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Sammandrag 

Svenskarnas parti (SvP) bildades i samma andetag som det nazistiska partiet 

Nationalsocialistisk front (NSF) lades ned. Partiledningen var densamma. Medlemmarna skrevs 

över till det nya partiet, liksom alla ekonomiska tillgångar. Enligt vissa observatörer var 

slutsatsen klar: SvP var ett nazistiskt parti. I min uppsats ställer jag mig frågan om denna, 

relativt enkla, analys är riktig. Uppsatsen fokuserar på den ideologiska resa som inleddes år 

1994, då NSF bildades, via omorganiseringen år 1999, då NSF utropade sig till ett politiskt 

parti, till bildandet av SvP, ett parti som var verksamt mellan år 2008-2015. Med utgångspunkt 

i internationell forskning på nationalsocialism, fascism och nyfascism analyserar jag SvP:s 

ideologi, samt hur partiet rörde sig från klassisk partipolitik till att i allt större utsträckning 

anamma metapolitiska idéer och strategier, hämtade från franska Nouvelle Droit.  
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1 Inledning 

Temat för min uppsats är den svenska, nazistiska, organisationen Nationalsocialistisk fronts 

(NSF) utveckling till att bli Svenskarnas parti (SvP). Syftet är att skildra den ideologiska och 

strategiska utveckling som föranledde nedläggningen av NSF till fördel för SvP. Min uppgift 

är att placera, och definiera, NSF och SvP i en större, rasideologisk och nationalsocialist isk, 

kontext. Framförallt är jag intresserad av SvP:s ideologiska utgångspunkt, och hur man bör 

förstå partiets politiska projekt. SvP:s valresultat år 2014 var en besvikelse, och en bidragande 

orsak till att partiet upplöstes i maj år 2015. SvP var ett litet parti, och aldrig i närheten av att 

nå de 4 % av rösterna som krävs för att vinna inträde till den svenska riksdagen. Jag menar att 

det är en fördel att studera radikala och nationalistiska organisationer eller partier, mens de ännu 

är relativt små, och lång från makten. Det är, som historikern Zeew Sternhell har påpekat, innan 

de har vunnit makt, som ideologier och rörelser av den här typen kan studeras i sin renaste form; 

innan politisk press eller framtvingade kompromisser fört till en förändringsprocess som gör att 

partiet, mer eller mindre, liknar andra parlamentariska partier (Sverigedemokraterna är, enligt 

vissa kritiker, ett exempel på detta fenomen). ”Den politiska ideologins natur framträder alltid 

mer klart i sina strävanden än i sin tillämpning”.1 

   

Frågeställningar och avgränsning 

Uppsatsen är centrerad runt tre övergripande frågeställningar: 

1. På vilket sätt var kontinuitet eller brott dominerande aspekter när Svenskarnas parti 

bildades, i förhållande till NSF:s ideologiska utveckling?  

2. Vilka strategier använde NSF/SvP sig av för att nå de uppsatta målen, och ansågs bruk 

av våld, som politisk metod, acceptabelt? 

3. Vilka tendenser av intern debatt går att spåra inom NSF/SvP? I vilken grad var 

ledningen i respektive organisation lyhörd för idéer utifrån? Med andra ord: Hur  

representativ var NSF:s/SvP:s ideologi och politiska strategi för partiets medlemmar? 

Fråga går också att ställa sig åt motsatt riktning: Hur representativ var medlemmarnas 

aktivism för partiets politik? 

                                                 
1 Citatet är översatt från engelska: “The nature of a political ideology always emerges more clearly in its 
aspirations than in its application”: Zeev Sternhell. Neither Right nor Left. Fascist ideology in France (New 

Jersey: Princeton University Press, 1986). 1. 
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Varje kapitel har sina inneboende frågeställningar att förhålla sig till. Min förhoppning är att 

uppsatsen som helhet ska kunna besvara följande frågeställningar: 

4. Hur bör man tolka, och förstå, Svenskarnas partis politiska projekt? Var det ett nazist isk t 

parti? Eller nynazistiskt? Vilka andra begrepp kan vara mer träffande? 

5. Vilka tendenser till fascistiska/totalitära idéer fanns inom SvP? 

Ledorden är strategi och ideologi. NSF var inledningsvis en utomparlamentarisk organisat ion. 

De försökte sprida sitt budskap genom torgmöten, flygblad och diverse andra kampanjer. Men 

de försökte inte vinna politisk makt genom att ställa upp i demokratiska val. Vid ingången till 

det nya årtusendet ändrade de strategi. NSF ombildades till ett politiskt parti, ämnat för att ställa 

upp i val. Fram till år 2008 ägnade de sig således åt traditionell partipolitik. När NSF lades ned, 

och SvP bildades fortsatte den partipolitiska kampen. Jag vill dock hävda att SvP, i viss grad, i 

tillägg ägnade sig åt metapolitisk kulturkamp. Gällande termerna partipolitik och metapolit ik, 

ser jag dem som idealtyper enligt den tyska socionomen Max Webers teori. En idealtyp 

existerar inte i empirisk mening, men är en analytisk tankekonstruktion som inte kan placeras 

inom klart avgränsade, taxonomiska, kategorier. Idealtypens värde består i att vara ett redskap 

för att tillägna sig, och förstå, empirin. Historikern Roger Griffin använder sig av teorin om 

idealtyper för att definiera fascism. Olika fascistiska ideologier, såsom Mussolinis fascism eller 

British Union of Fascists, kan på så vis placeras under samma paraply, trots eventuella 

skiljaktigheter dem emellan.2 Jag ämnar att skriva mer om metapolitik i uppsatsens andra 

kapitel. I korthet var NSF:s partipolitiska verksamhet i stor grad styrt av en doktrin, deras 

partiprogram. Jag menar att SvP hade en viss grad av metapolitisk tillnärmning till sin ideologi. 

Partiet var mindre dogmatiskt, och mer tillgängliga för att prova nya metoder för att nå 

framgång. 

 Uppsatsens avgränsning är, årtalsmässigt, naturlig. Den sträcker sig från att 

Nationalsocialistisk front grundas år 1994, till att Svenskarnas parti läggs ner under våren år 

2015. I tillägg har jag skrivit ett kapitel om nationalsocialismens utveckling i Sverige från 1920-

talet, fram till 1990-talet. Ett kapitel som tjänar som bakgrund till den huvudsakliga 

framställningen. En annan orsak till bakgrundskapitlet är att det kan förtydliga huruvida NSF:s 

och SvP:s verksamhet präglades av kontinuitet eller brott i förhållande till den historiska 

utvecklingen.  

                                                 
2 Roger Griffin. The Nature of Fascism (London, New York: Routledge, 2006). 9-11. 
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Vidare kräver uppsatsen en tematisk avgränsning. Temat för uppsatsen är NSF:s 

ideologiska resa, från uppstarten som en utomparlamentarisk organisation, via 

omorganiseringen till ett politiskt parti, till bildandet av SvP. Uppsatsen berör inte 

konkurrerande organisationer eller partier, såsom Sverigedemokraterna eller Svenska 

Motståndsrörelsen. I den mån andra organisationer trots allt blir omnämnda är det för att belysa 

vissa inriktningar av till exempel nynazism, som antingen har influerat NSF eller SvP, eller som 

i allt väsentligt skiljer sig från ovan nämnda partier. Jag ämnar med andra ord inte skildra hela 

den miljö som historikern Heléne Lööw omnämnt som ”Vit Makt”-världen3, utan har fokuserat 

på ett av alla de partier och organisationer som under årens lopp manat till kamp mot 

invandring, eller burit på rasideologiska och/eller nationalsocialistiska element.  

 Som nämnt är det här en ideologistudie. Likaså är det en undersökning av olika termer 

och begrepp som används för att beskriva dessa, eventuellt, fascistiska partier. Samma begrepp 

som används inom forskningen på fascism kan betyda något annat när media använder dem 

(och när ”vanligt” folk, som läser tidningarna, tolkar dem). Det är heller inte ovanligt att 

aktivister inom miljön opponerar sig mot tillämpningen av olika termer och begrepp. Aktivis ter 

ogillar som regel att omnämnas som nazister, en term som de uppfattar som nedsättande. De 

föredrar termen nationalsocialister. En annan bild på problemen som är knutna till 

användningen av begrepp är att SvP ofta beskrevs som både ett nazistiskt och ett nynazist iskt 

parti i media.4 De bägge termerna framställs som enstydande, även om det inom 

forskningsvärlden finns tydliga distinktioner mellan båda. I uppsatsens andra kapitel vill jag 

diskutera detta tema vidare. Vidare vill jag diskutera huruvida SvP bör benämnas som 

”nazistiskt”, eller ”nynazistiskt” i förhållande till partiets ideologi och målsättningar. Eventue llt 

är ingen av termerna passande. SvP var ett kontroversiellt parti, och beskrivningarna av partiet 

som ”nazistiskt” var inte grundlösa. Partiet bildades år 2008, i efterdyningarna av partiet 

Nationalsocialistisk fronts nedläggning. I det avseendet kan uppsatsen kategoriseras som en 

idéhistorisk studie. Det handlar om definitioner av begrepp. Vad betyder det att ett parti är 

”nazistiskt”? Vad ska till för att erhålla en sådan etikett? Vad är skillnaden mellan nazism och 

                                                 
3 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980-1999 Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna . 
(Stockholm: Ordfront Förlag, 2000). 9. 
4 Bägge termerna har varit vanliga i  svensk media. Se t.ex. Aftonbladet: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19150104.ab (läst 05.04.2016), eller Dagens Nyheter: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazistaktion-mot-tidningsredaktioner/ (läst 05.04.2016) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19150104.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazistaktion-mot-tidningsredaktioner/
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nynazism, och finns det andra begrepp som bättre ringar in ett parti som SvP? SvP ansåg själva 

att de varken var nazister eller rasister, men vad ligger i partiets definition av begreppet?5  

I det andra kapitlets vill jag vika plats åt beskrivningar och definitioner av andra rörelser 

och organisationer som kan knytas till uppsatsen. Till exempel kan nämnas den amerikanska 

gruppen The Order, som var verksamma under 1980-talet, och ”Den nya högern” som 

härstammar från Frankrike och utvecklades efter andra världskriget. 

 

Metod 

Jag har skrivit mer djuplodande om vilka teorier jag har använt mig av i uppsatsens andra 

kapitel. Här presenterar jag några metodiska redskap. Det handlar om en kvalitativ textanalys. 

Organisationernas egna program, tidskrifter, och utlåtanden står i centrum. För att förstå NSF:s 

och SvP:s ideologi och politiska strategi har jag använt mig av ett par analytiska verktyg. Att 

projicera olika begrepp som idealtyper för att lättare kunna definiera dem är ett. Mitt viktigas te 

redskap är dock att redogöra för de element av kontinuitet respektive brott i den ideologiska 

utvecklingen som präglade NSF/SvP. På makronivå kan en sådan metod visa huruvida 

NSF/SvP var ett ”nazistiskt” parti, som följde traditionen efter Furugårdarna och Nordiska 

Rikspartiet, utan större skiften eller ideologiska ändringar. Eller om SvP stod för något nytt i 

den historiska utvecklingen. Med andra ord är jag ute efter ideologiska likheter och skillnader 

mellan de olika partierna i ett historiskt perspektiv. På mikronivå kan samma metod avslöja de 

ideologiska skiften som präglade NSF/SvP i åren mellan 1994 och 2015. Detta gäller i 

synnerhet det sista kapitlet som i stor grad handlar om SvP. Svaret på huruvida NSF:s 

utveckling till SvP, i ett ideologiskt perspektiv, präglas av kontinuitet eller brott är avgörande. 

Visar resultaten på ideologisk kontinuitet ligger det kanske något i att kalla SvP ”nazistisk t”. 

Men om uppstarten av SvP också innebar ett ideologiskt skifte, ett brott i utvecklingen, hur ska 

vi då förstå partiet? 

 Två andra överordnade perspektiv för uppsatsen är forskning på totalitarism, samt 

generisk fascism. Avsikten med att inkludera totalitarism- och fascismteori har varit att ge en 

mer omfattande bild av SvP (och i viss grad NSF). Måhända var inte SvP ett nazistiskt parti. 

Dock kvarstår frågan om hur vi kan benämna partiet istället. Styrdes partiet av totalitära idéer? 

Var det ett fascistiskt parti? Analysen av mina forskningsresultat i det avslutande kapitlet 

                                                 
5 ”Är ni nazister och/eller rasister?”. Svenskarnas Parti. 
https://web.archive.org/web/20140719062645/https://www.svenskarnasparti.se/fragor -och-svar/ (läst 

21.24.2016) 

https://web.archive.org/web/20140719062645/https:/www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar/
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hoppas jag kan ge svar på frågorna. I efterföljande kapitel har jag inkluderat ett par fördjupande 

avsnitt om såväl totalitarism, som generisk fascism.  

 Till sist önskar jag (i den grad det är möjligt) att ge svar på hur representativ NSF:s/SvP:s 

ideologi och politiska strategi var för partiets medlemmar. Det jag har varit intresserad av är 

huruvida interna motsättningar hade någon betydelse för utformningen av partiets politik. När 

det gäller NSF har detta sällan låtit sig göras. För det första var NSF en extremt toppstyrd 

organisation. Ledningen, med säte i Karlskrona, stakade fram organisationens riktning. 

Auktoritetstron var en ledande princip, och partiets medlemmar förväntades följa ledaren. För 

det andra har det varit problematiskt för mig, i min forskarroll, att finna en sådan typ av intern 

dokumentation som skulle kunna visa sådana motsättningar. Mötesprotokoll och liknande 

ligger inte och dammar på ett arkiv, som man kanske kan förvänta sig när det gäller äldre  

historiska organisationer och partier. Tvärtom handlar den här uppsatsen om en organisat ion 

vars ledande individer i stor grad är verksamma än i dag. Det rör sig om en sluten krets som 

inte gärna delar med sig av dokumentation. Snararare vill de ”sopa igen” spåren efter sig. Till 

exempel har SvP:s och deras webbtidning Realistens hemsidor försvunnit från respektive 

internetdomän, och går inte längre att komma åt.  

 Det som eventuellt finns av debatt och motsättningar har jag funnit på diverse 

internetbaserade diskussionsforum. På till exempel flashback.org finns ”trådar” om NSF och 

SvP som vem som helst kan diskutera i. Användarna är anonyma, en omständighet som gör det 

svårare att verifiera de åsikter som uttrycks. Av och till presenterar sig en användare som 

medlem av ett parti, eller en sympatisör, eller som en anhängare av en konkurrerande 

organisation. Oavsett vilket finner jag ett värde i att undersöka sådana ”trådar” eftersom det är 

det närmaste en intern diskussion jag har haft möjlighet att komma. I ”trådarna” diskuteras 

ideologi och strategi av initierade individer, ibland med en insyn i organisationerna som jag 

inte har.  

 

Källor 

Uppsatsens primära källor utgörs av två typer: de tryckta källorna samt de digitala. I huvudsak 

är det samma slags källor. Det rör sig om partiorgan, tidskrifter, politiska program och böcker 

utgivna av individer knutna till NSF eller SvP. Under NSF:s första fas, mellan åren 1994 och 

1999, blev partiprogram, medlemsbulletiner o.s.v. tryckta. NSF:s första organ hette Budkaveln 

(sic). Så vitt jag har förstått utkom endast ett nummer. År 1996 lanserades Den Sanne 

NationalSocialisten. Den utkom sporadiskt några gånger om året fram till år 2001, då tidningen 
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fick ett nytt namn: Den Svenske Nationalsocialisten. Jag har i min ägo tryckta upplagor (i 

digitaliserat format) av både Den Sanne och Den Svenske som sträcker sig fram till år 2005. 

Den Svenske gavs emellertid ut på internet mellan år 2001 och 2008, en omständighet som har 

gjort det möjligt att studera materialet via internetarkiv, såsom Wayback Machine. NSF:s 

partiprogram och annat propagandamaterial blev tryckta, och spridda över de delar av landet 

där de var verksamma. Stiftelsen Expo har tillvaratagit mycket av materialet från NSF:s första 

år i sitt arkiv, och var vänliga nog att låta mig ta del av det. 

 När det gäller Svenskarnas parti finns det mesta materialet tillgängligt på internet. 

Partiorganet Realisten samt hemsidan svenskarnasparti.se är visserligen borttagna från 

respektive server, men mycket material är bevarat på Wayback Machines hemsida archive.org. 

Vidare har jag genomgått samtliga 18 nummer av Framåt, SvP:s medlemsbulletin.  

 Att använda internet som ”arkiv” innebär ett par problem. För det första är internet, 

naturligtvis, enormt. Mängden av material kan vara oöverskådligt i sitt oerhörda omfång. I mitt 

tillfälle gäller det till exempel genomgången av diverse ”trådar” på diskussionsforum. Ibland 

fortsätter diskussion över ett par tusen sidor, varav mycket är av lite intresse. Mängden av 

bloggar, forum o.s.v. med en eller annan anknytning till NSF eller SvP är likaledes enormt. Jag 

har läst så mycket jag har kunnat, men har säkert missat något. För det andra är heller inte 

Wayback Machine perfekt. Det kan finnas luckor i arkivet. Arkivet är också något svårnavigerat 

och det kan vara svårt att finna fram till rätt hemsida. Internetarkivet fungerar som så att man i 

en sökmotor skriver namnet på den hemsida man vill besöka, till exempel realisten.se. Då får 

man upp en ”kalender” som visar olika datum som någon har ”sparat” hemsidan på. Det kan 

vara den femte maj, år 2012, klockan 09.30. Det betyder att någon, den dagen, vid den tiden, 

var inne på sidan, ”sparade” den så som den såg ut då, och skickade vidare länken till Wayback 

Machine. Det är med andra ord viss skillnad i hur man läser sådana källor, i jämförelse med 

tryckta utgåvor av tidskrifter, som man kan bläddra fram och tillbaka i.  

 Samtidigt har internetarkivet varit ovärderligt för mig. Anledningen är att den typen av 

organisationer som jag undersöker i den här uppsatsen ofta är ljusskygga och hemlighetsfulla. 

De vill dölja sina digitala spår. Det dröjde inte länge efter det att SvP upplöstes innan 

svenskarnasparti.se och realisten.se försvann från nätet. Wayback Machine har gett mig en 

möjlighet att studera de digitala källorna ändå.  

 Jag har även använt mig av originalkällor när jag har studerat de äldre partierna. 

Kungliga Biblioteket i Stockholm bevarar det mesta som någonsin har kommit på tryck i 

Sverige, så också de äldre nationalsocialisternas tidskrifter och partiprogram. Jag har genomgått 
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år 1926 års upplaga av Nationalsocialisten- kampblad för svenska nationalsocialistiska 

frihetsförbundet, som var Birger Furugårds tidskrift. Jag har också tagit del av 

propagandamaterial och partiprogram från Svenska Nationalsocialistiska Partiet, som under 

första hälften av 1930-talet var Sveriges största nazistiska parti. 

 En källa som kan vara värd att nämna i detta avsnitt är den svenska säkerhetspolisens 

(SÄPO) årliga rapporter om ”brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet”. SÄPO publicerade 

dessa rapporter mellan åren 1993-20046. Rapporterna kartlägger ”de rasistiska och 

främlingsfientliga brott som kunnat kopplas till politiskt extrema ideologier, framföra llt 

nationalsocialism”.7 Rapporterna har främst kommit till användning för mig under arbetet med 

kapitlet om NSF:s första år som organisation.  

 

Litteratur och tidigare forskning 

Forskningen på fascism, nationalsocialism och totalitarism är omfattande, internationellt sett. I 

det här avsnittet väljer jag att begränsa mig till de forskare som har varit mest betydelsefulla för 

uppsatsen. Historikern Roger Griffins The Nature of Fascism är en referensbok för min 

definition av fascism. Många försök har gjorts på att definiera begreppet fascism (vilket jag ska 

komma tillbaka till i nästa kapitel), men Griffins minimumsdefinition av fascism har varit 

grundläggande för mig. Nästan lika omstritt har definitionen av totalitarism varit. Jag har valt 

att luta mig mot Øystein Sørensens definition av begreppet, så som den framkommer i boken 

Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier- èn totalitær mentalitet. I 

korthet har Sørensens definition den fördelen att den är en sammanslagning av olika definitioner 

som teoretiker och forskare, såsom Hannah Arendt till exempel, har föreslagit. 

