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Arent Lemvigh-Müller sagen
Sagen drejer sig om, de to grundlæggere af Blotgruppen Hefjendurs, anbefaling af den Nazistiske 
forfatter Arent Lemvigh-Müllers bog; "Vort Folk Før Korset."    

Hvem Arent Lemvigh-Müller var og en beskrivelse af ham kan ses på dette link. En uddybende 
artikel om den sammenhæng man skal se anbefalingen af  Lemvigh-Müllers bog i kan læses i denne
eksterne artikel skrevet af Peter Thaysen.

Hefjendur blev grundlagt af  Starkad Storm Stensgård og Morten "Tirssøn" Mathiesen.
Starkad Storm Stensgård (Alias Jakob Stensgaard ) var tidligere med i kredsen omkring Erwin 
Neutsky Wolf og tidl. medarbejder på tidsskriftet Faklen.
Morten "Tirssøn" Mathiesen er mest kendt for sin optræden i TV programmet Livet ud ad 
Landevejen, sammen med modedesigneren Lim Lyngvild. Han har i flere år arbejdet på et bog 
projekt han kalder: "Hovedværk   i Norden Religion – mytologi, tro og tradition"

Hefjendur er en blotgruppe der kræver ideologisk ensartethed af sine medlemmer. Den Ideologi som
Hefjendur følger, bygger på de 4 begreber; Folkebevidsthed, Etnopluralisme, Anti-monoteisme og 
Natursakralisme. Især de to første begreber og til dels det tredie, er kontroversielle og har vakt en 
del debat. Mange Hefjendur-apologeter har forsøgt, at bagatelliserer begreberne. 

Folkebevidsthed er et ord, der mere eller mindre er opfundet af gruppen selv, men Lars Irenesøn, 
der er "Folk-builder" i den danske afdeling, af Steve McNallans Asatru Folk Assembly, anvender 
ordet i samme betydning som "Folkish," i den amerikanske organisations ideologi.

Etnopluralisme er en begreb opfundet af den dansk-tyske historiker og kultursociolog Henning 
Eichberg. Begrebet er et vigtig element i bevægelsen "Det Nye Højre"s verdensforståelse. 
Hefjendur-apologeterne hævder tit, at Hefjendurs etnopluralisme har en anden definition end den 
der kendes fra "Det Nye Højre". Især som den formuleres af amerikaneren Richard McCulloch.
I midlertid kan man læse i en kommentar, skrevet af den ene Hefjendur grundlægger, Morten 
Mathiesen, til en blog.artikel i Berlingske tidende fra d. 27. april 2011, at han er helt enig med 
skribenten i at: ”multikulturalismen skal afvises herhjemme; her skal vi holde fast i dansk 
kernekultur og afvise muslimers særkrav. Men vi skal acceptere den multikulturelle mangfoldighed 
ude i verden. Lad os være nationale hjemme – og multikulturelle ude” Det er fuldstændigt den 
samme måde, hvor på Etnopluralisme defineres af det nye højre.

Sagens forløb
Første gang Arent Lemvigh-Müller blev nævnt i FornSiðrs medlemsblad Vølse var i 2008. Det var i 
Vølse nummer 45 i en artikkel af Starkad Storm Stensgård. Artiklen der hed "Politisk polyteisme og
Antimonoteistisk Selvforsvar", var et smædeskrift mod FornSiðrs tidligere formand Martin P. 
Hansen. Bemærkelsesværdigt er det, at Martin P. Hansen anklages for at mene, at FornSiðr ikke 
skal politiserer. Det er interessant i forhold til, at Hefjendur-apologeterne netop forsøger, at afvise 
kritik af Hefjendurs sammenblanding af religion og højreorienteret politik med argumentet om, at vi
skal holde politik uden for FornSiðr. Samtidigt er Artiklen også et udtryk for den svulstige retorik 
som forfatteren plejer at lægge for dagen. (Se her en fotokopi af artiklen i sin helhed )
Starkad Storm Stensgård afslutter artiklen med, at anbefale, hvad han kalder "Arent Lemvigh-
Müllers fine lille værk - Vort folk før Korset." 

