
Hefjendurs skift fra Etnopluralisme til Etnopolyisme

Hefjendur har besluttet sig for at ændre på et af ordene i vores åndsideologiske 
grundlag, ENA.

Det drejer sig om ordet etnopluralisme. Ordet fejler i sig selv ikke noget ret 
etymologisk, og vi går stadig ind for en mangfoldighed (pluralitet) af folkeslag 
(etniciteter). Modsat ordets egen etymologi, tages etnopluralismen desværre til 
indtægt for en racisme og højreekstremisme, som er i direkte modstrid med 
Hefjendurs kongstanke og grundoverbevisning om at Verden kan og skal rumme en 
rigdom og mangfoldighed af både guder, lande (naturområder) og folkeslag.   

Da ordet etnopluralisme, i modsætning til natursakralisme og antimonoteisme, ikke er 
et vi selv har dannet, kan vi ikke selv bestemme betydningen, og vi vil derfor ikke 
fremover kalde os etnopluralister. Således imødekommer vi for så vidt dem af vores 
kritikere, som på grund af dette ord har følt sig berettiget i at kalde højreekstremister 
og det der er værre. Hvilket vi ikke er, og aldrig har været, og det vil vi gerne hermed 
understrege. Vi har længe holdt fast i ordet pga. etymologien, men det har alligevel 
skabt misforståelser og en splid, som både er unødvendig og uhensigtsmæssig. Det vil
vi gerne beklage. Vi regner nu denne misforståelse for endegyldigt opklaret. Vi er 
hverken højreorienterede eller venstreorienterede. Vi siger hvad vi er, og vi er hvad vi 
siger, hverken mere eller mindre, nemlig nordiske hævdere af den hellige forbindelse 
mellem Magterne, Jorden og Folket, understøttet af principperne om ENA.    

I stedet kalder vi os nu og fremover Etnopolyister. Ordet betyder det samme, blot er 
sidste led ’poly’ græsk i stedet for ’plura’ latin, og hele ordet således græsk. På dansk 
ville man kunne bruge mangfolkelister, eller mangfolkelisme, et ordspil der går på 
mangfoldighed, og som understreger det, der hele tiden har været vores 
grundoverbevisning, nemlig at Verden er et rigere og bedre sted hvis der fndes 
mange forskellige etniciteter og folkeslag, mange kulturer, guder og lande. Vi mener, 
at alle folkeslag har lov til at være på jorden, og at det sjovt nok også gælder os selv. 

Og for at skære den helt op. Etnopolyist: aktiv tilhænger af holdningen (isme) at en 
mangfoldighed eller fere (poly) folkeslag eller etniciteter (ethnos) har ret til at 
eksistere. 

Hefjendurs ofcielle defnition lyder i sin fulde længde dermed: ”Etnopolyismen er 
overbevisningen om at menneskeheden udgøres af mange forskellige folkeslag, en 
ferhed af etniciteter, og at disse har en eksistensberettigelse som folkeslag og en 
indfødt ret til deres landområde."

Vi kunne også have valgt det mere formfuldendte polyethnisme, specielt fordi det 
nygræske πολυεθνισμός fndes og bruges, men for at kunne hævde defnitionsretten, 
vælger vi etnopolyisme. Antonymet, modsætningen hertil vil være etnomonist, 
tilhænger af kun én etnicitet, kun et folkeslag. 

Et nærlæggende ord i samme ombæring at tilegne og vedkende sig er etnopolyteister,
hvilket helt ukontroversielt bare ville dække det, der i gængs religionshistorie kaldes 
folkereligioner, som er de talløse former for førmonoteistisk polyteistisk religion.



Sammenfattende er etnopolyisme i naturlig forlængelse og direkte tråd med de 
demokratiske retsstaters højere principper om pluralisme, antitotalitarisme, 
rummelighed, tolerance, mangfoldighed, decentralisering og friheden til forskellighed. 

I håb om at dette tiltag og denne indrømmelse fra Hefjendur vil opklare misforståelser 
og skabe mere fred, fordragelighed og rummelighed i det hedenske miljø i Norden. 
Hvis andre fællesskaber vedkender sig konkurrerende ståsteder og overbevisninger vil
vi se det som en styrkelse og berigelse af mangfoldigheden og den demokratiske 
debat i miljøet. 
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