 När det gäller forskningen på svensk nationalsocialism är historikern Heléne Lööw 

oöverträffad. I fyra bind om Nazismen i Sverige har hon redogjort för svensk nationalsocialist isk 

historia från 1920-talet fram till i dag.8 Hennes forskning är emellertid tämligen generell, och 

syftar till att visa en hel rörelse, dess gemensamma utryck, ideologi och andra kännetecken som 

de olika grupperna och partierna har. Här hoppas jag att min uppsats kan få betydelse, då den 

fokuserar på endast en organisation/parti, och därmed har en annan infallsvinkel än Lööws 

forskning. Med det sagt har jag haft en enorm nytta av Lööws forskning. Stéphane Bruchfe ld 

                                                 
6 Från 2005 och framåt publicerade SÄPO andra typer av verksamhetsrapporter. 
7 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995  (1996): 2. 
8 Titlarna är som följer: Nazismen i Sverige 1924-1979, Nazismen i Sverige 1980-1999, Nazismen i Sverige 2000-
2014, samt hennes doktorsavhandling Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 

1924-1950. 



8 

 

har bidragit till forskningen på svensk historierevisionism och Henrik Bachner har skrivit om 

svensk antisemitism. Bägge har haft betydelse för min uppsats. Jag vill också nämna 

religionshistorikern Mattias Gardell vars forskning om främst rasideologiska grupperingar i 

U.S.A. har varit till nytta för mig. Gardells forskargärning har i stor grad ökat min förståelse 

för hur olika tendenser inom nynazismen utvecklats i Nordamerika efter 1945. Tendenser som 

med tiden kom till Europa, och inte minst Sverige. Journalister som Stieg Larsson, Anna-Lena 

Lodenius och Magnus Sandelin har också bidragit med böcker om svenska nationalsocia l ism 

under 1990- och 2000-talet som jag har haft användning för när jag har skrivit min uppsats.   

Det finns som nämnt stora mängder litteratur, akademisk såväl som 

populärvetenskaplig, som handlar om nazism, fascism, totalitarism och så vidare. Det finns 

ingen anledning att nämna absolut alla författare och verk som jag har haft nytta i mitt arbete. 

Jag förbehåller mig rätten av hänvisa till fotnoter och litteraturlistan, bortsett från ovan nämnd 

litteratur. 

 

Uppsatsens struktur 

Bortsett från de två första kapitlen i uppsatsen, som handlar om uppsatsens förutsättningar, har 

jag använt mig av en kronologisk struktur. Denna struktur har jag valt eftersom den ägnar sig 

gott för att få överblick över NSF:s och SvP:s utveckling, i synnerhet när det gäller huruvida 

utvecklingen präglas av kontinuitet eller brott. För att få en helhetlig förståelse för NSF och 

SvP har jag valt att inkludera ett kapitel som handlar om den svenska nazismens historia från 

1920-talet och fram till 1990-talet, då NSF bildas. I bakgrundskapitlet har jag valt att fokusera 

på Birger Furugårds parti, samt Nordiska Rikspartiet, som jag anser hade en stor inverkan på 

NSF:s val av ideologi och politisk strategi.  

 Vidare är uppsatsen indelt efter de olika faser som NSF/SvP gick igenom. Uppsatsens 

fjärde kapitel handlar om NSF:s första fas, tiden som organisation (1994-1999). Det femte 

kapitlet handlar om den andra fasen, NSF:s partipolitiska fas (2000-2008). Kapitel sex handlar 

om SvP:s partipolitiska och metapolitiska fas (2009-2015). Till sist återfinns ett kapitel som 

redogör för mina resultat. De flesta kapitlen innefattar också en analys samt ett kort 

sammandrag.  
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2 Teori 

I det här kapitlet vill jag redogöra för några av de termer och begrepp som utgör uppsatsens 

fundament. I första hand anser jag att det är viktigt att definiera termerna fascism, totalitar ism, 

samt nationalsocialism (nazism) kontra nynazism. Fyra omdiskuterade begrepp, vars betydning 

inte alltid är självklar. Definitionerna som jag ska presentera i kapitlet är avgörande för min 

förståelse för NSF och SvP. Vidare önskar jag att introducera ett par organisationer eller rörelser 

som har haft olik inverkan på centrala individer inom NSF/SvP. Det gäller framförallt en del 

av det nya tankegods somliga av SvP:s nya medlemmar bar med sig in i partiet. 

 

Fascism 

Som nämnt inledningsvis är fascism ett omstritt begrepp. Vilken typ av rörelser och 

organisationer kan anses vara fascistiska? Vilka gemensamma nämnare finns, och hur skiljer 

de sig från varandra? Fascism är också ett begrepp som har missbrukats. På den ena sidan har 

begreppet stundom varit entydigt förknippat med den italienska regim som leddes av Benito 

Mussolini under 1920- och 30-talen. På den andra sidan har ordet använts som ett politiskt 

skällsord, som den ultimata förolämpningen, kastat mot vilken som helst politisk motståndare, 

oenig med en själv.9  

En alltför omfattande historiografisk diskussion om den akademiska debatten om vad 

fascismen var, eller är, skulle ta för stor plats i den här uppsatsen.10 Jag vill likaväl nämna en 

teoretiker, Zeev Sternhell, som bland annat har forskat på fascismens utveckling i Frankrike. 11 

Enligt Sternhell härstammar alla fascistiska rörelser utifrån ett gemensamt mål: en revolt mot 

den liberala demokratin och det borgerliga samhället, samt en utpräglad aversion mot 

allt ”materialistiskt”. Fascismens essens tycks vara en syntes av organisk nationalism och 

antimarxistisk socialism, i en revolutionär form; det gamla skulle rivas, för att ge plats åt det 

nya samhället. Elitism, en stark politisk auktoritet (oavhängig av trögflytande demokrati) som 

utgår från nationens bästa, och tar vara på alla invånare, oavsett klassbakgrund, samt 

korporatism är andra kännetecken på fascistisk ideologi.12 Sternhells förståelse av begreppet 

                                                 
9 Sternhell, Neither Right nor Left, 2. 
10 I Fascism (Oxford: University Press, 2009), med Roger Griffin som redaktör, återfinns en utvald samling av 
teoretiska texter om fascismen, ti l l ika en historiografisk genomgång.  
11 Sternhell har genom sina studier om den franska fascismen också bidragit ti l l min förståelse av ”Nouvelle 
Droit”, eller ”den nya högern”. 
12 Sternhell, Neither Right nor Left, 27. 
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fascism är användbar. De nämnda kännetecknen stämmer väl överens med de politiska rörelser 

som vanligen anses vara fascistiska. Anledningen till att jag likaväl väljer att luta mig mot en 

annan definition är att Sternhell inte inkluderar nazismen som en fascistisk ideologi. Faktiskt 

är Sternhell väldigt kategorisk, och hävdar med emfas att fascism ”can in no way be identified 

with Nazism”. Sternhells slutsats härleds från nazisternas betoning på ras och biologisk 

determinism, och att kampen mot judarna var viktigare än kampen mot kommunismen. 

Nazismens betoning på ras och antisemitism skiljer sig med andra ord så mycket från andra 

fascistiska rörelser att det inte är fråga om fascism överhuvudtaget.13  

Min tillnärmning till NSF och SvP utgår från att nationalsocialismen kan (och bör) 

klassificeras som en form av fascism. Såtillvida anser jag att begreppet fascism bör förstås som 

ett generiskt begrepp som omfattar en rad politiska rörelser med vissa, bestämda, kännetecken. 

Jag har lånat historikern Roger Griffins definition av generisk fascism: ”Fascism är en politisk 

ideologi vars mytiska kärna, i sina olika uttrycksformer, består av en populist isk 

ultranationalism och som söker en nationell pånyttfödelse (palingenesis)”.14  Det är en 

kortfattad definition, som antar att läsarna har en gemensam förståelse för de centrala 

begreppen. Ord som ideologi, mytisk, och populistisk ultranationalism kan vara svåra att förstå. 

Därför ska jag i det följande fördjupa mig i Griffins definition. 

Ideologi kan förklaras som en uppsättning av övertygelser, värderingar och 

målsättningar för det omgivande samhället. För dem som önskar att bevara samhället som det 

är tenderar ideologin att vara konservativ eller reaktionär. Tror man däremot att vissa 

förbättringar är möjliga kan ideologin vara reformistisk, eller progressiv. Förespråkare för en 

revolutionär ideologi vill ofta störta det existerande samhället, och ersätta det med en alternativ 

världsordning. Ideologi kan med andra ord bära med sig element av utopism. Till sist kan 

tilläggas att ideologin (vilken ideologi det än gäller) ofta ligger till grund för de strategiska val 

ett parti eller en organisation gör.15 

En ideologis kärna kan förstås som den fundamentala, politiska myt som mobilisera r 

dess aktivister och sympatisörer. En politisk myt hänvisar inte enkom till specifika, historiska 

myter som ska legitimera en viss politik. En politisk myt tjänar också som en inspirerande vision 

om framtiden, om vad som kommer att ske när kampen är vunnen. Den politiska myten blick ar 

                                                 
13 Zeev Sternhell. The Birth of Fascist Ideology. (New Jersey: Princeton University Press, 1995). 4. 
14 Griffin, The Nature of Fascism, 26. På engelska: “Fascism is a genus of political ideology whose mythic core in 
its various permutations is a palingenetic form of populist ultra -nationalism”.  
15 Griffin, The Nature of Fascism, 17. 
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bakåt, ofta mot en gyllene tidsålder, såväl som framåt, mot den utopiska drömmen om 

framtidssamhället.16 Begreppet hänger därvidlag samman med idén om nationell pånyttfödsel. 

Nationalism är, liksom fascism, en problematisk, och omdiskuterad, term. Nationalism har 

använts som ingrediens i en rad olika politiska ideologier, trots eventuella konflikter i övrigt. 

Det finns så många olika former för nationalism att det är lätt att mista översikten. Nationalism 

kan vara religiös, geografisk, historisk, konstitutionell, kulturell, lingvistisk, etnisk eller 

genetisk. Griffin föreslår därför termen ”populistisk ultranationalism”, en benämning ämnad 

för att skilja fascistisk nationalism, från andra typer. Populism definieras som en generisk term 

för politiska rörelser som legitimerar sin position utifrån en uppfattning om att de 

följer ”folkets” vilja. Ultranationalism refererar till en typ av nationalism som avvisar alla 

former av liberala institutioner, samt de traditioner från upplysningstiden som inspirerat till 

dem. ”Radikal nationalism”, eller ”extremnationalism”, kan vara alternativa benämningar. 

Populistisk ultranationalism tenderar att ge uttryck för nationen som ”högre stående” enhet, 

antingen rasligt, historiskt, spirituellt eller organiskt, som omfamnar alla medlemmar som 

tillhör samhället (till exempel alla etniska svenskar, men inte ”främlingarna” som vistas inom 

Sveriges gränser). Ultranationalister är ofta, minst sagt, skeptiska mot rasblandning och 

immigration, mot opatriotisk liberal individualism, internationell socialism och globaliser ing, 

samt kosmopolitism, feminism, och konsumtion (i en kapitalistisk och kommersiell betydning 

av ordet).17 

Griffins definition från år 1991 har stått sig bra genom åren. Han har dock 

vidareutvecklat sin teori, och öppnat upp för att tolka generisk fascism som något mer än bara 

en politisk ideologi. Den generiska fascismen kan också vara en världsbild, eller en 

världsåskådning, med genomgripande sociala och kulturella implikationer, förutom att ha 

politiska konsekvenser. Kort sagt kan generisk fascism ses på som en revolutionär form för 

nationalism. Griffins definition öppnar upp för att inkludera ett flertal olika, ibland motstrid iga, 

ideologier och historisk fenomen innanför begreppet. Därför kan det också vara missleda nde 

att använda sig av ett bestämt historiskt exempel (t.ex. den italienska fascismen eller nazismen) 

som mall för att avgöra andra rörelsers fascistiska potential.18 

Definitionen är inte ofelbar. Som nämnt var till exempel Sternhell kritisk mot att 

inkludera nazism som en form för fascism. Andra har till exempel motsatt sig att Griffins 

                                                 
16 Griffin, The Nature of Fascism, 27-28. 
17 Griffin, The Nature of Fascism, 36-37. 
18 Roger Griffin, «Between metapolitics and apoliteia: The Nouvelle Droite’s strategy for conserving the fascist 

vision in the interregnum» i Modern & Contemporary France (2000), 8:1: 37. 
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insisterar på att betona fascistisk ideologi, samtidigt som han bortser från fascistisk stil 

(spektakulär politik, uniformerad paramilitära organisationer, användandet av symboler, såsom 

hakkorset), och fascistisk organisation (en karismatisk ledare, ett massparti, korporation, 

ungdomsrörelser, o.s.v.).19 Eller hävdat att fascism hör till en bestämd historisk epok, 

mellankrigstiden, och att de rörelser och partier vi sett i Europa efter det andra världskriget 

därför inte kan definieras som fascistiska.20 Historikern Heléne Lööw har påpekat att Griffins 

definition inte kan ”bestämma om de [olika rörelserna och organisationerna] är fascister eller 

nationalsocialister”.21 Det är riktigt, men det är heller inte poängen med Griffins term generisk 

fascism. Termen generisk betyder allmän. Griffins definition syftar till att fånga upp olika 

rörelser och organisationer med fascistiska kännetecken. Såvitt skilda rörelser som Corneliu 

Zelea Codreanus rumänska legionärer och de spanska falangisterna kan placeras under samma 

fascistiska paraply. Med andra ord kan jag, med Griffins definition, inte avgöra om Svenskarnas 

parti var nationalsocialistiskt. Däremot kan den användas till att bestämma om partiet bar på en 

fascistisk ideologi. 

På en punkt menar jag det kan vara anledning att ifrågasätta Griffins definition. Måste 

fascism vara ultranationalistisk? Jag vill hävda att svaret är nej. Som Sternhell har påpekat var 

den tyska nazismen framförallt inriktad på ras, snarare än nation. Rasen är gränsöverskridande. 

Det fanns även olika pan-germanska projekt under Hitlers tid vid makten, som syftade till att 

göra Tyskland till Europas ledande nation, med andra nationalsocialistiska stater under sig. Men 

ett kommande Stor-Tyskland var för den ariska rasen, snarare än bara tyska medborgare. Också 

den amerikanska varianten av nynazism är mer intresserade av ras, än av U.S.A. eller det 

amerikanska folket. Amerikansk nynazistisk ideologi kan karaktäriseras som internatione ll. 

W.U.N.S. (World Union of National Socialists) grundades av den amerikanska nazistledaren 

George Lincoln Rockwell år 1962. Det var ett försök till att ena nationalsocialister världen över, 

ett internationellt projekt.22 Det vill säga att aktivisterna vänder sig till den vita rasen, överallt, 

och inte nödvändigtvis bara till dem i U.S.A. I Sverige har nazister diskuterat huruvida en 

sammanslagning av de skandinaviska länderna är att föredra, eller om fokus bör ligga på 

Sverige. De svenska nationalsocialisterna under 1930-talet var stort sett inte intresserade av att 

                                                 
19 Baker, David. “Of fascism and idealising abstractions: Are all  cats grey?”. Fascism Past & Present, West & 
East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the Extreme Right . (Stuttgart: 
Ibidem-Verlag, 2006): 71. 
20  För en kritisk bedömning av Griffins definition och til lämpning, se Roger Griffin, Werner Loh & Andreas 
Umland, red., Fascism Past and Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the 
Comparative Study of the Extreme Right (Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2006). 
21 Heléne Lööw. Nazismen i Sverige 2000-2014. (Stockholm: Ordfront Förlag, 2015). 127. 
22 World Union of National Socialists: http://nationalsocialist.net/ (läst 21.04.2016) 

http://nationalsocialist.net/
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vara en del av ett pan-germanskt projekt, utan önskade ett självständigt, nationalsocialistiskt, 

Sverige. Oavsett vilket, så finns det skäl att hävda att fascistiska ideologier kan vara 

internationella till sin karaktär. För övrigt är ett av de mer framstående projekten idag, Alliance 

for Peace and Freedom, ett exempel på hur olika nationalistiska grupperingar, från olika länder, 

deltar i ett pan-europeiskt samarbete.  

Jag har dock valt att använda mig av Griffins definition, emedan den är den bäst lämpade 

för min uppsats, samtidigt som den också har erhållit mycket stöd från den akademiska världen. 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att studera en ideologisk utveckling hos ett visst parti (NSF, 

SvP). Därför har det varit användbart med en definition som riktar in sig på fascism som en 

ideologi. Griffins definition fokuserar också på fascismens kulturrevolutionära ambitioner. 23 

Det är i linje med min frågeställning som behandlar den ideologiska resan från partipolitik till 

kulturkamp. Jag vill dock lägga till att fascism kan vara såväl ultranationalistisk, som 

internationell, och samtidigt betona rasens betydelse. 

 

Totalitarism 

Liksom fascism är totalitarism en omdiskuterad term. En omfattande historiografisk översikt 

av begreppet presenteras av Øystein Sørensen i Drömmen om det fullkomne samfunn. I korthet 

vill jag, baserat på Sørensens bok, nämna två definitioner av totalitarism, en baserad på äldre 

idéströmningar, och en från nyare tid. Den äldre tolkningen av totalitarism grundar sig på idéer 

om (1) utopism: ett behov av att formulera ett idealsamhälle man har som mål att genomföra, 

(2) milleniarism: att vilja skapa ett fullkomligt tusenårsrike här på jorden, (3) politisk 

messianism: att hänvisa till allmänviljan när man använder sin makt, och anklaga dem som 

motsätter sig denna föreställda allmänvilja för att vara folkfiender, och (4) romantiska impulser, 

föreställningen om att en gammal guldålder kan hämtas fram igen, och bilda ett underlag för 

det nya idealsamhället.24 

Den andra definitionen är Sørensens. Hans definition av totalitarism har framförallt två 

fördelar. För det första är den baserad på en rad olika forskares definitioner av termen. På så 

vis kan den sägas motsvara ett slags akademisk konsensus. För det andra betonar Sørensen 

ideologi och mentalitet, snarare än regimer eller samhällen. Detta är en studie i ideologi, och 

                                                 
23 Roger Griffin «Notes towards the definition of fascist culture: the prospects for syngergy between Marxist 
and liberal heuristics» i  Fascism: Critical Concepts in Political Science, Volume III Fascism and Culture, red. Roger 
Griffin & Matthew Feldman (London: Routledge 2004), 99-115. 
24 Sørensen, Øystein. Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier- en totalitær mentalitet?. 

(Oslo: Aschehoug, 2011): 29-33. 
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det verkar förnuftigt att använda mig av en definition av totalitarism som lägger vikt vid 

totalitarismens idéer. Sörensens definition lyder som följande (på norska): 

 
1. Totalitære bevegelser – som bærere av totalitære ideologier – mener å ha funnet en oppskrift på 

det fullkomne samfunn.  

2. De forkaster det eksisterende samfunn aggressivt og totalt. Dette gjelder i prinsippet alle typer 

eksisterende samfunn, men av historiske og andre grunner er de dominerende liberal -demokratiske 

samfunn i Vesten spesielt utsatt.  

3. De er revolusjonære - de vil ha et rent, revolusjonært brudd med det bestående.  

4. De er grunnleggende overbevist om at de har rett, at de har funnet den eneste sannheten. 

Totalitære bevegelser og ideologier er prinsipielt og konsekvent antipluralistiske.  

5. De oppfatter ikke politikk og politiske ideer som noe som angår en avgrenset del av  menneske-

livet og samfunnet. De tar konsekvensen av at alt henger sammen med alt. Deres ideer har 

ambisjoner om å være mer eller mindre altomfattende. De har løsninger på alle typer problemer, 

og de vil styre og kontrollere alle fasetter av menneskers liv.  

6. Innsikten i ideologien er, i det minste i en tidlig fase, forbeholdt en utvalgt elite. Ifølge denne 

eliten lever de fleste mennesker i en falsk forestillingsverden. De skjønner ikke hvordan verden 

egentlig er skrudd sammen.  