Stensgårds anbefaling af  Arent Lemvigh-Müllers bog gled i første omgang ubemærket hen. Der var
umiddelbart ingen der kontrollerede, hvem  Arent Lemvigh-Müller var. Senere påstod Stensgård, at 
han ikke vidste det. Imidlertid må den anden grundlægger af Hefjendur havde vidst det, sådan som 
det fremgår af det videre forløb.

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2011/04/19/et-forsvar-for-kulturrelativismen/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etnopluralism
https://www.information.dk/2001/05/henning-eichbergs-to-ansigter
https://www.information.dk/2001/05/henning-eichbergs-to-ansigter
http://www.runestone.org/
https://www.facebook.com/AsatruFolkAssemblyDenmark/
http://www.hefjendur.dk/
https://www.facebook.com/59543811007/photos/a.10150162241371008.296471.59543811007/10150560165946008
https://www.facebook.com/59543811007/photos/a.10150162241371008.296471.59543811007/10150560165946008
https://www.dr.dk/tv/se/livet-ud-ad-landevejen/livet-ud-ad-landevejen-jim-lyngvild-og-tirssoen-mathiesen
https://www.dr.dk/tv/se/livet-ud-ad-landevejen/livet-ud-ad-landevejen-jim-lyngvild-og-tirssoen-mathiesen
http://www.faklen.dk/faklen/11/exit.php
http://www.faklen.dk/faklen/14.php
http://www.faklen.dk/faklen/14.php
http://livtraser.dk/wp-content/uploads/2015/05/V%C3%B6lkish-og-politik.pdf


I februar 2014 anbefalede Mathiesen den selv samme bog. Det var der ingen der reagerede på før 
senere på sommeren, hvor et medlem af Solbjerg blotlaug, Rikke Moltke, på Mathiesens side for 
hans mytologi leksikon, rent uskyldigt spurgte; "I megetvidende mennesker, er der nogen her, der 
kan fortælle mig, hvem der skrev 'Vort folk før Korset.'"  Rikkes forespørgsel blev hurtigt slettet fra 
Mathiesens side, men den dukkede alligevel op i Google's søgeresultat.

Hvis Mathiesen ikke havde vidst hvem Arent Lemvigh-Müller var, havde han næppe reageret som 
han gjorde. På sin egen Facebook side postede Mathiesen et meget vredt indlæg, hvor han beskylder
Rikke Moltke for, at "lege nazijæger". Det giver slet ikke mening at skrive, hvis ikke han havde 
vidst, at Arent Lemvigh-Müller var nazist.

Hvem var så  Arent Lemvigh-Müller?

Ernst Arent Bülow Lemvigh-Müller (1899 – dødsår usikkert måske 1974 eller 1983) 
Forfatter, oversætter, boghandler, publicist og redaktør af en række nationalsocialistiske tidsskrifter. 
Han var gift med finlænderen Esther Sigrid Mathilde Eleonora Björkenheim.

Arent Lemvigh-Müller blev født i Holte d. 2 maj 1899 og var rundet af en højborgerlig familie. 
Faderen var grosserer og ejer af kornfirmaet Ernst Lemvigh-Müller & Co. Hans farbror var stifter af
stål- og teknikgrossist firmaet Lemvigh-Müller & Munck. Farmoderen var af adelsslægten von 
Bülow af Plüskow-Aggerupgaard-Bjørnemose.

Arent Lemvigh-Müller blev student på Birkerød Statsskole og siden handelsskoleuddannet. Han har
formodentlig ikke levet op til familiens forventninger, da han aldrig blev inddraget i faderens 
grossist virksomhed, men i stedet, i sin ungdom ernærede sig som fabriksarbejder.

