor av 
lojalitet, omsorg och kärlek om de gjorde det? Svaret är inte många, utan få. 
Denna brist på lojalitet, omsorg och kärlek är källan till det vansinne som för-
gör den nordliga rasen. Den nordliga rasen dör, eller håller på att dödas, av en 
brist på omsorg och kärlek. De som den dominanta ideologin eller religionen 
– den metaforiska guden – söker förgöra förmås först att inte bry sig om eller 
älska. De måste först fås att inte älska eller bry sig om det som förgörs – och 
det som förgörs är de själva. 

Richard Wagner, vars mening Nietzsche ofta inte delade, trodde på att 
kärleken var svaret på livets alla frågor, att den var källan till all frälsning 
och räddning, att endast den hade makten att övervinna förgörelsens krafter. 
Kanske hade han rätt? Kanske kan den styrka och förmåga som den nordliga 
rasen behöver för att frälsa och rädda sig själv, för att övervinna rasnihilis-
mens destruktiva vansinne, bara komma i form av kärlek? Den nordliga rasen 
måste lära sig att älska sig själv, och detta kan mycket väl visa sig vara den 
största kärleken av alla.
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hos vår civilisations medborgare till den grad att frågan om etniskt bevarande tvingas 
upp på den offentliga politiska dagordningen och inte längre kan undertryckas och för-
nekas. Det nuvarande samhällssystemet kommer att – de facto – resultera i de nordliga 
folkens utplåning. Men detta faktum förträngs medvetet av det etablerade samhället. En 
markant höjning av den etniska medvetenheten bland nordfolk skulle göra det omöjligt 
för makthavarna att fortsätta att undvika ämnet – de tvingas att öppet ta ställning för eller 
emot nordfolkens, däribland svenskarnas, fortsatta existens.
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Det rasliga fördraget
Mänskligheten uppvisar en fantastisk mångfald och 
variationsrikedom - en mångfald som idag utsätts för ett tyst 
hot från en dominant ideologi som förespråkar de skilda 
människobefolkningarnas sammanblandning till enhet och 
konstlad likformighet. Bör varje enskild människobefolk-
ning ha en rätt att existera, att vara unik och få utvecklas i 
sin egen riktning, samt en rätt till de förhållanden den be-
höver för fortsatt liv? Den här boken besvarar denna fråga 
med ett oreserverat ja och föreslår ett rasligt fördrag, en 
överenskommelse, mellan människans skilda folk för att 
instifta en deklaration om rasliga rättigheter som kommer 
att erkänna varje ras rätt till liv och de förhållanden den 
behöver för fortsatt liv. Rasligt eller etniskt bevarande, 
i synnerhet när dess principer hävdats av nordeuropéer, 
har sedan årtionden betraktats som något omoraliskt 
och kränkande mot andra befolkningsgrupper. Till stor 
del har detta berott på att de rasbevarande ståndpunk-
ten tidigare saknat en etiskt och moraliskt tilltalande 
definition. Som en konsekvens har motståndarna till rasbeva-
rande kunnat förknippa den med både nazism och omoralisk rasism. Detta har verkat naturligt 
frånstötande på de flesta människor, som därvid accepterat den dominanta samhällsideologins 
uppfattningar och värderingar.
I den här boken blir den rasbevarande ståndpunkten för första gången definierad i moraliska och 
etiska termer, samtidigt som den rådande samhällsideologin exponeras i sin verkliga omoraliska, 
kränkande och destruktiva skepnad.
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Författaren erbjuder en alternativ framtidsvision, en etik och filosofi för rasrelationer i vilken den 
existerande mångfalden bejakas och värdesätts, en ny etik och filosofi byggd på principen att leva 
och låta leva, på fredlig samexistens och på ömsesidig respekt för alla människobefolkningars rätt 
till fortsatt existens och utveckling. Den här boken lägger grunden för en intellektuell och ideolo-
gisk revolution. Som få andra verk erbjuder den verkligt hopp om räddning.
Det rasliga fördraget är Richard McCullochs fjärde bok, och den första som givits ut på svenska. 
Boken finns att köpa i tryck.

Änglarnas levnadsöde
Nordfolken, folken av nordeuropeiskt rasursprung, är för 
närvarande underkastade sådana livsförhållanden som 
bara kan leda till deras gradvisa förgörelse. Denna utplå-
ning sker genom att de trängs undan av och uppblandas 
med främmande folk. De har förlorat de nödvändiga för-
utsättningarna för fortsatt liv: det naturliga förhållande 
av rasseparation och oberoende, under vilket de en gång 
skapades.
Av många olyckliga skäl – från altruism och självupp-
offrande generositet till en vådlig objektivitet som sätter 
andras icke-vitala intressen framför deras eget folkslags 
vitala intressen – kastar nordfolken bokstavligen bort 
sin rikedom: sin kultur och civilisation, sitt materiella 
välstånd, och framför allt, den naturliga rikedomen i 
deras unika rasgenetiska särdrag – fysiska och mentala, 
estetiska och andliga.