7. De mener å ha rett til å ta i bruk alle virkemidler for å nå sine mål. Om nødvendig og hensikts-

messig vold og terror. Målet er stort, så overordnet alt annet, at det ikke kan være noen moralske 

eller ideologiske sperrer for hva slags virkemidler som er legitime for å nå det.  

8. Alt og alle som står i veien for å gjennomføre målet, er å betrakte som fiender. Det dreier seg om 

tilhengere av og de som nyter godt av det bestående samfunn. Men det dreier seg også om tilhengere 

av andre - rivaliserende - totalitære ideer.25  
 

Denna definition ligger till grund för vidare analys av det totalitära tankegodset hos NSF 

och SvP. 

 

Nazism vs. Nynazism 

Det andra världskriget satte enorma spår i hela världen. Orsakerna till kriget, dess skeenden och 

konsekvenser har blivit grundligt redogjort för av en rad forskare och journalister. Likaså har 

olika forskare ägnat mycket tid åt att beskriva den tyska nationalsocialismen. Som med fallet 

fascism är inte plats åt ge en fullständig historiografisk överblick här. Vi kan dock konstatera 

att Roger Griffin, och därmed också jag, definierar nazism som en fascistisk ideologi. Alltså; 

Nationalsocialism är en politisk ideologi, vars mytiska kärna bestå av en populist isk 

ultranationalism som söker en nationell pånyttfödelse. En sådan definition är emeller t id  

vidlyftig, och tar inte fasta på det som skiljer nazism från andra fascistiska ideologier.  

Det kan vara frestande att beskriva nazismen med negationer, att definiera ideologin 

som ett slags anti-ideologi. Nazismen är antisemitisk, antidemokratisk, antikapitalist isk, 

antimarxistisk, (och eventuellt antimodernistisk 26). Vidare fokuserar den nazistiska ideologin 

                                                 
25 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 42. 
26 Huruvida nazismen präglades av modernitet eller antimodernism har varit debatterat mellan akademiker. Ett 

argument för det antimoderna perspektivet har varit nazismens romantisering av det gamla bondesamhället. 
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på Nationen och Rasen, två begrepp som närapå är oskiljaktiga i nationalsocialistisk diskurs. 

Den tyska nationalsocialismen var en revolutionär rörelse. Kritiken mot Weimarrepubliken var 

total. Allt det gamla skulle raseras, för att ge plats åt den nya världsåskådningen (myten om en 

national återfödelse).27 Hitler påpekade själv att det inte var själva tillblivelsen av en 

nationalsocialistisk stat som utgjorde det största problemet, men att skaffa plats till den. Den 

existerande (judiska) staten måste elimineras.28  

Den revolutionära ansatsen till trots, så bar nazismen på vissa element av en 

bakåtsträvande mentalitet. Nazisterna hyste nationalromantiska drömmar om bonden och livet 

på landet. De var skeptiska till modern konst och musik (men inte modern arkitektur), liksom 

delar av den moderna läkarvetenskapen.29 Men nationalsocialismen var inte en omodern 

rörelse. Snarare var den antimodernistisk. Antimodernismen var förbunden med en annan av 

nationalsocialismens hörnstenar: antisemitismen. Ordet semitism blev ett vanligt begrepp i 

Tyskland under 1870-talet. Ordet betecknade nya fenomenen och idéer i samhället: det 

moderna. Kapitalism, liberalism, medias ökade inflytande, demokrativurmande, socialism och 

materialism var några av de utslag modernismen förde med sig. För den inbitne antisemiten var 

det självklart vilka som stod bakom nymodigheterna. Judar. Begreppet antisemitism kan 

definieras som en sekulär motvilja mot judar, samt allt de anklagades för att stå bakom, till 

exempel modernismen.30  

Judarna var symbolen för allt som hade gått fel i det tyska samhället. Judarna anklagades 

för att ligga bakom såväl kommunismen som kapitalismen. De beskylldes för samhälle ts 

sammanbrott när det kom till ekonomi, utbildning, kultur och moral. Borgerligheten var (i själva 

verket) marxistisk, och marxisterna försökte systematiskt att överföra världsherraväldet till 

judarna.31 Judarna var ett virus, något som måste utrotas.32  

Hitlers och nationalsocialismens kritik mot kapitalism och demokrati bottnade 

följaktligen i ett djupt hat mot judar. Antikapitalismen var främst riktad mot judiska 

                                                 
Kritiker har hävdat att det antimoderna endas t var kritik mot modernismen, något judarna ansågs l ika bakom 
för att degenerera det tyska folket.  
27 Øystein Sörensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 128.  
28 Adolf Hitler. Min Kamp. I dansk översättelse från 1966. Bind 2: 59. 
29 Bruce F. Pauley. Hitler, Stalin, and Mussolini. Totalitarianism in the twentieth century (3:e utg). (Wheeling: 
Harlan Davidson, 2009), 9. 
30 Einhart Lorenz “Berlin: Framveksten av «den moderne anitsemittismen»“. Jødehat- Antisemittismens historie 

fra antikken til I dag. Trond Berg Eriksen, Håkon Harket och Einhart Lorenz (red.) (Oslo: Cappelen Damm, 2009): 
288. 
31 Hitler, Min Kamp, Bind 2, 13. 
32 Sörensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 128.; Harald Ofstad. Vår forakt for svakhet. (Oslo: Pax, 1971) 

28. 
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affärsintressen33; det demokratiska systemet var ”judiskt”, kraftlöst och förljuget. 34 

Nationalsocialismen var en världsåskådning, intolerant och otänkbar som ett ”parti vid sidan av 

andra”. Den nya världsåskådningen kunde inte tolerera att det samtidigt existerade 

demokratiska partier. Hitler menade att politiska partier var svaga, ”tillböjliga till 

kompromisser”, vilket en världsåskådning aldrig kunde tillåta. Det parlamentariska systemet 

tillåter med- och motspelare, åsikter och opponeringar, samtidigt som ”världsåskådningar 

proklamerar sin egen ofelbarhet”.35 Istället för att följa den demokratiska principen om 

majoritetens vilja, skulle en ledarprincip råda. Den starka ledaren tog ansvar, och ledde staten. 

Folket hade en obetingad plikt att lyda ledaren.36 

Nationen och rasen är andra viktiga element i nationalsocialistisk ideologi. Begreppen 

hör samman: ”Gemensamt blod hör hemma i ett rike”. Hitlers doktrin kan sammanfattas som 

kampen för folkets och rasens fortsatta bestående, blodets renhet, fäderneslandets frihet och 

självständighet.37 För att stärka den nationala känslan av folkgemenskap skulle nazisterna 

kämpa mot den marxistiska klasskampen, som bara verkade splittrande på folket. Framförallt 

måste rasfrämmande element avlägsnas. Kommunister, socialdemokrater och liberaler var illa 

nog. I synnerhet judarna anklagades för att undergräva den germanska rasen, såväl biologiskt 

(som en parasiterande ras), som politiskt (genom marxismen), och ekonomiskt (genom det 

internationella finanskapitalet).38 Som nämnt menade till exempel Sternhell att nazisterna 

fokuserade på ras, framför nation. Griffin hör till dem som menar att nazismen 

var ”ultranationalistisk”.  

Nationalsocialismen i Sverige under 1920- och 30-talen var både lik och olik den tyska 

varianten. Mycket av det ideologiska tankegodset fanns även hos de svenska 

nationalsocialisterna. Men i Sverige var man mest intresserad av svenska angelägenheter. De 

svenska nationalsocialisterna såg inte för sig ett pan-germanskt nationalsocialistiskt rike under 

tysk ledning, men fordrade en nationalsocialistisk lösning för Sverige. Den svenska 

nationalsocialismen var heller inte expansionistisk (till skillnad från situationen i Tyskland). 

                                                 
33 Pauley, Hitler, Stalin, and Mussolini, 84. 
34 Hitler, Min Kamp, Bind 1, 71. 
35 Hitler, Min Kamp, Bind 2, 60. 
36 Ofstad, Vår forakt for svakhet, 50. 
37 Hitler, Min Kamp, Bind 1, 1 och 148. 
38 HL-senteret- Senteret for studier av Holocaust og l ivssynsminoriteter. “Den tyske nazismen“.  
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/den-

tyske-nazismen.html (läst 09.05.2016) 

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/den-tyske-nazismen.html
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/den-tyske-nazismen.html
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Svenskarna hade tillräckligt med lebensraum. Till tider uttrycktes visserligen en idé om ett 

Stornorden. Men det skulle vara en angelägenhet för de nordiska folken, inte Hitlers regim.39 

För att återkoppla till Griffins definition av generisk fascism; nationalsocialismen kretsar kring 

en palingenetisk myt om raslig återfödsel och förnyelse.  Den tyska nationalsocialismens 

revolution tog sikte mot att förgöra parlamentarisk demokrati, liberal humanism, kapitalist isk 

ekonomi samt den kommunistiska klasskampen. Allt var underordnat framhävandet av den 

ariska rasen. Ur revolutionens aska skulle en millenarisk världsordning resa sig, med den ariska 

rasen som härförare.40 Med det är det dags att rikta blicken mot den så kallade nynazismen. 

Enkelt uttryck kan man säga att begreppet nynazism används om personer och grupper 

som, efter år 1945, som håller fast vid, och försöker vitalisera, den nazistiska ideologin från 

mellankrigstiden.41 I vårt sammanhang har vi emellertid nytta av en mer precis definition. Jag 

vill hävda att det finns fundamentala skillnader mellan nazistiska och nynazist iska 

organisationer i efterkrigstiden. Primärt handlar dessa skillnader om val av strategi, form för 

organisering, samt vilja till att använda våld som politisk metod.  

Nynazismen är ett slags blandkultur. Den traditionella nazistiska ideologin är blandad 

med impulser från den amerikanska vit makt-miljön. I korthet handlar det om uttrycksätt. Mens 

traditionella nationalsocialister gärna för en partipolitisk kamp av klassiskt snitt; med 

demonstrationer, tal, flygblad, uniformer och så vidare, är nynazister ofta mer lösligt 

organiserade. Nynazisterna satsar inte på politik för den stora massan, men formerar sig snarare 

som små celler som i sin tur kan ingå i olika nätverk. Dessa celler kan vara militanta, och ser 

ett kommande raskrig som oundvikligt. De värvar sympatisörer genom så kallad ”vit makt”-

musik. På konserter och genom skivförsäljning vill de påverka ungdomen att ansluta sig till 

kampen.42 Musiken fungerar således som propagandamedel. Dagens nynazistiska 

organisationer i Sverige har ofta influerats av amerikanska rasideologer, såsom Tom Metzger, 

David Lane och William Pierce.  

Mattias Gardell har definierat den rasideologiska miljön i U.S.A. som en ”vit rasradikal 

motkultur”. Kulturen, eller miljön, ställer sig i opposition mot den multikulturella inriktning 

som den officiella amerikanska politiken slagit in på. Rasradikal kan definieras som 

en ”åskådning som hävdar att medlemmar av en ras hör organiskt samman och av naturen delar 

                                                 
39 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 73. 
40 Mattias Gardell. Gods of the Blood. (Durham&London: Duke University Press, 2003): 19. 
41 Henrik Lunde  for HL-senteret. ”Nynazisme”. 06.10.2011. 
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/ettertid/nynazisme (läst 
09.05.2016) 
42 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 173-179. 

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/ettertid/nynazisme
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vissa nedärvda fysiska och mentala egenskaper som särskiljer dem från alla andra raser”. 

Skillnaden jämfört med termen rasism är att den rasradikala inte nödvändigtvis rangordnar 

olika raser som överlägsna eller underlägsna.43 Det är ur denna motkultur som olika 

organisationer och talesmän har uppstått som varit med på att utveckla nynazismen. En typiskt 

nynazistisk organisation var Brüder Schweigen, mer känt som The Order. Magnus Söderman, 

en ledande ideologi inom SvP, hade också en bakgrund inom den amerikanska nynazistmiljön. 

Han har till exempel erhållit en pastortitel inom det rasistiska trossamfundet Christian Identity, 

och stått David Lane och hans organisation Wotanswolk nära.44 

Bland de första medlemmarna av Brüder Schweigen (det tysta brödraskapet), i folkmun 

eller The Order, fanns såväl identitetskristna som odinister. Robert Jay Matthews skapade den 

stilbildande gerillagruppen år 1983.  Gruppen bestod av ”fria ariska män” som svor på att ”göra 

vad helst nödvändigt är för att frälsa vårt folk från juden och skänka fullständig seger åt det 

ariska folket. Inledningsvis skördade The Order framgångar, efter et antal lyckade 

värdetransportrån innehade man en krigskassa på ett antal miljoner dollar. Men Matthews lycka 

vände. Efter ett mord på den judiska radioprataren Alan Berg i juni 194, och ett rån en månad 

senare samordnades polisjakten. I början av december år 1984 kunde ett hundratal agenter och 

specialutbildade insatsstyrkor omringa Matthews gömställe på Widbey Island. Matthews 

vägrade emellertid att ge efter. Ett två dagars belägring, med utdragen skottväxling, tände 

polisen eld på huset i hopp om att röka ut Matthews. Han valde dock martyrdöden och lät sig 

uppslukas av lågorna. Den åttonde december är sedan dess märkt som martyrernas dag inom 

den rasideologiska miljön över hela världen.45 Brüder Schweigen utgör, som nämnt, själva 

urtypen för en nynazistisk organisation. Medlemmarna var radikala, militanta, och hade siktet 

inställt på en arisk revolution, precis som den svenska motsvarigheten VAM sedermera kom att 

få. När jag senare i uppsatsen hänvisar till nynazism är det den lösligt organiserade, militanta 

varianten jag syftar på, som i sin organisation, och val av strategi, skiljer sig från de traditione lla 

nazisterna som för en klassisk partipolitik.  

Jag vill hävda att nynazister är mer militanta, och förespråkar våld som politisk metod, 

allt för att påskynda det stundande raskriget. Det skiljer nynazismen från klassisk nazism, i 

svensk tappning. Den svenska nazismen, som den framstått hos till exempel Birger Furugård 

                                                 
43 Mattias Gardell . Rasrisk. (Stockholm: Natur och kultur, 2003): 178-179. 
44 För den som är intresserad av nazismens esoteriska utveckling i  U.S.A. kan jag rekommendera Nicolas 
Goodrick-Clarkes Black Sun- Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity  och Mattias Gardells Gods 
of the Blood. 
45 Gardell, Rasrisk, 241-243. 
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eller Göran Assar Oredsson har alltid tagit avstånd från våld som politisk metod. Enligt 

Furugård borde alla sympatisörer akta sig för Sven Olov Lindholms ”fascistparti, som /…/ 

bygger på våld och våldsdåd” och som inte stod för äkta nationalsocialism, det vill säga kärlek 

till det egna folket.46 Under de så kallade NRP-rättegångarna tog makarna Oredsson bestämt 

avstånd från gärningsmännen, något flera medlemmar förbittrades över.47 Som vi ska 

förespråkade också NSF icke-våldsstrategier. Detta är inte detsamma som att våld inte förekom. 

Handgemäng mellan nazister och kommunister var vanligt på 1930-talet. På 1980-talet slogs 

rasister och antirasister, och under de senaste 25 åren har våldsamma episoder uppstått mellan 

höger- och vänsterextrema grupper. Men den rasideologiska miljön i Sverige är mångfald ig. 

Allt högerextremt våld kan inte knytas till NSF, även om organisationen, som var Sveriges 

största, ofta fick lov att symbolisera den svenska nazismen i Sverige. Och naturligtvis var NSF 

en organisation som drog våldsamma element till sig. Men jag skiljer mellan klassisk, 

partipolitisk, nationalsocialism och den radikala och militanta nynazismen. 

Radikala högerpartier 

Sedan 1980-talet har radikala högerpartier stadigt tagit allt större plats i olika parlament runt 

om i Västeuropa. Franska Front National, belgiska Vlaams Blok och italienska Lega Nord är 

några exempel på partier som nått framgång i sina respektive länder genom val. I Sverige har 

på senare tid Sverigedemokraterna skördat stora framgångar. Samtliga exempel kan betecknas 

som nationalistiska och tillhörandes den politiska högerkanten. Även mer extrema varianter, 

såsom grekiska Gyllene Gryning och ungerska Jobbik, räknas ofta in i samma partifamilj. Som 

sociologen Jens Rydgren har konstaterat har det saknats en enhällig definition av vilka 

ideologiska särdrag som den här typen av partier präglas av, samtidigt som det har rått 

konsensus gällande vilka partier som bör räknas dit. Rydgren argumenterar för att radikala 

högerpartier delar en betoning på etnisk nationalism, grundad i föreställningar om ett mytiskt 

förflutet. Partiprogrammen syftar ofta till att stärka nationen genom att göra den etniskt 

homogen.48 Daniel Höglund, före detta partiledare för SvP, formulerade det så här: 

”/…/vi är inte nöjda med den etniska sammansättningen i dagens Sverige och icke -svenskarna 

kommer i hög grad låta bli att flytta om de inte måste. Vi anser att enbart personer som til lhör 

                                                 
46 Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”En varning!”. Flygblad. 1936.  
47 Lööw, Nazismen I Sverige 1980-1999, 41. 
48 Jens Rydgren. “The Sociology of the New Right”. Annual Review of Sociology, nr. 33 (2007): 241-262: 242. 
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samma folkgrupp som svenskarna ska kunna ha svenskt medborgarskap eftersom förutsättningarna 

för att ta tillvara på svenskarnas intressen är bäst i ett etniskt homogent samhälle.49 

Ett annat kännetecken är att radikala högerpartier partier ofta beskyller staten, eller ”eliten”, för 

att sätta internationella intressen framför nationens, och att de folkvalda ledarna ofta främjar 

sina egna, personliga, intressen framför folkets.50 

 

Identitet 

Politisk teori har de senaste 30 åren uppmärksammat en tendens som inom socialpolitisk diskurs 

har omnämnts som ”identitetspolitik”. Identitetspolitik har i västvärlden utgått från uppkomsten 

av nya sociala grupperingar, som, utifrån ett ideologiskt vänsterperspektiv, inte nödvändigtvis 

utgår från nationalitet när identiteten ska fastställas. Homosexualitet, feminism eller 

tillhörigheten till en etnisk eller religiös minoritet kan vara viktigare identitetsmarkörer än 

nationaliteten. I motsatt ände av den politiska skalan har vi den radikala högerrörelsen som har 

utvecklat en politik baserad på nationell identitet.51 Identitetspolitik syftar ofta till att främja 

den egna gruppen, som man känner tillhörighet till/identifierar sig med. Man vill förbättra sin 

position, bekämpa diskriminering eller få ett erkännande, inom det nuvarande systemet. 

 

Metapolitik, Den nya högern och den tredje positionen 

Frågeställningarna i den här uppsatsen har att göra med en eventuell övergång från partipolit ik 

till en metapolitisk kulturkamp. Studerar man högerradikalism och nyfascismens utveckling 

efter 1945 är begreppet metapolitik inte till att undgå. I vårt sammanhäng dyker begreppet 

metapolitik upp i samband med ”Den nya högerns” (hädanefter förkortat ND, efter franska 

Nouvelle Droit) genomslag i Frankrike under 1950- och 60-talen. ND bestod från början av en 

intellektuell grupp i Frankrike, centrerad runt Alain de Benoist.52 Ett av ND:s projekt var 

att ”rädda” och modernisera den traditionella nationalsocialistiska ideologin. Synen på 

den ”gamla”, rasistiska, nazismen som en totalitär ideologi, skulle ersättas av ett synsätt som 

definierade nationalsocialism som en kritisk teori, sprungen ur högerpolitik: istället för 

gammaldags rasism salufördes idén om etnisk pluralism, samt ett stöd för andra kulturella 

                                                 
49 “Daniel Höglund: Vår politik bygger på verkligheten”. Intervju i  Nationell.nu: http://archive.is/iZHRO (läst 

10.05.2016) 
50 Rydgren, “The Sociology of the New Right”, 245. 
51 Alberto Spektorowski. “The Intellectual New Right, the European Radical Right and the Ideological Challenge 
to Liberal Democracy”. International Studies 39, nr. 2 (2002): 165-182: 165. 
52 Rydgren, “The Sociology of the New Right”, 244; och Spektorowski, “The Intellectual New Right”, 166. 