Det er uklart, hvornår Arent Lemvigh-Müller fattede sympati for nationalsocialismen, men fra 1933 
var han medlem af Dansk Socialistisk Parti der var en udbryder af Frits Clausens DNSAP. Dansk 
Socialistisk Parti (DSP) blev stiftet i 1932 under navnet National Socialistisk Parti. Lederen af 
partiet var den tidligere leder af DNSAPs Københavnsafdeling, Wilfred Petersen. Partiets mål var 
en national revolution med et diktatorisk samfundsstyre med kongen som overhoved og på nordisk 
racegrundlag. DSP opstille også egne stormtropper, kaldet Nordiske Legioner. Partiet gennemførte i
sin levetid en lang række politiske provokationer, der i mange tilfælde førte til fængselsdomme over
partiets medlemmer. Under besættelsen organiserede Wilfred Petersen egne kommandogrupper til at
efterforske og bekæmpe den voksende modstandsbevægelse.

Da partiet i slutningen af 1934 ændredes navnet til Dansk Socialistisk Parti oprettedes 
propagandatjenesten Dansk Socialistisk Presse og Dansk Socialistisk Forlag samt den kulturelle 
kampfront "Nordisk aktion". Sidstnævnte med Arent Lemvigh-Müller som leder.
Fra september 1935 til juli 1936 udgav Nordisk aktion gennem Dansk Socialistisk Forlag bladet 
"Nordiske Stemmer" der udkom i omkring 1000 eksemplarer. De 6 første numre med Arent 
Lemvigh-Müller som redaktør. Sidetallet varierede fra 15 til 69 sider. Hvert hæfte var opbygget 
omkring et tema, f.eks.: "Gl.Testamente", "Jødernes Moral", "Principper", "Sandheden om 
Frimureri" og "Kampen om Gud". En del af teksterne var oversættelser af fortrinsvis tyske 
antisemittiske skrifter. Andre var skrevet af Arent Lemvigh-Müller selv.
Pamfletten "Jødernes moral" der var en oversættelse af en bog af Alfred Roth "Die Sittenlehre des 
juden" medførte at han blev anklaget for overtrædelse af blasfemiparagraffen og dømt 40 dages 
fængsel i 1937. Arent Lemvigh-Müller måtte betale sagens omkostninger og restoplaget af 
"Jødernes moral" blev beslaglagt af myndighederne.



"Nordiske Stemmer" var ikke det eneste blad der blev udgivet af Dansk Socialistisk Presse. 
"Stormen" var et blad der oprindelig var tænkt som et medlemsblad for DNSAPs 
Københavnsafdeling og Nationalsocialistisk Ungdom. Wilfred Petersen tog dette blad med over i sit
nye parti og allerede fra bladets første årgang nr 2 blev det organet for Wilfred Petersens nazistparti.
Bladets aggressive holdning førtes ikke blot overfor det parlamentariske system, men også mod 
Frits Clausens DNSAP. Bladet blev flere gange beslaglagt og den siddende redaktør fik 
fængselsdomme for injurier. Det endte med at justitsministeriet forbød bladet i september 1940.

På grund af den provokatoriske linje skiftede "Stormen" ofte redaktør og i januar 1938 blev det så 
Arent Lemvigh-Müllers tur. Det blev dog kun til et enkelt nummer. Allerede samme måned blev han
sammen med en række andre medlemmer af DSP anklaget og dømt for udbredelse af antisemittiske 
skrifter. Dommene lød på mellem 20 og 80 dages hæfte for injurier, bagvaskelse og blasfemi.
I følge retsprotokollen kom de anklagede med antisemittiske tilråb under retssagen. Anklageren 
mente dog ikke, at der var tale om idealister eller fanatikere, da de kun havde viderebragt andres 
skriverier i oversættelse. Han tillagde, at ingen af dem var kompetente i en teologisk diskussion. 
Derimod var de ballade-magere der gjorde anslag mod religionsfriheden og, pointerede anklageren; 
at jødeforfølgelser er i modstrid med den danske mentalitet.