Den för närvarande dominanta samhällsideologin står i sådan motsats till nordfolkens vitala in-
tressen att det förhållande av rasseparation som fordras för deras överlevnad, frihet och räddning, 
betraktas som omoraliskt, och de nordeuropéer som förespråkar det förhållandet svärtas ner som 
ondskefulla. I samtliga nordliga länder arbetar det mediala, politiska och kulturella etablissemanget 
aktivt och oreserverat mot nordfolkens vitala intressen. Som en konsekvens bistår många nord-
européer – medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt – denna självförgörelseprocess.
Den här boken skrevs i syfte att göra nordeuropéer mer införstådda, kunniga och medvetna om 
denna process, om orsakerna till varför den äger rum, om dess verkan och om alternativen, innan 
processen gått så långt att nordfolkens förintelse blivit oundviklig. Många nordeuropéer, kanske 
de flesta, är inte medvetna om att alternativ verkligen existerar. Dessa alternativ existerar i sanning, 
vilket denna bok demonstrerar, och med dem existerar val och frågor som varken bör undvikas 
eller förnekas.
Har en ras – har nordfolken – rätt att existera, rätt att leva? Har de rätt till de förhållanden som 
krävs för deras existens? Har de rätt att bli medvetet uppmärksammade på de förhållanden som 
krävs för deras fortsatta existens, samt olika ideologiers inverkan på dessa förhållanden? Har de 
rätt att bli medvetna om de rasligt unika särdrag, den fysiska och andliga skönhet som skulle gå 
förlorad för evigt om de berövas de förhållanden som krävs för deras fortlevnad? Den här boken 

Författaren erbjuder en alternativ framtidsvision, en etik och filosofi för rasrelationer i vilken den 
existerande mångfalden bejakas och värdesätts, en ny etik och filosofi byggd på principen att leva 
och låta leva, på fredlig samexistens och på ömsesidig respekt för alla människobefolkningars rätt 
till fortsatt existens och utveckling. Den här boken lägger grunden för en intellektuell och ideolo-
gisk revolution. Som få andra verk erbjuder den verkligt hopp om räddning.
Det rasliga fördraget är Richard McCullochs fjärde bok, och den första som givits ut på svenska. 
Boken finns att köpa i tryck.

Änglarnas levnadsöde
Nordfolken, folken av nordeuropeiskt rasursprung, är för 
närvarande underkastade sådana livsförhållanden som 
bara kan leda till deras gradvisa förgörelse. Denna utplå-
ning sker genom att de trängs undan av och uppblandas 
med främmande folk. De har förlorat de nödvändiga för-
utsättningarna för fortsatt liv: det naturliga förhållande 
av rasseparation och oberoende, under vilket de en gång 
skapades.
Av många olyckliga skäl – från altruism och självupp-
offrande generositet till en vådlig objektivitet som sätter 
andras icke-vitala intressen framför deras eget folkslags 
vitala intressen – kastar nordfolken bokstavligen bort 
sin rikedom: sin kultur och civilisation, sitt materiella 
välstånd, och framför allt, den naturliga rikedomen i 
deras unika rasgenetiska särdrag – fysiska och mentala, 
estetiska och andliga.

Den för närvarande dominanta samhällsideologin står i sådan motsats till nordfolkens vitala in-
tressen att det förhållande av rasseparation som fordras för deras överlevnad, frihet och räddning, 
betraktas som omoraliskt, och de nordeuropéer som förespråkar det förhållandet svärtas ner som 
ondskefulla. I samtliga nordliga länder arbetar det mediala, politiska och kulturella etablissemanget 
aktivt och oreserverat mot nordfolkens vitala intressen. Som en konsekvens bistår många nord-
européer – medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt – denna självförgörelseprocess.
Den här boken skrevs i syfte att göra nordeuropéer mer införstådda, kunniga och medvetna om 
denna process, om orsakerna till varför den äger rum, om dess verkan och om alternativen, innan 
processen gått så långt att nordfolkens förintelse blivit oundviklig. Många nordeuropéer, kanske 
de flesta, är inte medvetna om att alternativ verkligen existerar. Dessa alternativ existerar i sanning, 
vilket denna bok demonstrerar, och med dem existerar val och frågor som varken bör undvikas 
eller förnekas.
Har en ras – har nordfolken – rätt att existera, rätt att leva? Har de rätt till de förhållanden som 
krävs för deras existens? Har de rätt att bli medvetet uppmärksammade på de förhållanden som 
krävs för deras fortsatta existens, samt olika ideologiers inverkan på dessa förhållanden? Har de 
rätt att bli medvetna om de rasligt unika särdrag, den fysiska och andliga skönhet som skulle gå 
förlorad för evigt om de berövas de förhållanden som krävs för deras fortlevnad? Den här boken 
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svarar ja på alla dessa frågor mitt i en kultur och en dominant morallära som säger nej. Läsaren kan 
säga ja eller nej, bekräfta eller bestrida, men inte undkomma ansvaret att välja.
Änglarnas levnadsöde är Richard McCullochs andra bok, och den andra att ha givits ut på svenska. 
Den finns att köpa i tryck.