21 

 

identiteters kamp för frigöring från västvärldens dominans. ND skulle vara ett alternativ till den 

liberala demokrati som vuxit fram ur upplysningstidens högburna tankar om frihet och 

jämlikhet.53 ND vill genom en metapolitisk kamp förändra den kulturella hegemonin. 

Akademiker har diskuterat huruvida ND var en reinkarnation av den gamla, traditione lla, 

högern i Frankrike, eller om de symboliserade en kamouflerad efterkrigstida version av 

mellankrigstidens fascism. Somliga observatörer har påpekat at ND:s språkbruk ofta tenderar 

att likna en kodad variant av klassisk fascistisk retorik. ND fokuserar på tre teman: För det 

första är de mot idén om jämlikhet. Människan är inte född fri och jämlik alla andra. För det 

andra anser ND att eliten behövs. Samhället måste vara hierarkiskt inordnat. Utan en tydlig 

hierarki kan ett samhälle inte finna en harmoni. För det tredje utgår ND från att ett samhälle bör 

byggas utifrån sociobiologiska argument, snarare än på moraliska koncept. Människans natur 

är byggd på instinkt. Det är den genetiska variationen mellan arterna, eller raserna, som är vital 

för överlevnad, samt den evolutionära processen. Det är med andra ord snarare det etniska, än 

det ekonomiska, eller sociala, som avgör ett samhälles relativa succé.54 Detta kan sägas vara 

nyfascismens ideologiska fundament. 

Termen metapolitik syftar till en specifik syn på förhållandet mellan politik och kultur. 

Den tyska skribenten och filosofen Armin Mohler var en av det första att formulera ett 

tankegods som sedermera kom att influera ND. År 1950 publicerade Mohler Die Konservative 

Revolution in Deutschland, i vilken han redogjorde för olika antidemokratiska idéer som hade 

florerat i Weimarrepubliken. Mohler presenterade dem som en bas för en konservativ 

revolution, en revolution han hoppades skulle genomföras (efter Hitlers nederlag hotades 

Europa av liberalismens och den kommunistiska imperialismens dekadenta krafter). Mohlers 

förhoppning om en konservativ revolution har bidragit till en ny, efterkrigstida, fascist isk 

diskurs. Samtidigt som denna diskurs begränsar sig till kulturella förhållanden, erbjuder den en 

strategi för alla som önskar att upprätthålla sina fascistiska ideal. Den kulturella revolutionen 

är uppskjuten på obestämd tid. Nu är tiden inne för att lägga ett grundlag för den kommande 

revolutionen. Första måste dekadensens (liberalismens och demokratins) kulturella hegemoni 

ändras. Därefter följer den politiska makten spontant, eftersom till exempel den parlamentar iska 

demokratin självdör.55  

                                                 
53 Spektorowski, “The Intellectual Right”, 165. 
54 Johnson, Douglas. “The New Right in France”. Neo-Fascism in Europe. Redigerad av Luciano Cheles, Ronnie 
Ferguson och Michalina Vaughan. (London, New York: Longman, 1991):  240-241. 
55 Griffin, Roger. Between metapolitics and apoliteia: The Nouvelle Droite's strategy for conserving the fascist 

vision in the 'interregnum'.  Modern & Contemporary France, 8:1: 38-39. 
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En annan som haft stort inflytande över metapolitiskt tänkande är den italienska 

filosofen och esoterikern56 Julius Evola. Evolas kritiserade det moderna samhället på grund av 

dess materialism, rationalism, och att det var sekulariserat. Allt detta berodde på 

att ”traditionen” hade brutits ned. ”Traditionens” samhälle kännetecknades av att alla 

institutioner och all kultur var genomsyrade av en helig, metafysisk, ordning. En styrande elit 

(av krigare och präster) vaktade denna ordning. Dessa samhällen styrdes av en militaristisk etik. 

Evola hade en cyklisk tidsuppfattning. För honom var dekadensen i den moderna världen ett 

tecken på att världen var inne i det som hinduer kallar ”Kali yuga”, eller ”den mörka tidsåldern”. 

Till slut måste denna mörka tidsålder ge vika för en ny gyllene epok då de ”traditione lla” 

krafterna återigen kan ta över makten.57   

Enligt Roger Griffin kan Mohlers projekt, den konservativa revolutionen, och Evolas 

traditionella idealsamhälle ses på som två varianter av samma metapolitiska diskurs.58 ND 

inspirerades också av den italienska kommunisten och teoretikern Antonio Gramsci när de 

formulerade sin metapolitik. Gramsci hävdade att i stabila demokratier var kulturell hegemoni 

en förutsättning för att hålla på makten.59 För att en revolution skulle ha förutsättningar för att 

lyckas erövra och behålla makten var man först tvungen att förändra den kulturella 

hegemonin.60 Metapolitik kan definieras som en utom-politisk kamp för en omvälvande 

förändring av den förda politiken. För att vinna makten måste den kulturella hegemonin 

utmanas, och ändras, för att en vällyckad politisk revolution ska vara möjlig.  

ND åberopar sig fria från den klassiska, politiska vänster-höger-skalan, som 

motståndare till både kommunism och liberalism, och inriktade mot en tredje, alternativ, 

position.61 I detta finns beröringspunkter till en amerikansk ideologi som ofta benämns som 

Tredje Positionen (TP). Rasideologen Tom Metzger (grundaren av White Aryan Resistance) 

konstruerade en amerikaniserad version av TP som lanserade nazismen som ett alternativ till 

kommunismen och kapitalismen: ”neither left, nor right, but forward”. Metzger TP influerades 

                                                 
56 Esoterisk i  vårt sammanhang betyder ungefär ockult eller mystisk. 
57 Griffin, “Between metapolitics and apoliteia”, 40. 
58 Griffin, “Between metapolitics and apoliteia”, 41. 
59 Jacob C. Senholt “Radical Traditionalism and the New Right: An Examination of Political Esotericism in 
America i  Esotericism”. Religion and Politics, red. Arthur Versluis, Lee Irwin och Melinda Phillips (Minneapolis: 

North American Academic Press, 2012): 164. 
60 Steve Jones. Antonio Gramsci (New York: Routledge, 2006): 30. 
61 ”Den nya högern- en introduktion”. http://www.motpol.nu/oskorei/2007/02/10/den-nya-hogern-en-
introduktion/ (läst 10.05.2016) Motpol är ett uttalat identitärt nätverk som kämpar för att ändra den kulturella 

hegemonin i  Sverige. 

http://www.motpol.nu/oskorei/2007/02/10/den-nya-hogern-en-introduktion/
http://www.motpol.nu/oskorei/2007/02/10/den-nya-hogern-en-introduktion/
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av bröderna Strassers nationalsocialism.62 Enligt Metzger beror alla rasliga problem på att de 

multinationella bolagen numera styr världen, och de ekonomiska problem som följer med 

detta.63 

Mattias Gardell har påpekat att trots att nazismen ofta ses på som en högerradika l 

ideologi, finns där ofta vänsterpolitiska tendenser. Det vanligaste tecknet på detta är just 

förhållandet mellan det antikommunistiska och det antikapitalistiska. TP framhåller arbetarnas 

rättigheter. Andra är miljömedvetna, stödjer Greenpeace, eller försvarar naturskogen. Ariska 

aktivister kan vara emot pornografi, förorda socialt stöd till fattigpensionärer eller 

ensamstående mammor. Med andra ord kan nationalsocialism bära inom sig element av såväl 

höger- som vänsterpolitik. Därav denna tredje position.64 Tom Metzgers Third Positionism är 

likaväl något annat än den tredje position som ”Den nya högern” förespråkar. Metzger är än 

mer radikal, och närmare en national-bolsjevistisk hållning.   

 

Sammanfattning 

Roger Griffins definition av fascism samt Øystein Sørensens definition av totalitarism är med 

och formar det teoretiska fundamentet för den här uppsatsen. I kombination med en förståelse 

för skillnaderna mellan klassisk nationalsocialism, olika uttryck för nynazism, samt det 

ideologiska tankegodset som ligger till grund för Den nya högern och den Tredje positionen 

menar jag att vi står gott rustade för att analysera den ideologiska resan från Nationalsocialist isk 

front till Svenskarnas parti. Med teorin på plats, är det dags att vända blicken mot huvudde len 

av uppsatsen. Vi inleder med bildandet av Sveriges första nationalsocialistiska organisation, år 

1924. 

 

 

 

                                                 
62 Gregor och Otto Strasser var medlemmar i Hitlers NSAPD. Otto förvisades från partiet år 1930 och gick i  exil  i  

dåvarande Tjeckoslovakien. Gregor mördades under ”de långa knivarnas natt” år 1934. Bröderna har gett 
upphov til l  den så kallade strasserismen, en vänsterinfluerad form av nationalsocialism som betonar anti -
kapitalism. 
63 Gardell, Gods of the Blood, 110-111. 
64 Gardell, Gods of the Blood, 334-335. 
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3 Långa och korta linjer 

När Nationalsocialistisk front bildades år 1994 var det ett tecken på både kontinuiteten i svensk 

nazismhistoria, och samtidigt ett brott mot dess utveckling i ett kortare perspektiv. Dels var 

NSF:s organisationsform en reaktion mot en typ av nynazistiska och rasideologiska rörelser 

som blomstrat upp i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Dels var NSF ett led i utvecklingen av 

nationalsocialistiska partier i Sverige, som sedan mitten av 1920-talet, via Nordiska rikspartiet 

som höll (hakkors)fanan högt i efterkrigstiden, har representerat den nationalsocialist iska 

ideologin, i sin mest rena form.  

 NSF uppstod naturligtvis inte i ett vakuum. Såväl historiska fenomen som samhälle ts 

utveckling under 1980- och 90-talen bidrog till organisationens tillblivelse. Under 1980- och 

90-talen uppstod en mängd organisationer av olika slag, demokratiska och antidemokratiska, 

partier och lösligt sammanknutna nätverk, mer eller mindre radikala. En speciell typ av nätverk 

som uppstod, med influenser från den nordamerikanska Vit makt-miljön, var mer radikala, mer 

militanta än vad vi hade sett i Sverige tidigare. De önskade inte bara att med demokratiska 

medel minska invandringen. För dem var ett slutgiltigt raskrig den enda som kunde säkra den 

ariska rasens överlevnad. Den nynazistiska vågen kulminerade i början av 1990-talet i och med 

uppståndelsen kring nätverket Vitt Ariskt Motstånd (VAM). VAM:s aktiviteter sammanfö ll 

med Lasermannens härjningar i Stockholm, ett ökat antal attacker mot flyktingförläggningar, 

samt ett Sverige på väg in i en ekonomisk kris, skapade en bild av ett oroligt land. VAM gick 

under jorden år 1993, men runt om i landet, på lokal nivå, hade olika gäng låtit sig inspireras 

av nätverkets hårdföra stil. Ett av de gängen höll till i Karlskrona, och i kölvattnet av VAM:s 

försvinnande bestämde de sig för att starta en egen organisation som kunde ta upp kampen mot 

förtrycket av det svenska folket, och för de nationalsocialistiska idealen. År 1994 bildades 

således Nationalsocialistisk front (NSF). 

Historiskt sett har Sverige en lång tradition av nationalsocialistiska partier. De första 

uppstod under 1920- och 30-talen. Flera ledande individer och partier skulle komma att få en 

avgörande roll för NSF:s utveckling. Det gäller i första hand Birger Furugård som år 1924 

bildade Sveriges första nationalsocialistiska förening (Svenska Nationalsocialist iska 

Frihetsförbundet), och sedermera blev ledare för Sveriges Nationalsocialistiska Parti. Furugårds 

parti var en viktig inspirationskälla för NSF. Det märks till exempel när man studerar de olika 

organisationernas politiska program.  
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Jag har två syften med detta kapitel. För det första önskar jag att ta ett kliv längre bakåt 

i historien. Jag vill redogöra för den tradition av nationalsocialistiska partier som finns i Sverige, 

och framhäva deras betydelse för NSF. För det andra vill jag ge en bild av den omedelbara 

situationen i Sverige under 1980-talet, som var med på att påverka individerna som sedermera 

kom att starta NSF. Tillsammans hoppas jag att bägge perspektiv kan bidra till att öka 

förståelsen för NSF:s uppkomst, organisatoriska struktur, samt ideologiska position. 

 

Den långa linjen 

Vi inleder med att rikta blicken mot mellankrigstidens Sverige. Under 1920- och 30-talen 

bildades de första nationalsocialistiska föreningarna och partierna i Sverige. Dessa partier, och 

deras ledare, framstod för NSF som martyrer och hjältefigurer från en svunnen tid. Dessutom 

lämnade deras ideologi, och politiska mål, avtryck i NSF:s egna stadgar och partiprogram. 

 De värmlandsbördiga bröderna Gunnar, Sigurd och Birger Furugård bildade år 1924 

Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet, det första nationalsocialistiska partiet i 

Sverige. Partiet ändrade år 1929 namn till Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och 

Arbetarföreningen. Birger Furugård tog på sig rollen som partiledare. Vid samma tid bildade 

tre män med militär bakgrund, före detta krigsfrivillige Konrad Hallgren, löjtnant Sven 

Hedengren, samt furir Sven Olov Lindholm, Sveriges Fascistiska Kamporganisat ion. 

Inledningsvis fascinerades de av Mussolinis fascistiska Italien. Emellertid utvecklades de så 

småningom mot nationalsocialismen. År 1929 deltog till exempel Hallgren och Lindholm på 

de tyska nationalsocialisternas (NSDAP) partidagar i Nürnberg. I samma veva ändrade de namn 

på sin organisation till Sveriges Nationalsocialistiska Folkparti.65 

Birger Furugård och Sven Olov Lindholm kom att bli Sveriges främsta företrädare för 

den nationalsocialistiska världsåskådningen. Till en början såg det också ut som om de skulle 

kampera sida vid sida. År 1930 beslöt sig nämligen tre organisationer, med varierande grad av 

nationalsocialistiska, fascistiska eller extremnationalistiska hållningar, för att slå sig samman 

och bilda Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet. Furugård var med, liksom Lindholm. Den 

tredje organisationen var Nysvenska förbundet som hade bildats år 1929. Furugård utnämndes 

till riksledare (efter tyska Reichsfürher). Lindholm blev chefredaktör för partitidningen Vår 

kamp, och Sven Hedengren utsågs till riks-SA-ledare (partiets stormavdelning). Partiet utgick 

från Göteborg. Partiet bytte namn igen vid årsskiftet 1930/31 till Svenska Nationalsocialist iska 

                                                 
65 Heléne Lööw. Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan . (Stockholm: Ordfront 

Förlag, 2004): 14. 
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Partiet (SNSP). Samma år ställde partiet upp i val, dock med blygsamma resultat. Partiet 

lyckades skrapa ihop till 279 röster i stadsfullmäktigevalet i Stockholm. Partiledningen 

misströstade inte, utan jobbade idogt vidare med att bygga upp en fungerande partiapparat. Det 

gav resultat. År 1932 hade SNSP över 50 lokalavdelningar och runt 3000 medlemmar.66 

 

Brytningen 

Samtidigt uppstod en maktkamp inom SNSP. Birger Furugård och Sven Olov Lindholm hade 

såväl ideologiska, som personliga, motsättningar. Det blev till slut påfrestande för partiet. En 

av orsakerna till splittringen var att lokalavdelningen i Göteborg, som var en av de största och 

tillika konservativt lagd, hamnade i en konflikt med Lindholm. Lindholm önskade att leda 

partiet i en mer socialistisk riktning, Furugård, som erhöll ekonomiskt stöd från 

Göteborgsavdelningen, tog deras sida. Dessutom vägrade Furugård att genomföra de 

administrativa och personliga förändringar i partistyrelsen som Lindholm hade efterfrågat. 

Klyftan mellan de båda vidgades ytterligare.67 

I januari år 1993 hade partistriden gått långt. Brytningen mellan de två falangerna var 

oundviklig. Lindholm, och dennes anhängare, uteslöts från SNSP den 13 januari, efter ett möte 

med Stora Rådet. Redan nästa dag bildade Lindholm istället Nationalsocialist iska 

Arbetarepartiet. Nu fanns det två nationalsocialistiska partier; i dagligt tal omnämnda som 

Furugårdarna och Lindholmarna.68 Smutskastningen mellan de båda partierna var utbredd. 

Lindholm beskyllde Furugård för korruption och för att ha utnyttjat partiet för egen ekonomisk 

vinning.69 I ett internt medlemsbrev från SNSP:s distriktsledning i Stockholm besvarades 

beskyllningarna. Det hela skulle bero på bristfällig bokföring. Ansvaret var således inte 

Furugårds. Vidare blev Lindholm anklagad för att ha satt partiapparaten ur funktion, för sin 

personliga maktlystnads skull. Därmed bidrog han till att splittra den svenska nationalist iska 

rörelsen. Föraktet mot Lindholm var påtaglig.70 

 Avgrundsdjupet mellan de två fraktionerna demonstrerades med all önskvärd tydlighe t 

av ett flygblad som Furugårdarna tryckte upp. Där varnas allmänheten för Lindholms parti som 

beskrivs som ett ”maskerat fascistparti, som /.../ bygger på våld och våldsdåd”. Som motsats, 

förklarade flygbladet, byggde Furugårdarnas tolkning av nationalsocialismen på ”kärlek till 

                                                 
66 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 15-16. 
67 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 16. 
68 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 16. 
69 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 17. 
70 SNSP distriktsavdelning. ”Internt medlemsbrev”.  Stockholm, 1933.  
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land och folk”.71 Lindholmarna vill inte vara sämre. Internt benämndes SNSP som 

”groggpartiet”, en syrlig passning till partiledningens påstådda förkärlek till sprit.72 

 

Ideologi och ideal 

Birger Furugård var chefredaktör för Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundets organ 

National-Socialisten. I högtidlig ton beskrevs de nordiska folken: 

Det mest utmärkande för nordiskt väsen har varit sedlig djuphet i gudstron, enkelhet, högsinthet och 

upprätt kraft i handling! Dessa egenskaper togo sitt bäste uttryck i uppfostran till tacksamhet, sträng 

sanningsenlighet, rättskaffenhet, frisk dristighet, ridderlighet, storsinthet och  starkt framträdande 

ansvarighetskänsla.73 

 

Tanken om de nordiska folken som en egen, enastående ras var central för de svenska 

nationalsocialisterna. De svenska nationalsocialisterna var inte lika aggressivt expansionist iska 

som de tyska, som ville lägga under sig stora delar av östra Europa.  Men här fanns ett frö till 

en sådan tankegång. Nationalsocialisterna bar till tider på en dröm om ett enat, 

nationalsocialistiskt Norden, för den ariska rasen.74 Centralt för deras tolkning av nationalism 

stod tanken om en speciell, organisk, blods- och folkgemenskap.75 De traditionella politiska 

begreppen, höger och vänster, över- och underklass, var inte förenliga med nationalsocialist isk 

ideologi. Klasstanken var folksplittrande, och borde ersättas av en folkgemenskap; arbetare och 

arbetsgivare skulle stå sida vid sida, förenade i kampen för folket, för nationen. Och mot 

folkfiender och rasförsämrande element. Visionen var ett folk som fullkomligt hängav sig åt 

nationen och rasen.76 Den bärande idén var att nationalsocialismen skulle bli en rörelse som 

förenade alla svenskar, från alla samhällsgrupper, i kampen för fosterlandet.77 

 SNSP:s politik och ideologi präglades av klassisk nationalsocialism efter tyskt mönster, 

men anpassat för Sverige, och med svenskarna in fokus. Liksom NSAPD var partiet 

antisemitiskt, antidemokratiskt, samt antikapitalistiskt. Dessa tre motiv var ständiga 

återkommare i SNSP:s kampanjer; de var grundorsakerna till det svenska samhällets moras. 