Her efter var Arent Lemvigh-Müller færdig med Dansk Socialistisk Parti. Sammen med lederen af 
Nordisk Aktions kvindegruppe - den tidl. feminist og Socialdemokrat Olga Eggers samt flere andre 
fremtrædende medlemmer af DSP, brød Arent Lemvigh-Müller ud af partiet og blev i marts 1938 
medstifter af Kampfælleskabet Nordisk Front. Begrundelsen angav de med; “manglende tillid til de 
politiske Førere tvinger Folket til selv at tage Haand i Hanke, til atter at overdrage Magten til sig 
selv. Det er tvingende Nødvendigt, at vi alle nu underordner os det store Maal: Nordens Enhed og 
Styrke, Folkets Lykke og Sikkerhed.” Nordisk Front eksisterede dog ikke længe, da det ikke 
lykkedes at fravriste DSP flere medlemmer. Frontens blad, "Kampen for Nordisk Front", nåede kun 
at udkomme 2 gange. Begge gange med Arent Lemvigh-Müller som redaktør.

Herefter gik udbryderne hvert til sit. Arent Lemvigh-Müller blev repræsentant for to tyske blade. 
Det ene "Berliner Börsen-Zeitung" et erhvervsblad, der også bragte beretninger fra rigsdagen. Det 
andet "Die Wehrmacht" som var et militær- og propagandatidsskrift udgivet af overkommandoen 
for den tyske hær. Han var også medlem af Den Dansk-Tyske Forening. I et referat af foreningens 
bestyrelsesmøde den 13. november 1940 fremgår det at Herr Arent Lemvigh-Müller havde anmodet
om at få tilsendt Foreningens Medlemsfortegnelse da han ønskede at udsende 2 á 3 Numre af de 
pågældende blade som Akkvisition til Foreningens Medlemmer. Dette var dog blevet nægtet ham.

I 1940 udkom Arent Lemvigh-Müller også med "Vort folk før korset: studier over nordisk kultur og 
historie før kristendommen" på eget forlag. Bogen havde 127 sider og var det længst skrift han selv 
havde skrevet.  I dette skrift udvider Lemvigh-Müller sit semi-hedenske opgør med kristendommen,
som han påbegyndte i skriftet ”Kampen om Gud”, i tråd med de mere semi-religiøse dele af 
nazismen. Det blev senere omsat til praksis gennem hans engagement i Schalburgkorpsets 
solhvervsfejringer.

I Januar 1942 registrerede Arent Lemvigh-Müller firmaet Arent Lemvigh-Muller Dansk-Tysk 
Nationalsocialistisk Forlag og Boghandel på adressen Vester Voldgade 83, Kbh. Arent Lemvigh-
Müller var en af de ivrigste tysksindede annoncører i Boghandler-tidende, men han kæmpede 
åbenbart med leveringsvanskeligheder. I en annonce i 1942 måtte han meddele de kunder, der 
hungrede efter tysk litteratur: » – Paa Grund af de vanskelige Leveringsforhold i Tyskland er mit 
Lager af ovennævnte og andre tyske Bøger stærkt begrænset, hvorfor jeg tillader mig at henstille til 
Boghandlerne allerede nu at afgive Bestillinger, da det sandsynligvis vil være umuligt at faa flere 
Bøger senere paa Aaret.«



Arent Lemvigh-Müller var dog ikke færdig som redaktør. I juli 1943 blev han ansvarshavende 
redaktør på Schalburgkorpsets ideologiske blad "Paa Godt Dansk - Maanedsblad for Nordisk Kultur
og Politik". Det var en stilling han beholdt til maj 1945.
Aktive medlemmer af germanske kamporganisationer kunne abonnere på bladet til halv pris. 
Tidsskriftet propaganderede for frivillige til Waffen-SS, men bragte forøvrigt mange forskellige 
artikler skrevet af mænd fra forskellige organisationer.