Rasbegreppets verklighet
Den förmodligen bästa artikel som skrivits i frågan om huruvida ras och rasbegreppet är en realitet 
eller inte. Författarens kritik mot de samtida försöken att förneka och förvränga självklarheter är 
dräpande. Rasförnekarnas argumentation och vanföreställningar skjuts effektivt i sank, och deras 
bakomliggande motiv lyfts fram i ljuset. Artikeln finns att köpa i tryck.

Det rasliga genomsnittet är det rasliga levnadsödet
En unik skrift som kvantifierar effekterna av etnisk blandning. Nu kan den etniska förskjutning 
som en befolkning drabbas av vid olika typer och omfattningar av blandning med andra folk upp-
skattas på ett enkelt sätt. Överskådliga förklaringar och exempel. För att uppnå etniskt bevarande 
kan vi genom denna skrift förhållandevis enkelt konstatera  vilka åtgärder som krävs och i vilken 
omfattning.

Att skapa en moralisk image
Ett tal som Richard McCulloch höll under ett konvent 
1989.
Om vikten av att vinna det moraliska övertaget över 
våra motståndare. Hur har den etniska förgörelsens 
förespråkare lyckats misskreditera rasbevarandets 
förkämpar och deras ståndpunkt till den grad att 
våra argument inte ens vinner beaktande? Hur tar vi 
ifrån vår motståndare detta övertag? En av de vikti-
gaste artiklar som skrivits i det etniska bevarandets 
tjänst.

Separation – den rasligt bevarande 
nödvändigheten
Den mänskliga mångfalden uppstod till följd av de olika folkgruppernas isolerade levnadsför-
hållanden. Underarter (liksom raser och folkgrupper) som lever tätt intill varandra på ett begränsat 
geografiskt område kommer förr eller senare att beblanda sig med varandra och förlora sina unika 
särdrag – detta är ett naturvetenskapligt faktum. Våra tidigare levnadsförhållanden, där varje folk-
slag levde på skilda territorier, med skilda livsbetingelser och homogena samhällen, är orsaken till 
att vår art utvecklats i olika riktningar och varje ras antagit karakteristiska och unika särdrag. Var 
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och en som påstår sig värdesätta olikheter och mångfald borde således förespråka bevarandet av 
dessa – och eftersträva en återgång till de förhållanden som skapade dessa skillnader.
För etniskt bevarande är separation den enda lösningen. Det finns inga andra långsiktiga alternativ, 
och det är nödvändigt att eventuella vanföreställningar beträffande denna omständighet skingras.

En intervju med Richard McCulloch
En djuplodande intervju med författaren Richard McCulloch. Hans filosofi och tänkande presen-
terat på ett koncist och överskådligt sätt. De blandetniska förkämparnas argumentation och simpla 
knep exponeras för vad de är och blir slagkraftigt bemötta.

E-post från motståndare till nordligt rasbevarande
48-sidig skrift med urval av korrespondens från motståndare till nordligt rasbevarande, med svar 
och kommentarer av Richard McCulloch. I stort sett alla argument och resonemang – vanliga eller 
mindre vanliga, välformulerade eller burdusa – som nordliga rasbevarare är troliga att stöta på blir 
grundligt bemötta, utredda och blottade för vad de egentligen är.

En definitionsfråga och mer
En kort skrift som behandlar den bedrägliga innebörd motståndarna till rasbevarande tycker om att 
ladda specifika begrepp med, samt hur etniska bevarare kan och bör definiera sig själva.

Vilket är vårt namn?
En mycket kort skrift som behandlar hur människor av nordeuropeiskt ursprung bör hänvisa till 
sig själva? Varför är uttrycket ”vit” som benämning på den nordliga folkgruppen otillräckligt och 
inadekvat?

Frågan om rasblandning och ”orenhet”
Korrespondens och kommentarer till påståenden att de nordliga folken är rasblandade och ”orena”. 
Ett ofta förekommande argument från motståndarna till nordligt rasbevarande på temat ”det är för 
sent att göra något åt utvecklingen och den blandning som redan skett, så det är bäst att acceptera 
situationen som den är”, är att nordfolken redan är alltför rasblandade för att räddas. Artikeln tar 
grundligt itu med denna typ av angrepp.
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