Ofta förenades motiven. I ett flygblad från år 1931, som syftar till att bevara det svenska 

                                                 
71  SNSP. ”Odat. Flygblad”, 1936.  
72 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 25. 
73 ”Nationalsocialismens sedliga grundval”. National-Socialisten- kampblad för svenska nationalsocialistiska 

frihetsförbundet. Nr 1 (1926) 2-5: 2. 
74 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 339. 
75 ”Svenska Nationalsocialistiska partiets program”. Fastställt den 1 november 1930. 7.  
76 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 338. 
77 SNSP. ”Upprop til l  alla svenskar”. Valplakat från SNSP, 1932. 
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jordbruket, upplystes det om att ”den internationella judiska storfinansen” arbetade ”hand i 

hand med storbanker, truster och marxistiska yrkespolitiker på att utsuga och internationalisera 

jordbruket”. ”Tack vare ett sovande och korrumperat ”demokratiskt” parlament” hade 

jordbruket förvägrats det skydd och stöd SNSP ansåg vara nödvändigt. Stridsropet fullbordades 

med en hotfull varning: ”samtliga demokratiska och parlamentariska partier arbeta 

målmedvetet på att utarma /.../ din näring- och inom samtliga dessa ”partier” påträffar du din 

fiende, jordbrukets dödgrävare, juden, såsom ledare”.78 

I bönderna såg SNSP en potentiell väljarkår. Partiet hänvände sig ofta direkt till dem i 

sin propaganda. Med storvulna, rentav apokalyptiska, ordalag varnade de för den ”judiska 

storfinansen”. Bönderna uppmanades att ansluta sig till den nationalsocialistiska rörelsen för 

att kämpa för sin egen överlevnad. Det svenska folket måste befrias från ”politiskt slaveri och 

det internationella storkapitalets bojor”, annars var det fara för ”din och dina barns framtid”.  79 

Det svenska folket uppmanades att ”protestera och bekämpa det skändliga bedrägeri och denna 

ohejdade utsugning av den arbetande och värdeskapande svenska bondebefolkningen”. 80 

Således har bönderna alltid varit en viktig målgrupp för de svenska nationalsocialisterna. Att 

SNSP i så stor grad red till jordbrukets försvar kan också ses på som en del av kampen mot det 

moderna samhället. Där fanns en dröm om en tillbakagång till det gamla, hederliga, 

bondesamhällets ideal och normer. Ett samhälle som aldrig har existerat, annat än som en 

utopisk tankekonstruktion.81 

 

Antisemitism och ras 

Utan tvekan var, och förblir, antisemitism och rasideologiska föreställningar hörnstenar i 

nationalsocialistisk ideologi. Aversionen mot judar var något mer än allmän motvilja. 

Judendomen beskrevs ofta som ett sinnestillstånd. På så vis utvidgades begreppet till att omfatta 

också andra individer, som inte var judar. Nationalsocialisterna använde sig av termer som 

”judisk mentalitet” och ”andliga judar”. Alla politiska motståndare försågs med egenskapen 

”judisk mentalitet”, eller liknande.82  

 Hitler fann roten till allt ont i judendomen. Likaså sökte de svenska nationalsocialiste rna 

efter spår av judar i politiken och medierna. SNSP slog fast att det parlamentariska systemet 

                                                 
78 SNSP. Odat. flygblad, 1931.  
79 SNSP. Odat. flygblad, 1931 (a). 
80 SNSP. Odat. flygblad, 1932 (b). 
81 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 371. 
82 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 294. 
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var misslyckat. Att parlamentarism enkom bidrog till ökad (och oönskad) internationalism. Det 

vill säga att utländska företag tilläts exploatera svensk produktion, svensk arbetskraft, och 

svenska naturresurser. I partiprogrammet från år 1930 insinuerades också att samtliga partier, 

direkt, eller indirekt, påverkades av krafter utifrån, av ”internationella storfinanskretsar” som 

påverkade riksdagen att fatta beslut efter deras önskemål. Samma krafter kontrollerade också 

tidningarna, som förslöade folkets moraliska motståndskraft genom att ”inympa den judisk -

materialistiska andan på vårt folk”.83 Historikern Heléne Lööw har påpekat att föreställningar 

om ”den judiska kontrollen av media”, och följderna av detta, dekadens och omoral, har varit 

ett återkommande tema i nationalsocialistiska publikationer.84 SNSP ansåg att ”materialism, 

jazzkultur och nationell självuppgivelse” var ”de dekadensföreteelser, som hota ödelägga vår 

nordisk-ariska kultur” om inte det judiska inflytandet över riksdagen och media stävjades.85 

I SNSP:s partiprogram var rasideologin framträdande, speciellt i frågan om ett svenskt 

rasskydd. Partiet krävde svenskt rasskydd beträffande främmande, framförallt judiskt, 

inflytande i Sverige. Vidare lovade partiet att verka för vetenskaplig rasforskning och 

obligatorisk undervisning i raskunskap. Enligt SNSP var det också nödvändigt att stänga 

gränserna mot ”rasförsämrande element” och önskvärt att frånta det svenska medborgarskape t 

från judar och andra främlingar. I tillägg kom krav på sterilisering av kriminella (bevisligen 

rasförsämrande) individer och skattelättnader för barnrika, ariska, familjer. Partiet försvarade 

sina ståndpunkter med påståenden som att ”blodsgemenskap och rasmedvetenhet är källan till 

folks /.../ livskraft” och att rasens renhet är folksjälens främsta lag”.86 

 

Antidemokrati 

Det demokratiska systemet förkastades av nationalsocialisterna som ett judiskt påfund. Men det 

var inte den enda anledningen till att motverka parlamentarisk demokrati. ”Parlamentarismen 

är den stora demokratiska lögnen om folkets förmåga att kunna regera sig självt” slog National-

Socialisten fast.87 SNSP:s ledande paroll var att riket skulle styras enligt person-och 

ansvarsprincipen. Sverige borde styras av en ”fri, svensk man med ansvarskänsla”.88 Det 

parlamentariska systemet avfärdades som en bluff av flera orsaker. Att folket hade ringa 

                                                 
83 ”Svenska Nationalsocialistiska partiets program”, SNSP (1930): 2. 
84 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 296. 
85 ”Svenska Nationalsocialistiska partiets program”, SNSP (1930): 2. 
86 ”Svenska Nationalsocialistiska partiets program”, SNSP (1930): 5. 
87 ”Nationalsocialismens statspolitiska grundval”. National-Socialisten. Nr 2 (1926): 5. 
88 Svenska Nationalsocialistiska partiets program, SNSP (1930): 2. 
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inflytande över reell politik, att ledarskiktet (som bara såg till egna förtjänster) var korrumperat, 

och bristen på kraftfulla ledare, var några exempel på demokratins brister.89 Parlamentet sågs 

på som oansvarighetens högborg: 

I Parlamentet odlas oansvarigheten i renkultur! Den enskilde parlamentsledamoten är oantastbar. 

Partierna äro oansvariga för majoritetens beslut. Ministrarna äro oansvariga för sin gärning, ty de 

äro endast funktionärer för de partier, som deltaga i regeringsbildandet. Allt går ut över folket och 

fosterlandet då olycksdigra beslut fattas! Men därför ansvariga ministrar eller parlamenta riker äro 

oansvariga.90 

SNSP förespråkade istället ett slags korporativistiskt system, vilket kan sägas vara ett utslag av 

karaktäristiskt auktoritärt tänkande. Sverige skulle styras av en auktoritär statsmakt, en 

”oberoende, kraftfull, svensksinnad” regering, med en stark ledare. Vidare önskade partiet att 

organisera näringslivet så att arbetsgivare och arbetstagare (inom samma näringsgren) bildade 

egna facksammanslutningar (korporationer). Korporationerna skulle naturligtvis kontrolleras 

av staten, men inneha viss mån av självstyre (givet att de följde statens lagstiftning). SNSP:s 

förhoppning var att den statliga kontrollen skulle hindra ”internationalisering, förtrustning och 

monopolisering”. I tillägg skulle korporationerna bidra med representanter i riksdagen. Från 

varje korporation skulle de bäst lämpade individerna utses till ledamöter och tillsammans utgöra 

riksdagen; en sakkunnig och rådgivande församling. Således skulle det demokratiska systemet 

trängas undan, till fördel för en mer effektiv statsbildning.91 

 

Nederlaget och arvet 

Vid årsskiftet 1933/34 var SNSP som störst. De var på väg att etablera sig i svensk politik, och 

allt fler sympatisörer anslöt sig till partiet. Men motgångar skulle komma. I januari år 1934 

drabbades partiets underrättelsechef, Gösta Wiklund, av ett attentat. Det kommunistiska partiet 

utpekades som ansvarigt. Därpå följde en lyckad propagandakampanj. En kort efter attentatet 

registrerades 100-200 nya medlemmar dagligen. SNSP och nationalsocialismen fick ett 

uppsving. Polisutredningen av attentatet blev därför ett dråpslag. Den visade att det var Wiklund 

själv som hade iscensatt attentatet. Avslöjandet följdes av att många valde att lämna partiet, för 

att istället ansluta sig till Lindholmarna. År 1936 ställde SNSP upp i val, vilket visade sig att 

bli den sista gången. Valresultatet blev ett misslyckande, och Furugård beslutade att lägga ned 

partiet. Officiellt påstod man från SNSP att nedläggningen syftade till att ena den 
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91 Svenska Nationalsocialistiska partiets program, 1930, s 2-3. 
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nationalsocialistiska rörelsen. Lööw menar att det bara var delvis sant. Snarare, hävdar Lööw, 

handlade det om att SNSP hade förlorat alltför många sympatisörer till Lindholmarna, något 

som förde till att SNSP förde en tynande tillvaro. Lindholmarna hade helt enkelt kommit 

segrande ur partistriden, och var Sveriges ledande nationalsocialistiska parti.92 

 Birger Furugårds betydelse för den svenska nationalsocialismen bör, trots nederlaget, 

inte underskattas. Han var trots allt först i Sverige med en nationalsocialistisk organisation, och 

under hela 1920- och 30-talen kämpade han idogt för sin politiska övertygelse. Sedermera kom 

han att få hjältestatus hos NSF. Faktum är att ingen svensk nationalsocialist (bortsett från 

makarna Oredsson) uppnått en liknande hög status. Av NSF högtidlighölls han på lik linje med 

Adolf Hitler och Rudolf Hess. Vidare var NSF:s olika politiska program ofta iögonfallande lika 

SNSP:s. Ytterligare ett faktum stärker tesen att Furugård utgjorde NSG:s stora förebild. I början 

av 1990-talet, under VAM:s storhetstid, fanns ett skinheads-gäng i Karlskrona. De ville ansluta 

sig till VAM, men bestämde sig istället för att starta ”eget”. Partiet skulle heta Sveriges 

Nationalsocialistiska Parti, efter Furugårdarna. Planerna ändrades, och istället bildade de 

Nationalsocialistisk front.  

Birger Furugård och SNSP står för den långa linjen i min uppsats. NSF liknade SNSP i 

mycket. Det finns en kontinuitet i utvecklingen mellan dessa partier. Som en bro mellan 1930-

talet och 1990-talet finner vi Nordiska Rikspartiet (NRP) som bildades år 1956. NRP:s 

utveckling under 1980-talet, samt den så kallade NRP-härvans följder, utgör i vårt sammanhang 

den korta linjen. Häri finns tecken på såväl kontinuitet som brott i den historiska utvecklingen.  

 

Den korta linjen 

 

NRP bildades år 1956 av Göran Assar Oredsson. Heléne Lööw har karaktäriserat NRP som den 

”förmedlande länken” mellan de nationalsocialistiska organisationerna från mellankrigst iden 

och de moderna rasideologiska grupperingarna som fick fotfäste i Sverige under 1980-och 90-

talen. Sverige var aldrig en deltagande part i det andra världskriget. En följd av detta var bland 

annat att nationalsocialistiska eller antisemitiska organisationer inte blev förbjudna efter krigets 

slut, något som skedde i en rad andra europeiska länder.93 Partiet förde under 1960-och 70-talen 

en perifer tillvaro i svensk politik, men kom att spela en viktigare roll under 1980-talet. När 

                                                 
92 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 23-24. 
93 Heléne Lööw. ”Den rasistiske undergrunnskulturen i Sverige”.  Rasistisk vold i Europa. Redigerad av Tore 

Bjørgo och Rob Witte. 81-101. (Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1993): 82. 
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Bevara Sverige Svenskt (BSS) började propagera för åtstramningar i svensk invandrings- och 

flyktingpolitik, drev de stort sett samma frågor som NRP hade gjort de sista femton åren.94 BSS 

bildades i slutet av 1970-talet. I december år 1980 rönte de stor uppmärksamhet under sitt första 

offentliga framträdande. Med BSS:s intåg i svensk debatt blev rasism och främlingsfientlighet 

en nationell angelägenhet. BSS var inte en nationalsocialistisk organisation, eller ett politiskt 

parti. Deras verksamhet kan snarare beskrivas som en kampanjorganisation, vars syfte var att 

sprida främlingsfientlig propaganda.95 De höll torgmöten och spred flygblad. Noga med att 

undvika alla uttryck som specifikt kunde associeras med nazism eller fascism, fokuserade de 

på en enda fråga: invandringen. BSS gick in i det nybildade Framstegspartiet i mitten av 1980-

talet, och upphörde därmed med egen verksamhet. Som slagord skulle dock 

bokstavskombinationen BSS leva vidare genom hela 1980- och 90-talen.96 BSS:s tid som 

organisation var kortlivat, men deras verksamhet har satt djupa spår i svensk politik. De var 

”embryot till den parlamentariska delen” av det organiserade motståndet mot invandr ingen, och 

hade således en viktig roll.97 BSS och Framstegspartiet bildade sedermera 

Sverigedemokraterna, som år 1988 ställde upp i val för första gången. Då fick de runt tusen 

röster.98 I riksdagsvalet år 2014 blev Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti. 

 Det var inte ovanligt för nationellt sinnade aktivister att starta sin karriär hos NRP, för 

att sedan gå vidare till andra organisationer. Ett exempel på det är Andreas Klarström, en NRP-

medlem som dömdes för hot mot underhållaren Hasse Geigert vid mitten av 1980-talet. 

Klarström valdes senare till partiledare för Sverigedemokraterna.99 Ett annat exempel är Leif 

Larsson som ett tag var ledare för NRP:s Riks-RAG (RiksAktiongruppen, en variant an 

stormavdelning). År 1989 lämnade Larsson NRP och bildade Föreningen Sveriges Framtid, 

som senare utmynnade i Riksfronten.100  

Två olika händelseförlopp under 1980-talet, i vilka NRP var involverade, fick avgörande 

konsekvenser för utvecklingen av den rasideologiska miljön i Sverige. I december år 1983 höll 

NRP ett möte i Folkets Hus, i Göteborg. Mötet var kaosartat. Hundratals antirasister hade 

samlats för att demonstrera mot NRP. Det var i sig ingen överraskning. Motdemonstrationer 

var vanliga. Men omfattningen denna gång var utöver det vanliga. TT (Tidningarnas 

                                                 
94 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 23 och 35. 
95 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 25. 
96 Anna-Lena Lodenius och Per Wikström. Vit makt och blågula drömmar- Rasism och Nazism i dagens Sverige. 

(Stockholm: Natur och Kultur, 1998): 122-123. 
97 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 25. 
98 Lodenius och Wiktröm, Vit makt, 123. 
99 Lodenius och Wikström, Vit makt, 123. 
100 Lööw, Nazismen i Sverige, 47. 
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telegrambyrå) rapporterade senare på kvällen att närmare tusen personer hade samlats för att 

visa sin avsky mot det nazistiska partiet. Enligt notisen var stämningen hätsk, och äggkastning 

samt mindre slagsmål förekom.101 Lööw hävdar att tumultet som uppstod satte djupa spår hos 

såväl partiledning som partiets medlemmar och sympatisörer. Utgången fick personer som 

tidigare endast var intresserade, att på allvar engagera sig för partiet. Två åar senare skedde en 

liknade händelse i Växjö. NRP skulle hålla ett torgmöte, varpå tusentals människor samlades 

för en motdemonstration. NRP-anhängarna jagades ut ur staden, till järnvägsstationen, där 

medlemmarna lyckades låsa in sig på en toalett. Till slut kunde polisen smuggla dem ut 

bakvägen, och in i väntande bilar.102  

 Den andra händelsen var den så kallade NRP-härvan. Mellan årsskiftet 1985/85 och 

1987 greps ett flertal medlemmar av NRP för olika, mer eller mindre grova, brott. Startskottet 

var gripandet av två skinheads som i oktober år 1985 hade mördat en judisk, homosexuell man. 

Den ena aktivisten dömdes till sluten psykiatrisk vård, den andra till fyra års fängelse. Den 

närmsta tiden följde flera åtal. NRP-medlemmar pekades ut som ansvariga för trakasserier, 

olaga hot, misshandel, bombattentat, skadegörelse, mordbränning, samt ett mord. Sammanlagt 

förekom 121 medlemmar eller sympatisörer till NRP i utredningen. Partiledningen, med 

Oredsson i spetsen, fördömde aktivisterna, och uteslöt dem ur partiet. Många yngre aktivis ter, 

som kände sig svikna av partiledningen, gav upp sitt stöd för partiet. Somliga gick över till 

parlamentariska alternativ, såsom Sverigedemokraterna.103 Andra radikaliserades ytterligare, 

och bildade istället nya, militanta, nätverk, inspirerade av amerikanska nynazister. Under stora 

delar av 1980-talet fanns således två alternativ för den nationella aktivisten: 

BSS/Sverigedemokraterna eller NRP. Efter de våldsamma motdemonstrationerna år 1983 och 

1985 valde många att lämna NRP. NRP-härvan var ytterligare ett hårt slag mot partiet. Fler 

lämnade partiet, och vissa såg sig om efter mer radikala alternativ. En ny, mer våldsam, rörelse 

var på väg att uppstå. 

 

Skinheads 

Under 1970- och 80-talen började en ny typ av ungdomskultur synas på gatorna i England, 

Tyskland, och andra europeiska länder. De var ”skinheads”, och hade utmärkande stilidea l : 

                                                 
101 TT Nyhetsbyrån: https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17
BD680&serviceId=2 (läst 10.05.2016) 
102 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 32-33. 
103 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 46. 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2
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rakad skalle, bomberjacka, och grova kängor, kombinerat med hakkors och andra nazist iska 

symboler. ”Sieg Heil” och ”Heil Hitler” var vanliga slagord.104 Med skinheadskulturen följde 

en speciell musik, så kallad White Noise-musik. Lööw har utpekat White Noise-musiken som 

nyckeln för förståelsen för den rasideologiska miljön. Hon menar att musiken, konserterna, 

tidningarna, och så vidare, utgör essensen i rörelsen. Det är mediet för att nå ut till nya 

rekryteringsbaser. Musiken var ämnad för att väcka intresse för saken, ett sätt att nå ut till 

ungdomen.105   

 Skinheadsmunderingen kan verka motsägelsefull i förhållande till klassisk fascist isk 

kontext. De fascistiska ungdomsrörelserna i till exempel Mussolinis Italien, eller Hitlers 

Tyskland, präglades av idealism och sundhetsideal. Disciplin och ära. Skinheadsen var 

annorlunda. Instinkterna var råare, mer våldsamma. De eftersträvade knappast harmoni och 

skönhet. Chock var den effekt som skulle uppnås. På många håll var den nazi-influe rade 

skinheadsrörelsen aggressiv. I framförallt England och Tyskland attackerades utlänningar. 

White Noise-banden sjöng om nazismen och hyllade Adolf Hitler, och i olika magasin kunde 

man läsa att nationalsocialismen var den enda vägen för att rädda Europa och, framförallt, den 

vita rasen.106 Skinheadskulturen blev så småningom ett fenomen, också i Sverige. 