En artikel i DNSAPs medlemsblad Fædrelandet fra. 22.12.1943 beretter om Schalburgkorpsets 
solhvervsfest dagen før, hvor propagandachef Arent Lemvigh-Muller talte om “Solhvervets 
Betydning i den germanske Livsopfattelse” og “understregede Vor Tro paa Livets guddommelige 
Kraft” samt proklamerede: “Vikingeblodet ruller endnu i vore Aarer.”! Talen blev fulgt af et 
musikalsk arrangement “Fra Vikingetiden” for lurer og orkester.

Efter krigen holdt Arent Lemvigh-Müller en lav profil. Han fortsatte dog sit firma Dansk-Tysk 
Nationalsocialistisk Forlag og Boghandel indtil den 25. juli 1952. Arent Lemvigh-Müller døde den 
11. december 1983.

Kilder:
Jesper Vang Hansen: ”Højreekstremister i Danmark 1922-1945.”
Mogens Kasler"Besættelsestidens fakta"
Knud H. Ditlevsen: ”Dansk Boghandlertidende under censur: Besættelsen 1940-45”
Jette Drachmann Søllinge: ”Mellem Solhverv og Hvide Krist”.
Søgeresultat fra Google books.
Udskrift fra Københavns Magistrat, d. 19. Januar 1942.
Udskrift fra Københavns magistrat, den 25. juli 1952.
Statstidende maj 1943.
Udskrift fra retsprotokollen københavns byret  07.09.1937.
Udskrift fra retsprotokollen københavns byret 17-18.01.1938.
Referat af Bestyrelsesmøde i Den Dansk-Tyske Forening 13.-11.1940 .
Online slægtsforsknings databaser (Geni, My Haritage, Geneanet, Kaiki)

Close up af Starkads anbefaling af "Vort folk før Korset."

https://www.myheritage.fi/person-1017981_126871191_126871191/ernst-arent-bulow-lemvigh-muller
https://www.geni.com/people/Ernst-Arent-Lemvigh-M%C3%BCller/6000000012811779588
http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/PERSONEN/WULF/dokumente.htm
http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/PERSONEN/WULF/dokumente.htm
https://tidsskrift.dk/index.php/Handelsregistrene/article/viewFile/68129/125085
https://tidsskrift.dk/index.php/Handelsregistrene/article/viewFile/68286/125338
https://tidsskrift.dk/index.php/Handelsregistrene/article/viewFile/68129/125085
https://www.google.dk/search?q=%22Arent+Lemvigh-M%C3%BCller%22&biw=1722&bih=886&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwjI77DW16POAhVIBSwKHVN1Ct4Q_AUICygA&dpr=1
https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870971-tsart:89174082
http://bogmarkedet.dk/artikel/man-kan-ikke-binde-%C3%A5nd
http://kasler-journal.lha.dk/Fakta06.htm
http://www.vang-hansen.dk/mine-gamle-artikler-boeger/


Artikel fra FornSiðrs medlemsblad,Vølse nr 45, 2008.



Morten Mathiesens anbefaling af "Vort folk før Korset."

Rikke Moltkes spørgsmål om, hvem forfatteren var.



Morten Mathiesens reaktion på spørgsmålet.



Hefjendurs Profil.



Hefjendurs Ideologi.



Morten Mathiesens holdning til multikulturalisme.



Folkebevidst =  Folkish.
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Stormen

Kampen



Schalburgkorpsets blad



Udskrift fra retsprotokoller ved Heidelberg Universitet

Dokumenterne har kunnet bestilles fra universitete i Heidelberg fra følgende link 
adresse: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/sonst/aj/PERSONEN/WULF/dokumente.htm
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Retsprotokol_18-01-1938b



”Mellem Solhverv og Hvide Krist” side 3.

   



Arent Lemvigh-Müller fra Gini

Arent Lemvigh-Müller fra MyHaritage



Arent Lemvigh-Müller og modstandsbevægelsen

Uddrag af Carlo Andersen: "Gruppen Gorm," Aller, 1945.