Dagarna efter midsommarafton år 1986 rapporterade svenska medier om en misshande l 

med dödlig utgång. Den då 21-årige Ronny Landin hade, tillsammans med några kamrater, 

hamnat i slagsmål med ett gäng skinheads på en campingplats i Nynäshamn. Landin slogs 

medvetslös, och vakande aldrig upp. Dagen efter avled han på sjukhuset.107 Några månader 

senare, i oktober, skedde en ny misshandel. Denna gång var offret ett skinhead. Efter ett 

slagsmål vid Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm lämnades Ronnie Öhman medvetslös 

kvar på platsen. Han avled under natten. Två gärningsmän hade invandrarbakgrund.108  

I båda fallen var skinheads inblandade. Första gången som gärningsmän, andra gången 

som offer. Medias hantering av de båda fallen var diametralt olika. I Landin-fallet blev 

förövarna succesivt demoniserade. Aftonbladet skrev till exempel att ”Han dansade över sitt 

                                                 
104 Walter Laqueur. Fascism- past, present, future. (Oxford University Press: New York, 1996): 125. Det bör i  
sammanhanget också nämnas att det fanns/fi nns flera typer av skinheads, och att långtifrån alla lockas av 
nazism eller rasism. Många skinheads var/är helt apolitiska, eller bär på andra politiska åsikter.  
105 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 178. 
106 Laquer, Fascism, 128. 
107 Se t.ex: TT Nyhetsbyrån: http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2 333F95398
32DD3&serviceId=2 (läst 11.05.2016) 
108 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 65-66. 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2333F9539832DD3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2333F9539832DD3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2333F9539832DD3&serviceId=2
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döende offer” om gärningsmannen, något det inte finns några som helst uppgifter om.109 I 

Öhman-fallet riktades däremot uppmärksamheten mot gärningsmännens utsatta position. 

Medias hantering av de båda fallen kom att uppfattas som en svenskfientlig hållning, och en 

markering mot svenska nationalister. Det cementerade bilden av media som en förljugen kår, 

som sprang svenskfientlighetens ärenden. Något liknande skulle komma att ske ett tjugotal år 

senare, när den unga aktivisten Daniel Wretström misshandlades till döds. Det får vi emeller t id 

anledning att komma tillbaka till. En av dem som dömdes för dråpet på Landin var Klas Lund. 

Han har sedan dess stigit fram som en central ledargestalt i den svenska rasideologiska miljön. 

I dag är han ledare för Svenska Motståndsrörelsen. I början av 1990-talet pekades han i media 

ut som en av ledarna för Vitt Ariskt Motstånd (VAM).110 

 

Vitt Ariskt Motstånd 

Skinheadsen var en hörnsten i den svenska rasideologiska miljön som blomstrade upp under 

andra hälften av 1980-talet. En annan var uppkomsten av nya pamfletter och tidskrifter (eller 

fanzines). Tidskrifterna var riktade till ungdomar, och handlade om musik. År 1986 började 

Streetfight ges ut. Streetfight innehöll reportage om svenska och utländska White Noise-band. 

Ett av tidningens mål var att etablera en enad nationalsocialistisk skinheadrörelse.111 Tidningen 

lades ned år 1989 och ersattes av Vit Rebell. Det var en mer politiskt inriktad tidning. Bland 

annat innehöll den artiklar om behovet av en organiserad undergroundrörelse, ett formellt 

nätverk. De nationella leden var som vanligt (se till exempel Lindholm/Furugård-konflik ten) 

splittrade. På den ena sidan stod de revolutionära, antidemokratiska, rasisterna; på den andra 

sidan stod de parlamentariska och nationalistiska grupperna, till exempel Sverigedemokraterna. 

Det var unga, före detta NRP-aktivister, som önskade en ny, militant, rörelse.112 Också Vit 

Rebell lades ned, efter att ett åtal väckts mot tidningen för hets mot folkgrupp. 

NRP-härvan, Landin/Öhman-misshandlingarna, samt tidskrifterna Streetfight och Vit 

Rebell kan ses som de första stegen mot en ny rörelse. Kulmen nåddes då Vit Rebells 

                                                 
109 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 62. 
110 Se t.ex: Expressen, 1992: http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199212211126329&serviceId=2; eller 

Dagens Nyheter: http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9EC9810AA6B380CD
AE447&serviceId=2 (läst 05.05.2016) 
111 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 70. 
112 Lööw, ”Den rasistiske undergrunnskulturen i Sverige”, 83. 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9EC9810AA6B380CDAE447&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9EC9810AA6B380CDAE447&serviceId=2
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efterföljare, Storm, började publiceras år 1990. Storms mål var att ”samla en skara vita 

kärnaktivister och skapa en gemensam raslig front”. I det första numret förklarades det att: 

”Vi är det nätverk som vår frihetskamp behöver för att segra. Vi bryr oss inte ett dugg om, om du 

vill beteckna dig som patriot, revisionist, nationalist, fascist, korporativist, kreativist eller 

naturligtvis nationalsocialist… så länge du är rasmedveten. Vi inlåter oss inte i inbördes bråk med 

broderorganisationer.”113 

Storm var starten på ett fenomen som i media kom att kallas VAM. Egentligen hade nätverket 

inte något namn, eller någon fast organisation. Det var en mediaprodukt. VAM var en löst 

sammansatt koalition mellan olika grupperingar inom det vi här kallar Vit Makt-världen, 

förenade i tron på en judisk världskonspiration och nödvändigheten av ett slutgiltigt raskrig. 

Där fanns representanter från NRP, Föreningen Sveriges Framtid och kretsen bakom Storm. 

Klas Lund pekades i media ut som ledaren. VAM nådde riksmedias förstasidor under år 1991, 

då de uppmärksammades efter en rad inbrott och bankrån.114 

1991 var året för högerextremistiskt våld och kriminalitet. 1992 kom att präglas av 

rättegångar för nämnda förbrytelser. Under sommaren 1992 dömdes sex VAM-aktivister för att 

ha planlagt väpnade rån. I november och december blev ytterligare två stycken aktivister dömda 

för medverkan, och försök, till bankrån.115 Den massmediala uppmärksamheten kan ha bidragit 

till att fler brott begicks. Potentiella gärningsmän kan ha blivit inspirerade av uppmärksammade 

fall i media.116 Det var i media allmänheten fick kännedom till VAM; symbolerna, uniformerna, 

kontaktadresserna och nätverkets budskap blev synliggjort. I sin tur kunde det leda till att 

kriminella ungdomsgäng och andra med rasistiska åsikter utförde brott, så att säga, i VAMs 

namn.117 VAM upphörde med sin offentliga verksamhet 1993.118 I Storm förklarades 

nedläggningen med att rörelsen skulle dela sig efter intressen. I en programförklaring blev 

uppdelningen förklarad: 

”Detta innebär att den svenska motståndsrörelsen idag är indelad i två ”huvudläger”, nämligen det 

parlamentariska samt det revolutionära. Det förstnämnda representeras huvudsakligen av 

Sverigedemokraterna (SD), medan det sistnämnda i sin tur består av den politiska grenen 

Riksfronten (RF), den religiösa grenen Ben Klassen Akademin (BKA) samt den militanta grenen Vitt 

Ariskt Motstånd (VAM)”.119 

                                                 
113 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 79. 
114 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 81. 
115 Lööw, ”Den rasistiske undergrunnskulturen i Sverige”, 84. 
116 Säkerhetspolisen, Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995 , 11. 
117 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 84. 
118 Säkerhetspolisen, Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995, 14. 
119 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 88. 
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Hädanefter skulle VAM ägna sig åt underjordisk verksamhet. Sympatisörer uppmanades att 

ansluta sig till den gren de själva var mest intresserade i. När VAM gick under jorden dök nya 

smågrupper upp på olika håll i landet, som gärna använde sig av VAMs starka varumärke. I 

själva verket kan de snarare karaktäriseras som frilansare i VAMs namn, ty det var sällsynt att 

de hade en reell koppling till nätverket. I Karlskrona bildades Nationalsocialistisk front år 1994. 

 

Sammanfattning 

Den svenska nationalsocialismens historia satte spår på NSF, ur såväl ett långt som ett kort 

perspektiv. Den långa linjen syftar på NSF:s roll som traditionsbärare. Det finns, som vi ska se, 

många likheter mellan SNSP, NRP och NSF. Det finns en kontinuitet i den historiska 

utvecklingen. Samtidigt innebar NSF ett brott mot nämnda utveckling. Den korta linjen syftar 

till utvecklingen av ett radikalt, rasideologiskt, miljö från och med mitten av 1980-talet, och 

utöver 1990-talet. Grupper som VAM avfärdade gammalmodig partipolitik, uniformer, och 

mötesverksamhet. De var mer lösligt organiserade, i små celler, och inriktade på att starta ett 

raskrig. Inspirerade av den rasideologiska scenen i Nordamerika, samt den europeiska 

skinhead-kulturen, var det en mer radikal och militant rörelse som växte fram. De opererade 

gärna underground, var maskerade, och för dem var så kallad White Noise-musik viktig. I nästa 

kapitel ska vi se närmare på hur NSF konstraderade denna rörelse, och på så vis stod för ett 

brott i utvecklingen. 
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4 Nationalsocialistisk front: Den 

första fasen (1994-1999) 

 

Partier som socialdemokraterna, moderaterna och andra hycklarpartier måste bytas ut mot ett 

intelligent, medvetet, ärligt och fosterlands älskande [sic] parti eller organisation som vill folket 

och nationen dess väl. Ett parti som tar folk före enskilt kapital. Ett parti som står för nationell frihet 

och social rättvisa. Ett parti som inte ger (till skillnad från de ”etablerade” partierna) falska lovord 

inför de kommande valen. Ur askan av det demokratiska hycklandet reser sig det ultimata partiet 

och det mitt kära folk, det heter Nationalsocialistisk Front. 

Jonas Nyberg, sam.chef- NSF.120 

Av detta kan vi se att nationalism och socialism inte är två emot varandra stående läror, utan olika 

sidor av samma ideal. /…/. De båda begreppen förenas alltså i nationalsocialismen, som redan i sit t 

namn ger uttryck åt sin strävan efter nationell frihet och social rättvisa. 

Ur Gryning nr 1121 

 

Inledning 

Det här kapitlet handlar om Nationalsocialistisk fronts (NSF) första fas. Således tiden mellan 

år 1994, då organisationen bildades, fram till december år 1999, då NSF omorganiserade sig 

och bildade ett politiskt parti. Målet med kapitlet är att skapa en förståelse för vad NSF var för 

slags organisation under de här åren. De centrala frågeställningarna är: Vad var NSF? Vilka var 

organisationens mål, och vad gjorde aktivisterna inom organisationen för att nå dessa mål? 

Vilken ideologisk utgångspunkt hade de? Vilka strategier hade NSF, och hur var de 

organiserade? Vilken typ av aktiviteter kännetecknade NSF? Det är en fråga om kontinuitet och 

brott, sett ur två perspektiv. Dels är jag intresserad i att se på likheter och skillnader mellan NSF 

och andra organisationer, från Furugårdarnas Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) och 

Nordiska Rikspartiet (NRP), till VAM. Dels utgör det här kapitlet ett grundlag för den vidare 

framställningen. Uppsatsen startar här. Hur NSF utvecklades, och om utvecklingen 

kännetecknades av kontinuitet eller brott, är tema i de efterföljande kapitlen. 

NSF bildades i augusti år 1994. Då stod organisationen för något nytt i utvecklingen av 

den nationalsocialistiska och rasideologiska miljön i Sverige. Som vi såg i det föregående 

kapitlet föregicks NSF av en radikaliseringsprocess inom den svenska Vit Makt-världen. Under 

1980-talet hade nynazistiska grupper, efter amerikansk modell, bildats i Sverige. Individerna 

                                                 
120 Jonas Nyberg. ”Demokratin”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 5 (1998): 9. 
121 ”Vad är nationalsocialism”. Budkaveln. Årg. 1,nr 1 (1994): 3. 
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bakom tidningarna Streetfight, Vit Rebell, och sedermera Storm, förespråkade en militant 

revolution för att säkra den ariska rasens överlevnad. Den rasideologiska och militanta 

grupperingen som i media omtalades som VAM (Vitt Ariskt Motstånd) förkroppsligade den 

amerikanska nynazismen i Sverige, och var kulmen på den radikala utvecklingen.122 Till 

skillnad från exempelvis NSF blickade inte VAM bakåt i historien, efter en svunnen storhetstid. 

Blicken riktades framåt; mot nästa kamp, nästa bankrån, mot den förestående revolutionen. 

 VAM var ett slutet nätverk. Dess medlemmar var anonyma. Det hade blivit vanligt att 

vända sig bort från offentligheten. Vit Makt-aktivister maskerade sig inför demonstrationer, 

inte minst för att undgå stigmatisering. Under 1980-talet hade somliga BSS-aktivister avskedats 

från sina jobb på grund av sina ställningstaganden.123 NSF valde en annan strategi: öppenhet. 

Aktivisterna inom NSF tvekade aldrig. De dolde varken sina ansikten, eller sina åsikter. De 

framträdande ledarna stod fram med namn och bild. De var stolta över sin organisation.124 

 Det öppna ställningstagande för den nationalsocialistiska ideologin verkade främmande, 

nydanande, sett ur samtidens perspektiv. Samtidigt var NSF måna om traditionen. NSF hade 

mycket gemensamt med såväl NRP, som SNSP. Inslagen av klassisk nationalsocialism, vurmen 

för bärandet av uniform, de ständiga hyllningarna till mellankrigstidens nationalsocialist iska 

hjältar och martyrer, skilde NSF från andra Vit Makt-grupperingar som uppstod under 1990-

talet. Till exempel var såväl Nationella Alliansen, som det än idag verksamma Svenska 

Motståndsrörelsen, betydligt mer inspirerade av den amerikanska nynazismen. Ledarna för 

dessa grupper (Christoffer Ragne och Klas Lund) hade också ingått i nätverket VAM.   

 NSF bildades av Anders Högström, tillsammans med Anders Ärleskog. Högström stod 

fram som organisationens ledare. Målet var att starta en ny, kraftfull, men framförallt bestående, 

rörelse ”ty under tidigare år har de olika organisationerna kommit och gått liksom dag blir 

natt”.125 Högström och Ärleskog var bägge från Karlskrona. Orten blev NSF:s. Det var i 

Karlskrona ledningen befann sig, det var härifrån rörelsen utgick. Efter et par år hade NSF runt 

200 medlemmar.126  Aktiviteterna begränsades till Karlskrona med omnejd. Med tiden kom fler 

lokalavdelningar. I första hand i södra Sverige, men så småningom spreds rörelsen över 

                                                 
122 Namnet VAM (Vitt Ariskt Motstånd) kan kopplas ti l l amerikanska organisationen WAR (White Aryan 
Resistance), vars grundare var Tom Metzger. 
123 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 26. 
124 Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, 93. 
125 ”Vad är Nationalsocialistisk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 3.  
126 Rundqvist, M och Engström, M. ”«Det är en sak för hela samhället.» Lokalpolitikers uppfattningar om rasism 
och nazism i Karlskrona”. Det lokala våldet- Om rädsla, rasism, och social kontroll, Ingrid Sahlin och Malin 

Åkerström (red.) (Västerås: Liber AB, 2000): 258. 
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landet.127 Vid utgången av 1990-talet hade NSF axlat rollen som Sveriges största 

nationalsocialistiska organisation.  

 Som nämnt skildrar detta kapitel NSF:s första fas. Ur ett överordnat perspektiv ramas 

denna period in av våld. I början av 1990-talet drabbades Sverige av en brottsvåg med nazist iska 

och rasistiska förtecken. VAM var aktiva och genomförde en rad grova rån. Lasermannen rörde 

sig runtomkring i Stockholm och sköt mot invandrare.128 Dessutom utsattes flera 

flyktingförläggningar för attentat. År 1999 lamslogs det svenska samhället igen. Bland annat 

mördades en syndikalist av en nazist, och två journalister fick se sin bil sprängd.129 Våldet 

kulminerade med polismorden i Malexander. Två poliser sköts till döds när de jagade tre 

brottslingar. Den ena av dem, Jackie Arklöv, hade ett förflutet i NSF. I vårt sammanhang är 

denna kontext intressant när det gäller huruvida NSF accepterade våld som politisk metod. 

 I den här perioden vädrade NSF morgonluft. Kampen för ett nytt Sverige var inte 

förgäves. I tidningar och pamfletter gav NSF uttryck för en positiv, orubblig, tro sig själva och 

det svenska folket. Målet, totalt maktövertagande, var fullt möjligt att nå.130 

 

NSF- en rörelse med framtid 

Individerna som stod bakom NSF hade varit i kontakt med den rasideologiska Vit Makt-världen 

tidigare. År 1991 kom det rapporter om en grupp skinheads som kallades sig Karlskrona Skins. 

De ville starta ett nytt parti: Svenska Nationalsocialistiska Partiet, döpt efter Furugårdarna. 

Istället försökte de att ansluta sig till VAM, som dock gick under jorden.131 Då bestämde sig 

skinheadsen i Karlskrona för att starta sin egen organisation. 

 Det återgivna citatet i inledningen sägs härstamma från Gryning (en av många olika 

tidskrifter som cirkulerade i rasideologiska sammanhang i början av 1990-talet). Det 

publicerades i Budkaveln (sic), under titeln ”Vad är nationalsocialism?”.132 Artikelns historiska 

rötter är dock längre än som så. Att benämna nationalism och socialism som två begrepp i tät 

symbios, var vanligt i publikationer på 1920- och 30-talen. Det förekommer till exempel 

SNSP:s program från 1930.133 NSF:s nära band till den gamla nationalsocialismen befästes 

                                                 
127 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1997  (1998): 18. 
128 John Ausonius, även känd som Lasermannen. 1991-92 sköt han sammanlagt 11 personer, varav en dog. 
Offren hade antingen mörkt hår eller mörk hudfärg. Han genomförde också en rad bankrån.  
129 Aftonbladet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9912/01/nazmail.html  (läst 11.05.2016) 
130 ”Vad är Nationalsocialisti sk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 3. 
131 Flera s.k. VAMare avtjänade vid den här tiden fängelsestraff, däribland Klas Lund och Christoffer Ragne. 
132 Budkaveln var NSF:s första tidskrift: Budkaveln. nr 1 (1994): 3. 
133 ”Svenska Nationalsocialistiska partiets  program”, SNSP (1930): 7. 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9912/01/nazmail.html
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således från starten. NSF tolkade också begreppen såsom SNSP gjorde. Nationalism i den här 

kontexten betyder att nationen utgörs av (det svenska) folket. Med andra ord var folket viktigare 

än staten och nationsgränserna. Föreställningen att samhället binds samman av blodgemenskap 

är central. Svenskarnas blod binder folket samman till en levande organism. Blodet utvecklar 

en gemenskap hos folket, en känsla av tillhörighet, som sträcker sig genom generationerna. 

Blods- och folkgemenskapstanken är vanlig i nationalsocialistisk terminologi. 

 Socialism i NSF:s språkdräkt kan förstås som ett grundläggande rättviseidea l. 

Socialismen var ett uttryck för en önskan om samhällssolidaritet samt de ”gemensamma 

plikterna mot folkstammen och vårt fäderne arv”. Betoningen på socialism problematise rar 

synen på nationalsocialism som en högerideologi. I själva verket har socialism, i 

nationalsocialistisk tolkning, lite att göra med höger/vänster-politik och marxistisk klassanalys. 

NSF:s socialism skulle lösa sociala frågor ”utan att föra en förödande klasskamp”, och istället 

utgå från folkgemenskapen. Nationalism och socialism var således ”olika sidor av samma 

mynt”.134 

 Nationalsocialism var NSF:s ledande paroll. På ett flygblad som spreds i Karlskrona 

klargjorde NSF vad man ansåg vara hörnstenar i den kommande nationalsocialistiska staten. 

De tre första punkterna, av tio, nämnde problematiken med främmande raser. Det indikerar att 

rasfrågan var prioriterad. NSF uppmanade till (1) en politik med ”särskild hänsyn tagen till det 

nordiska rasmaterialets tillväxt”, (2) ”Förbud mot invandring av /…/ biologiskt mindervärd iga 

element”, samt (3) ”stöd åt vetenskaplig rasforskning och obligatorisk skolundervisning i 

rasbiologi och rashygien”.135 Spåren efter arvet från SNSP blev tydliga. Punkterna är närmast 

identiska med dem som publicerades i SNSP:s program år 1930. De täta banden till den gamla 

tidens nationalsocialister utrycktes också i NSF:s skrifter. De innehöll inte bara 

nationalsocialistiska ställningstaganden av traditionell karaktär. Där förekom också hyllningar 

av framträdande nationalsocialister från mellankrigstiden, tyska såväl som svenska. 

 NSF anordnade hyllningsfester till Birger Furugårds ära i december varje år. Furugård 

beskrevs som ”SNSP:s ledare och en av de mest betydande personerna inom svenska 

nationalsocialism”: Identifikationen med de gamla hjältarna framgår av skildringen från en av 

festerna: ”då som nu försökte de s.k demokratiska krafterna /…/ störa mötena”, och 

”förtalskampanjer i den judeägda pressen var [som idag] legio”. Som alltid stod en förtyckande 

ordningsmakt upp för de usla demokraterna: ”hemligapolisen [sic]- idag säpo, infiltrerade och 

                                                 
134 Budkaveln, nr 1 (1994): 3. 
135 Odat. flygblad från NSF. 
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skrämde arbetsgivare med ”problem” om inte den nationelle blev avskedad”.136 Med andra ord 

hade ingenting förändrats sedan 1930-talet. Den ariska rasen lever under ett förtyck från ” de 

s.k demokraterna”, understödda av en judisk konspiration, och en svenskfientlig säkerhetspolis.  

 

Ideologi på tryck 

NSF:s ideologi kom tydligt fram i deras skrifter. I tillägg till tidskrifter och politiska organ 

utgjordes den skriftliga propagandan av flygblad och klistermärken. Budkaveln var namnet på 

organisationens första tidskrift. Utgivelsen varade bara i något år. År 1996 ersattes den av Den 

Sanne Nationalsocialisten (DSNS). DSNS var mer påkostad. Till skillnad från Budkaveln (som 

utgjordes av kopierade stenciler) trycktes tidskriften. Innehållet bestod av reportage om 

aktiviteter, kommande manifestationer, intervjuer, politik, och nationalsocialistisk ideologi och 

propaganda. DSNS:s redaktion utgjorde av ett fåtal medlemmar, som stod nära ledningen. 

Många artiklar skrevs av individer som stod nära den innersta kretsen. Därmed kan gå ut ifrån 

att innehållet sanktionerades av ledningen och att innehållet i DSNS representerade 

organisationens officiella ideologi. Huruvida tidningens innehåll i lika stor grad representerade 

läsarnas åsikter är mer osäkert. Redaktionen tog dock för givet att läsarna var invigda 

nationalsocialister. Tidningens syfte var att ”rapportera om händelser inom organisationen, att 

ur ett nationalsocialistiskt perspektiv gräva i såväl dagsaktuella som historiska händelser 

[Förintelsen var ett återkommande tema], samt att på ett underhållande sätt ge läsning åt redan 

ideologiskt skolade”.137 

 Omslaget på det första numret av DSNS pryddes av ett porträtt av Adolf Hitler. De 

tidigare nämnda ”hörnstenarna” ersattes av ”Stadgar för NSF”. Stadgarna utgjorde NSF:s 

politiska program. Nu var rasfrågan nedprioriterad, såtillvida att NSF:s önskan om att förbjuda 

”invandring av sådant slag som bryter mot den grundläggande rasfrågan” först kom som 

programmets fjortonde punkt. Rasen var således fortfarande viktig. Men intressant nog skiftar, 

i viss grad, NSF redan i detta tidiga program fokus från rasen till ”det svenska”. Programmet 

genomsyrades av formuleringar som betonade ”det svenska”; skattelättnader för svenska 

barnfamiljer, satsningar på äldreomsorg och svenska arbetare, och så vidare.138 Detta är 

intressant eftersom klassisk nationalsocialism ofta utgår från raslig tillhörighet, snarare än 

nationstillhörighet. NSF lovade också militär upprustning, samt ökade resurser till polisen. 

                                                 
136 ”Hell Birger Furugård”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2 nr 2 (1997): 5. 
137 ”Redaktionellt”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 5 (1998): 3. 
138 ”Stadgar för NSF”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 1, nr1 (1996): 3. 
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Införandet av dödsstraff, för vissa grova fall av sexual- eller narkotikabrott, var en annan 

anmärkningsvärd punkt. 

 Totalitära ideologier kan innefatta mycket. En deldefinition kan vara att totalitära 

ideologier ofta är revolutionära, samt att de förkastar det existerande samhället.139 Hos NSF 

blev dessa ideologiska särdrag explicita. Berättelsen om rörelsens födsel beskriver ett land i 

avgrundsdjup kris: 

”Det råder förfall i landet, korrupta politiker, ekonomisk kris, massinvandring, mångkultur och 

nedskärningar på alla områden som t.ex barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården och försvaret. 

Överallt skall det sparas in, med ett undantag och det är i politikernas egna fickor. […] Ja det är 

detta som så fint kallas för demokrati. Demokrater som Adolf Hitler en gång sa äro ”spöken från 

en förgången tid”, ett klokhetens ord av oslagbar art. […] Ja när vi ser det nationalsocialistiska 

Sverige framför oss, så ser vi en framtidsstat av bönder och hantverkare, arbetare och soldater, 

trygga bakom plogen, flitiga framför skruvstädet.” 140 

 

NSF identifierade samma problem, och samma lösning, som Birger Furugård hade gjort på 

1930-talet. Det demokratiska styresskicket var odugligt. Den ansvarslösa invandringspolit iken 

och välfärdssystemets förfall berodde på ansvarslösa politiker. Enligt NSF:s omvärldsana lys 

var Sverige i fritt fall. Endast en nationalsocialistisk stat skulle kunna lösa landets proble m. 

Medlemmarna inom NSF kunde inte känna igen sig i medias bild av dem som en hatgrupp. 

Ingen älskade landet mer än dem. De drevs av kärlek till sitt land och sitt folk. Svenskarna, den 

ariska rasen, stod inför en annalkande katastrof. Invandringen och mångkulturen skulle leda till 

att folket skulle bli en minoritet i sitt eget land. Endast en nationalsocialistisk rörelse var 

tillräckligt kraftfull för att kunna rädda Sverige. 

 NSF insisterade på att deras ideologi var ny. Påståendet härleddes från det faktum att ett 

nationalsocialistiskt alternativ aldrig hade haft reellt inflytande i landet. NSF stod sålunda för 

något nytt. Ett alternativ som aldrig förr hade prövats. Dessa ”nya ideal” kunde vara ”svåra för 

massan att förstå sig på”. Vilka var så de nya ideal som NSF förfäktade? NSF ville förbjuda 

”utländska finansmaffior a´la Soros /…/ [att] påverka vår ekonomi genom aktiehandel, rävspel, 

mutor och räntetransaktioner”.141 Bankerna skulle ägas av staten och inte av enskilda 

kapitalister ”där Stenberg och Wallenberg är bra exempel”. Och Sverige skulle vara 

                                                 
139 Sörensen, Øystein. "Totalitarisme som begrep og fenomen".  Ideologi og terror- totalitære ideer og regimer, 
Øystein Sørensen, Bernt Hagtvedt och Bjørn Arne Steine (red.). (Oslo: Dreyers Forlag, 2011): 21 
140 ”Vad är Nationalsocialistisk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2 nr 2, (1997): 3. 
141 George Soros anses ha varit en betydelsefull  spekulant under finanskrisen som drabbade Sverige 1992, då 
Sveriges fasta valutakurs havererade på grund av valutaspekulation. Se t.ex. Dagens Nyheter: 
http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC05

72515&serviceId=2 (läst 10.05.2016) 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2
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självförsörjande.142  Idéerna var med andra ord inte nya. På 1930-talet varnade SNSP för den 

”judiska storfinansen”. De propagerade också för ökat statligt inflytande i bankerna, och 

önskade att främja svenskt jordbruk, framför att importera varor.   

 Modern teknologi underlättade för NSF. Framförallt Internet skulle komma att bli ett 

viktigt verktyg för att sprida propaganda. Trots det föreföll NSF vara en bakåtsträvande och 

omodern organisation. Partiledaren Anders Högström drömde om en ”framtidsstat av bönder 

och hantverkare, arbetare och soldater, trygga bakom plogen, flitiga framför skruvstädet”. 143 

Det var den nationalsocialistiska drömmen om det rurala; det obefläckade och oförstörda 

Bondesverige, den nationalromantiska idén om den svunna storhetstiden. Och förhoppningen 

om att Sverige, likt fågeln Fenix, skulle resa sig ur askorna, och återigen bli en social, 

ekonomisk och moralisk stormakt. Tanken på en nationell återfödsel (palingenesis) är central i 

de flesta fascistiska ideologier, så också i den tyska nationalsocialismen.  

 NSF:s politiska program utvecklades under åren 1994 till 1999. I starten var retoriken 

hård, och den gängse bilden av NSF var att de var hårdföra nazister. NSF ville förmedla en bild 

av sig själva som kraftfulla, disciplinära och okuvliga. Den kraftfulla framtoningen avspeglades 

i organisationens program. Men språkbruket blev mildare med åren. Programmet från år 1994-

95 var kort, resolut och kraftigt inspirerat av klassisk nationalsocialism. Det var inte ett program 

för den stora massan. Det var heller inte meningen. NSF ville vara en elitorganisation. Bara de 

allra främsta, de mest renläriga, anhängarna kunde ha en framskjuten position inom 

organisationen.144 De flesta punkterna var antingen för extrema, eller helt enkelt 

verklighetsfrämmande, för att kunna attrahera ett bredare folklager.  

 Den svenska välfärden stod högt i kurs när det kom till ekonomiska inrikesfrågor. NSF 

krävde fri sjukvård och barnomsorg, ekonomiska lättnader för bönder och arbetare, och sänkt 

skatt för ”rasdugliga och barnrika familjer”. NSF förespråkade dessutom dödsstraff. Ett 

synnerligen kontroversiellt ställningstagande. Dödsstraffet hängde ihop med 

invandringspolitiken. NSF:s verklighet var att nationen svämmade över av utländska, 

kriminella, syndikat som spred droger till den svenska ungdomen. Invandrade mörkermän stod 

på lur bakom varje gatuhörn, för att våldta svenska flickor. En insändare i DSNS utropade: 

”Titta på sverige [sic] idag! Ingen går längre säker kvinnor våldtas och oskyldiga misshandlas. ” 

145 Dödsstraffet var ägnat våldtäcksmän och drogförsäljare. En typ av brott som, enligt NSF, 

                                                 
142 ”Ledaren”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 2 (1998): 3. 
143 ”Vad är Nationalsocialistisk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 3. 
144 "Möt Anders Högström- Sveriges enda hopp”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 1 (1998): 8. 
145 Signaturen ”Greven”. ”Call to arms”. Budkaveln, nr 1 (1994): 6. 
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ofta begicks av invandrare.  NSF var också starka motståndare av ekonomiska bistånd, så länge 

de gick till ”kommunistiska och diktatoriska stater samt icke vita länder”. 146  

 År 1996 hade det politiska programmet ändrats något. Den enskilt viktigas te 

förändringen var att Sverige hade trätt in i EU.147 Som ihärdiga EU-motståndare krävde den 

första punkten i det nya programmet omedelbart utträde ur den europeiska unionen. Dessutom 

tonades rasismen ned. Rashygien och biologiskt mindervärdiga element var det inte tal om. 

Flera punkter var okontroversiella, och svåra att greppa: ”Säkra framtiden för den svenska 

arbetaren”, eller ”Återskapa den äldreomsorg som de gamla har rätt till”. Skattelättnader var en 

del av programmet, liksom miljöskydd och djurs rättigheter. NSF önskade en ”human 

djurhållning och ett återgående till det ekologiska jordbruket”, samt ”Totalförbud mot 

plågsamma djurförsök”.148 

 Liksom kravet på dödsstraff, var synen på djurhållning riktad mot invandrare. PÅ 

hyllningsfesten till Furugård år 1996 handlade ett av talen om ”den humana ideologi 

nationalsocialism står för”. Samordningschefen Jonas Nyberg förespråkade ett förbud mot 

”kosher-slakt”149, eller skäktning.150 Men det handlade inte bara om en motvilja mot ”utländska 

slaktmetoder”. Djurhållning och sunda jordbruksmetoder var viktigt i det tyska, 

nationalsocialistiska riket. Bland annat införde Hitler nya lagar och bestämmelser för att stärka 

djurskyddet. Till exempel förbjöds vivisektion.151 Att svenska nationalsocialister på 1990-talet 

anammade idéer om ekologisk djurhållning var därför inte överraskande. Det fanns också 

svenska förebilder. NRP var tidigt ute med att ta avstånd från djurplågeri. Inför valet år 1985 

påstod NRP att ”en mycket stor andel av alla vivisektörer världen över äro judar”.152 År 1997 

reviderades NSF:s grundstenar. Rasfrågan stod återigen i fokus. Gamla krav infördes på nytt. 

Nu skulle NSF ”Återupprätta bondesverige[sic]”, och avskaffa demokratin.153 

 Mellan år 1998 och 1999 genomgick NSF:s program förändringar. Programmen blev 

mer utförliga. De visade prov på politiska ambitioner. Den radikala, hårdhudade, 

                                                 
146 NSF. ”Grundstenar i  den kommande Nationalsocialistiska staten Sverige”. Odat. flygblad (1994-95). Punkt 7. 
147 Sverige blev medlem i EU 1.1.1995: ”EU-upplysningen”. http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-
blev-Sverige-med-i-EU/ (läst 10.05.2016) 
148 RÖRELSENS POLITISKA PROGRAM”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997”): 4. 
149 ”Hell Birger Furugård”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 5. 
150 I svensk lag har skäktning (om djuret inte är bedövat vid slakttillfället) varit förbjudet sedan 1945: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-
1988-534/ (läst 10.05.2016) 
151 Peter Englund. ”Om djur, människor och undermänniskor”.  Peterenglund.com (blogg). 
https://web.archive.org/web/20060106224209/http://www.peterenglund.com/textarkiv/nazidjur.htm  (läst 
12-04-2016) 
152 Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979, 389. 
153 Informationsblad från NSF. ”Rörelsens grundstenar” (1997). 

http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-EU/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534/
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skinheadsmentaliteten var som bortblåst. Programmen var en symbol på yttre förändring, som 

avspeglade de inre, organisatoriska förändringar som NSF genomgick. NSF hade nämligen 

planer på att ombilda sig, och starta ett politiskt parti. Det ställde andra krav än tidigare på de 

politiska programmen. De radikala talen om rashygien och dödsstraff var inte frågor som man 

fångade upp potentiella väljare med. Bland annat framförde NSF nu ett mer konkret alternativ 

till den parlamentariska demokratin. Man ville införa ett så kallat folkstyre. Den nya regeringen 

skulle bestå av sakkunniga representanter från olika yrkeskategorier ”som enbart skall verka 

för folkets och fosterlandets välbehag”. Med andra ord föreslog NSF korporativa lösningar på 

samhällets demokratiska problem. Sverige skulle vara självständigt (utträde ur EU och FN var 

ett krav), och självförsörjande. Banker och andra institutioner skulle förstatligas. I tillägg ville 

NSF införa ”statlig raskontroll” för att bevara ”Den nordiska rasens andliga och biologiska 

sundhet”. Dörren var emellertid inte stängd för alla invandrare. Men repatriering av alla 

utomeuropeiska invandrare var ett måste. Tanken var att repatriering samt ”ökat nyttjande av 

inhemska naturresurser” skulle leda till fler jobb. 

 NSF ville vidta ”radikala och konkreta förändringar” för att frigöra Sverige från 

”bankernas ränteslaveri, profithungriga makthavare, demokratisk viljelöshet, [och] privata 

ägarintressen inom svensk media”. Men att hejda invandringen var högsta prioritet. 

Skattepengar skulle inte gå till ”uppehälle av 10 000 ”flyktingar”. NSF:s repatrieringsprogram 

skulle frigöra kapital till satsningar på bostäder och jobb.154 Under de första fem åren 

genomgick NSF en språklig omvandling. Deras politik och ideologi var mer radikal i starten. 

Under år som följde efter etableringen år 1994, växte såväl de politiska programmen, som de 

politiska ambitionerna. Förändringarna var dock blygsamma. Det rådde ingen tvekan om vilken 

ideologi som stod NSF närmast. Och den språkliga omvandlingen syftade till att bredda 

organisationen, och öppna upp för fler medlemmar. Nationalsocialismens fundament fanns kvar 

i alla program. Rasens överlevnad var NSF viktigaste fråga. Vi ska vidare i kapitlet se närmare 

på några av NSF:s ideologiska ställningstagande. 

 

Antisemitism som ideologiskt fundament 

Antisemitism är ett bärande fundament i alla nationalsocialistiska organisationer.155 NSF var 

inget undantag. Klassiska, rasideologiska, konspirationsteorier om en judisk 

                                                 
154 ”Ledare”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3 nr 1 (1998): 2. 
155 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 130. 
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världssammansvärjning varvades med inslag av historierevisionism156, och personliga påhopp 

på överlevare från koncentrationslägren. Den 29 januari år 1998 arrangerades en minnestund i 

Karlskrona för att hedra offren för nazisternas utrotningspolitik. Benny Grünfeld, en överlevare 

från koncentrationslägren, hade bjudits in för att tala om sina upplevelser. Tre medlemmar från 

NSF närvarade. Med sig hade de plakat med texterna ”DU LJUGER GRÜNFELD!” och 

”FÖRINTELSEN BRINGAR PENGAR ÅT ISRAEL”. En av medlemmarna gick runt och 

delade ut information om Förintelsen. Där framgick det att Förintelsen var en bluff.157 

 Björn Björkqvist var en av NSF:s mest inbitna antisemiter. Björkqvist inledde sin karriär 

som nationalsocialist i mitten av 1990-talet med en egen, liten, organisation på Gotland. År 

1997 anslöt han sig till NSF. Han flyttade samtidigt till Karlskrona, för att komma närmare 

ledningen. Det underlättade aktivismen. Han fick en framskjuten roll som skribent, redaktör, 

och ideolog hos DSNS. Efter kort tid utnämndes han till NSF:s propagandachef. Björkqvist 

stod ofta bakom ideologiska artiklar i DSNS. Ett av hans första bidrag till tidningen var 

insändaren ”Varför Nationalsocialism”, ett temperamentsfullt utfall mot det parlamentar iska 

styresskicket.158 En annan artikel hade titeln ”Juden och Europa”. Artikeln minner om ett kåseri. 

Med humoristisk ton gör Björkqvist sig lustig över faktumet att Israel, som traditionellt sett inte 

ligger i Europa, tillåts tävla i musiktävlingen Eurovisionsfestivalen. I den andra delen av 

artikeln ändrades tonen. Antisemitismen och historierevisionismen var tydlig: 

 

Jag tror […]  att det beror på att Europa vill kompensera judarna för vad som påstås ha hänt under 

andra världskriget, (gasning med insektsmedel, eldning av levande judar på stora högar och dylika 

sägner). Judarna har spridit sin lögn och nått sitt mål. De tar […] emot  stora bidrag från Tyskland, 

har en makt som bygger på att om någon säger emot dem så stämplas han genast som anti -semit 

och tvingas ta tillbaka vart enda ord och skänka lite pengar till närmaste synagoga, samt att de kan 

nästla sig in lite här och var där de inte hör hemma, typ Eurovision song contest.  

  

Enligt Björkqvist utgjorde judarna den verkliga faran mot den svenska nationen. Enda hoppet 

var att så många som möjligt anslöt sig till NSF. NSF måste lyckas, ty ”om vi inte gör det så 

kommer inte bara Sverige utan hela världen för all framtid att styras av icke önskvärda 

                                                 
156 Historierevisionister är ofta kritiska ti l l vedertagna uppfattningar om hi storiska skeenden. En vanlig form av 
politisk historierevisionism handlar om att förneka Förintelsen, eller åtminstone ifrågasätta huruvida den 

genomfördes så som ofta beskrivs. Ofta ifrågasätts antalet offer. Många förintelseförnekare antyder, eller 
hävdar öppet, att den rådande bilden av Förintelsen är en produkt av en avsiktlig judisk konspiration i syfte att 
förvränga fakta. Förintelseförnekandet har därför beskrivits som en antisemitisk konspirationsteori.  
157 ”Kommunalråd möttes av NSF”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 2 (1998): 1. 
158 ”Varför Nationalsocialism”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 1(1997): 8. 
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människor”. Artikeln kompletterades av en illustration, föreställandes en jude med en spindels 

kropp som har tagit ett fast grepp om jordklotet.159 

 Historierevisionismen var ett ständigt återkommande tema i DSNS. I artikeln ”IN 

GENOM GRINDARNA, UPP GENOM SKORSTENEN OCH NER PÅ LJUGARBÄNKEN” 

skrev Björn Björkqvist att artikelns titel skulle ”kunna fungera som ett talesätt för många av 

dagens judar”. Björkqvist förklarade uppgivet att det varje dag står ”ett tiotal sionistjudar” på 

landets skolor som snyftandes berättar om sina upplevelser i ”[de så kallade] förintelselägren”. 

Scenariot har författaren själv upplevt. Björkqvist förklarade självsäkert att: 

 

”Fakta säger att de tyska koncentrationslägren var arbetsläger och inget annat. Fakta är att INGEN 

gasades i lägren och omöjligen med Cyklon B. Fakta är att Hitlers ”Den slutliga lösningen” var att 

skicka judarna till Madagaskar och INTE någon gasning som de allierades krigspropaganda påstår.  

Fakta är att det inte ens fanns 6 miljoner judar i hela det tyskdominerade området innan kriget .” 

 

 

Historikern Stefan Bruchfeld har forskat på antisemitisk historierevisionism i svensk kontext. I 

en av hans artiklar berättar han om ett möte mellan Norbert Masur, svensk representant för den 

judiska världskongressen, och SS-chefen Heinrich Himmler. Masur var i Tyskland för att 

förhandla om frisläppandet av fångar från koncentrationslägren. Himmler tillbakavisade alla 

påståenden om grym behandling av judar i lägren och bedyrade att Tredje Riket hade 

eftersträvat en ”human lösning” på den så kallade judefrågan. Vidare påstod Himmler, enligt 

Masur, att: 

”Kriget bragte oss i beröring med de proletariserade östjudiska massorna, och detta innebar helt 

nya problem. Vi kunde inte ha en sådan fiende i vår rygg. De judiska massorna var inficierade [sic] 

med svåra epidemier, särskilt fläcktyfus. Jag har själv förlorat tusentals av mina bästa SS -män 

genom dessa epidemier. Och judarna hjälpte partisanerna.[…] Judarna förmedlade underrättelser 

till partisanerna. Dessutom sköt de i ghettot [Warszawaghettot] på våra trupper.[…] För att 

begränsa epidemierna var vi tvungna att bygga krematorier, där vi kunde bränna liken av de otaliga 

människor, som gick bort genom dessa sjukdomar. Och därför vill man nu lägga en snara kring vår 

hals!”160 

 

Himmler la grunden för den revisionistiska tankegången här. Att anklaga Nazi-Tyskland för 

systematiskt massmord var löjligt: judarna dog av tyfus, judarna utgjorde ett militärt hot, 

Förintelsen existerade inte, och om det inte vore för någon sorts komplott mot det tyska folket, 

så skulle sanningen ha kommit fram. Historierevisionismen är begriplig och logisk. Om 

förintelsen aldrig ägde rum, kan Hitler och Nazi-Tyskland återigen hyllas, utan stigmatise r ing 

                                                 
159 ”Juden och Europa”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 1 (1997): 9. 
160 Stéphane Bruchfeld. ””Löjliga anklagelser”- om den s k historierevisionismen”. Historisk tidskrift, Tema: 

Antisemitism, nr 1 (1996): 120-149: 120. 
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som följd. Om nazismens idéer inte ledde till massmördandet av ”rasförsämrande element”, blir 

det mindre tabu för dagens nazister att sprida sin ideologi. Bruchfeld poängterar att om ”tvive l 

eller osäkerhet om den historiska verkligheten får fäste hos en bredare allmänhet undergrävs 

och neutraliseras motståndet mot nazism och fascism”.161 Således hade historierevisionismen 

en viktig funktion i NSF:s propaganda. Att undergräva Förintelsen var ett led i att upphöja 

nationalsocialismen till en för allmänheten godtagbar och acceptabel världsåskådning. 

 NSF hymlade inte med sin antisemitiska inställning. Judarna var deras största fiende. 

Somliga sympatisörer önskade att DSNS kunde tona ned antisemitismen, inte minst av taktiska 

skäl. Invandring, skolan, och vård- och omsorgssektorn var lättare att diskutera än ”judefrågan”. 

Som ett svar på sådana läsarbrev svarade Björn Björkqvist att ”vi på DSNS är fullt medvetna 

om detta faktum och det är just därför judefrågan är så viktig. Vi anser /…/ att alla tidigare 

nämnda frågor bottnar i judeproblemet och känner oss manade att påvisa problemens grund”. 162 

Svaret var ett typexempel på antisemitism. Alla samhällets problem härleddes till judarna, allt 

är judarnas fel. Och var det inte judarna, så var det politikerna, judarnas marionetter, det var fel 

på. Följande avsnitt handlar om NSF:s syn på demokrati. 

 

Den förlöjligande demokratin 

NSF var motståndare av det demokratiska systemet. Anledningarna till det var många, men kan 

sammanfattas i en enkel mening: ”i en demokrati får ALDRIG hela folket det bra.”163 NSF 

önskade ett alternativt styresskick. I stadgarna förklarades NSF:s mål. De ville ”Införa ett 

folkstyre som väljer dess ledare, och som enbart skall jobba för fosterlandets och folkets väl. 

NSF ville avskaffa ”den förlöjligande demokratin”.164 Det demokratiska styresskicket, med 

majoritetsprincip, skulle ersättas av den så kallade nordiska ledarprincipen. DSNS förklarade 

att: 

"Nationalsocialismen är som alla säkerligen vet en elitrörelse vars mål är att erövra makten. Vi har 

aldrig varit intresserade av att samarbeta med de demokratiska alternativen och aldrig att vika från 

våra ideal. Detta är något som de flesta NS-rörelser kan hålla med om. Men vi i NSF hävdar 

dessutom att ingen rörelse kan kalla sig nationalsocialistisk utan att hålla på den nordiska 

ledarprincipen. Ingen rörelse har någon stark framtid om de inte har en stark ledare. Ledaren är 

och förblir rörelsen och rörelsen är och förblir trogen ledaren”165 

 

                                                 
161 Bruchfeld, "Löjliga anklagelser”, 122. 
162 "Redaktionellt”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 5 (1998): 3. 
163 "Varför Nationalsocialism”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 8. 
164 "Stadgar för NSF". Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 1, nr 1 (1996): 3. 
165 "Möt Anders Högström- Sveriges enda hopp”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 1 (1998): 8. 
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Idéerna är inte nya. Heléne Lööw har påpekat att nationalsocialismen i grunden är elitistisk och 

auktoritär, och har så alltid varit. 1930-talets nationalsocialister avfärdade demokratin av 

samma orsaker som NSF. Folket ansågs sakna reellt inflytande i en parlamentarisk demokrati, 

korrumperade politiker såg bara till sin egna fördelar, och i en demokrati saknades kraftfulla 

ledare.166 

 Björn Björkqvist menade att ett av demokratins problem var att vissa yrkesgrupper 

förfördelades. Han resonemang gick ut på att eftersom det fanns/finns fler arbetare, eller 

arbetslösa, än till exempel bönder, vann Socialdemokraterna ofta valen. Jordbrukarvänliga 

Centerpartiet får således färre röster. Därför får arbetarna fler fördelar i samhället än bönderna. 

Det på grund av det politiska systemet. Men ”Nationalsocialister [däremot] anser att alla har 

lika värde och därmed borde ha samma levnadsvillkor oavsett yrkesval.”167 Ett annat problem 

var att demokratin inte värnade om de mänskliga rättigheterna på ett tillfredsställande sätt. 

Yttrandefriheten, liksom åsiktsfriheten, var under attack. Sett från NSF:s perspektiv, var 

resonemanget inte ologiskt. Statsmakten gjorde vad den kunde för att förhindra NSF:s 

utbredning. I oktober år 1996 avkunnade Högsta Domstolen i Sverige en dom som i praktiken 

förbjöd aktivister att bära nazistiska eller rasistiska symboler, eftersom detta kunde leda till att 

nazistiska och rasistiska budskap spreds.168 Lagen sorterades in under ”hets mot folkgrupp”-

paragrafen.169 För NSF symboliserade lagen hur såväl åsikts- som yttrandefriheten stramades 

in. I augusti samma år hade NSF genomfört en hyllningsmarsch till ära för Rudolf Hess i 

Trollhättan. Motdemonstranter var på plats, och började kasta sten och flaskor på nazisterna. 

Nazisterna svarade med ett rungande ”SIEG HEIL!”, och Anders Högström höll ett tal som 

avslutades med Hitlerhälsningar och ännu flera ”sieg heil”.170 Sju NSF-medlemmar 

omhändertogs av polisen, misstänkta för hets mot folkgrupp.  

 ”Vadå hets mot folkgrupp, vilken folkgrupp då?” frågade DSNS. Demokrati var något 

som inte angick NSF. ”Lögner och förskingring är deras demokrati, och att förbjuda oss och 

fängsla våra kamrater bara för att dom säger och visar vad dom står för kallas demokrati.” En 

anonym insändare i DSNS beskrev i känslosamma ordalag sina känslor kring det som skedde i 

Trollhättan: 

                                                 
166 Lööw, Nazismen i Sverige 1924- 1979, sid 350. 
167 ”Varför nationalsocialism”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 8. 
168 Svenska heraldiska föreningen: http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php/artiklar/allmaent-om-
heraldik/76-foerbjudna-nazi-symboler (läst 10.05.2016) 
169 «Hets mot folkgrupp» blev förbjudet redan 1948. Då kallades lagen ”Lex Åberg”. Einar Åberg var en inbiten 
antisemit som med stor iver spred antisemiti sk propaganda i Sverige och i resten av Europa.  
170 ”17 Augusti 1996. Segerns dag!”. Den Sanne Nationalsocialisten.  Årg. 1, nr 1 (1996): 7. 

http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php/artiklar/allmaent-om-heraldik/76-foerbjudna-nazi-symboler
http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php/artiklar/allmaent-om-heraldik/76-foerbjudna-nazi-symboler
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”Den sanna demokratin är ju egentligen den National Socialistiska tron. Inom våra led bestraffas 

lögnare och förskingrare, men i den förlöjligande demokratin får dessa ett fallskärmsavtal med 8 

miljoner i bagaget. Vi är egentligen de sanna demokraterna, vi väljer vår ledare /…/. De säger att 

vi står för ondska och hat, och kallar oss odemokratiska och diktatoriska. Vi vill bara vårt folk och 

lands väl, ty det är bara sann kärlek vi bär i våra hjärtan. De som fängslar oss för våra ideals skull, 

det är /…/ de som är diktatoriska och hatiska mot de som endast vill sitt folks väl. /…/ Låt de spotta 

på oss, låt de slå oss, låt de förbjuda oss och fängsla oss, men kapitulerar gör vi aldrig inför deras 

vidriga åsyn.” 171 

 

Den fjärde december år 1996 ställdes de sju åtalade nazisterna inför rätta. De blev dömda för 

”hets mot folkgrupp”. De som var över 18 år, däribland ledaren Anders Högström, dömdes till 

två månaders fängelse.172 

 Den parlamentariska demokratin var med andra ord ett falskspel, ett lurendrejeri. Den 

stora massan var förblindad, oförmögna att se hur politikerna lurade dem. NSF stod för en sann 

demokrati. Ledaren skulle väljas, och sitta så länge han gjorde vad som var bäst för landet. Till 

sin hjälp skulle han ha en rådgivande församling. När ledaren inte längre hade folkets 

förtroende, skulle han ta ansvar för sin handlingar och avgå. Så skulle den bäst lämpade 

individen ta över ledarskapet. Politiskt våld är under inga omständigheter acceptabelt innanför 

demokratiska spelregler. I nästa avsnitt ska vi se närmare på NSF:s inställning till våld som 

politisk metod. 

 

Våldet inom NSF 

NSF tog officiellt avstånd från ”oberättigat våldshandlande”, vare det sig gällde medlemmar 

eller sympatisörer. Att gå till anfall mot ”missanpassade lågliv eller förvirrade marxister” skulle 

motverka rörelsen. För det första riskerade man negativ uppmärksamhet i media. För det andra 

kunde rörelsen mista nödvändig kraft, om våldet ledde till fängelsestraff.173 Samtidigt var 

tanken på våld som något nödvändigt ont aldrig långt borta. Makten skulle vinnas, och om det 

innebar att man måste använda sig av våldsamma metoder, så var det bara så. Samhället hade 

förklarat NSF krig. Ett citat av Adolf Hitler rättfärdigade NSF tankar på en våldsam revolut ion: 

”Om genom användandet av regeringsmakt ett folk leds mot dess förintelse, så är uppror inte 

endast folkets rätt, det är dess skyldighet”.174  NSF ansåg att Sverige var ett land i kris. Staten, 

                                                 
171 ”Demokratins rätta ansikte”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 1, nr 1 (1996): 8. 
172 ”HD fastställer nazistdom”. Dagens Nyheter: 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/serv
ices/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&servic
eId=2 (läst 10.05.2016). 
173 ”Våld som argument?”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 3 (1997): 3. 
174 ”Våld som argument?”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 3 (1997): 3. 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2
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samhället, invandrarna, judarna; allt var en sammansvärjning mot det svenska folket, och ett 

hot mot nationen. NSF:s samordningschef Jonas Nyberg skrev i DSNS att ”Det fanns en tid då 

vi med alla medel gjorde allt för att slippa slåss”. Men under rådande omständigheter ”gäller 

bara total seger eller total jävla undergång”175. NSF:s förhållande till våld hade med andra ord 

två sidor. År 1997 publicerades följande notis i DSNS: 

OBSERVERA! 

Nationalsocialistisk front och DSNS tar fullständigt avstånd från våldsövergrepp mot enskilda 

personer. Däremot så vet vi att hämnd är bästa vapnet mot våra militanta fiender. Pol is och 

åklagare gör allt för att motarbeta oss nationalsocialister vilket gör det omöjligt för oss att få ut 

någon rättvisa genom den vägen. Därför, och bara därför så accepterar och förespråkar vi att 

rättmätlig [sic] hämnd får förekomma. Oprovocerat våld och andra kriminella tilltag kan leda till 

omedelbar uteslutning om det på något sätt skadar rörelsen. Tänk därför alltid efter innan du gör 

något om det är bra eller dåligt för folket och rörelsen. Skulle det kunna skada rörelsen så låt bli. 

Låt alltid folkets bästa vara grund för ditt aggerande! [sic]”176 

 

Vissa våldsamma handlingar sanktionerades av ledningen. Framförallt gällde det 

hämndaktioner mot politiska motståndare. NSF hade varken planer på, eller möjlighet att, 

genomföra en revolution. Det var ledningens hållning. Enskilda aktivister var inte alltid eniga, 

och var stundtals mer otåliga. De ville starta ett raskrig med en gång.  

 NSF:s officiella hållning var således att våld var förkastligt. Nationalsocialismen var en 

kärlekens ideologi. Men det fanns tillfällen då våld försvarades. Hämndaktioner var ett 

exempel. Våld kunde också vara acceptabelt i ”försvarssyfte för att skydda rörelsens politiska 

del”, och som en del i kampen mot ZOG.177 År 1993 började SÄPO ge ut rapporter över 

anmälda brott men inslag av ”främlingsfientlighet, rasism eller högerextremism”.178 SÄPO 

ansåg att NSF var organiserat av ”några av de mest aktiva aktörerna utanför Stockholmsområdet 

inom det f.d. VAM”. Av rapporten framgick också att Blekinge län, vars residensstad är 

Karlskrona, låg på en fjärdeplats över antal anmälda brott i ovan nämnda kategori.179 SÄPO 

konstaterade att NSF:s kriminella aktiviteter ökade kraftigt i början. År 1994 kunde NSF 

kopplas till två anmälda brott. År 1995 hade siffran stigit till 43.  

 För redovisningens skull vill jag redogöra för hur SÄPO avgjorde om ett brott kunde 

kopplas till en viss organisation. SÄPO använde sig av en mall med tre punkter som kunde tyda 

på att en organisation, eller en medlem av en organisation, stod bakom brottet: (1) att 

                                                 
175 ”Observera”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 3 (1997): 3. 
176 ”Observera!”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2 nr 2 (1997): 10. 
177 ”Våld som argument?”. Den Sanna Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 3 (1997): 3. 
178 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995  (1996): 1. 
179 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995  (1996): 36. 
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organisationens namn använts i skrift, (2) att de misstänktas tidigare kopplingar till en 

organisation kvarstår, och (3)  att den misstänkta själv angivit sin tillhörighet till en 

organisation.180 Denna metod bär med sig vissa problem. Vi kan föreställa oss att någon klottrar 

ett antisemitiskt budskap på en vägg, och signerar det med NSF. Därmed kopplas NSF till 

brottet, utan att gärningsmannen för den skull sympatiserade med, eller var medlem i, NSF. 

SÄPO:s rapporter kan dock ge en fingervisning om olika organisationers kriminella aktivite ter.    

 Det är också skillnad på olika typer av kriminalitet. Kriminalitet är inte alltid våldsam. 

Men så kallade budskapsbrott181 kan upplevas som hotfullt. Under verksamhetsåret 1995/96 

redovisade SÄPO en nedgång i våldsbrott generellt. En anledning kan vara att vissa 

organisationer ändrade strategi. Till exempel nämner SÄPO att NSF, som tidigare uppmanade 

till direkt brottslighet på gator och torg, intog en mer undanskymd roll med mera långsikt iga 

mål.182 I Budkaveln var NSF:s retorik hård. Organisationens mål uppgavs vara att ”med eller 

utan folklig majoritet /…/ återta fädernes landet och krossa den sionistiska okupationsregimen 

[sic]”183, och att det var tid att ”samla våra krafter och ena styrkorna för en slutlig strid”.184 

Språkbruket påminde om Storm, och visar på den tidiga kopplingen till nynazistiska VAM. I 

DSNS var retoriken oftast mer moderat. 

Budskapsbrotten var vanligast. Ett typiskt fall av ”hets mot folkgrupp” inträffade år 

1994 i Karlskrona med anledning av firandet av Kristallnatten.185 Dock var det invandrare, 

snarare än judar, som drabbades av trakasserier. I centrala Karlskrona lyckades ett par NSF-

anhängare hissa en nazistflagga. I Lyckebo, inte långt från Karlskrona, blev två NSF-anhängare 

anmälda för två tillfällen av budskapsbrott mot invandrare år 1995.186 Vid den stora 

demonstrationen i Trollhättan år 1996 anmäldes, som nämnt, sju NSF-anhängare för ”hets mot 

folkgrupp”. Anders Högström beskrev demonstrationen i Trollhättan som ”rörelsens direkta 

inträde i den politiska kampen”.187 

                                                 
180 Säkerhetspol isen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995  (1996): 43. 
181 SÄPO skiljer mellan direkta och indirekta budskapsbrott. Direkta är brott (exklusive våld) förmedlade 

muntligt, eller på annat sätt direkt, mot person. Ofta olaga hot, hets mot folkgrupp, ofredande eller 
förolämpning. Indirekta är dels brott, ofta riktade mot specifika individer förmedlade muntligt via t.ex. telefon 
eller skriftl iga meddelanden, dels brott genom t.ex. klotter eller flygblad, riktade mot mer generella mål. Se: 

Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995  (1996): 31.  
182 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1996  (1997): 133. 
183 Signaturen ”A.A”. ”Sverige vakna:” Budkaveln, nr 1 (1994): 6. 
184 Signaturen ”Greven”. ”Call to arms”. Budkaveln, nr 1 (1994): 6. 
185 Kristallnatten inträffade natten til l  tionde november 1938. Det var kulmen på våldsamma judepogromer 
som genomfördes i  Tyskland 1938. Nazisterna jagade, dräpte, arresterade och deportera de en mängd judar. 
Affärsrörelser krossades och synagogor brändes. 
186 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1996  (1997): 81-82. 
187 ”Möt Anders Högström- Sveriges enda hopp”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 1 (1998): 8. 
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En före detta ortsledare för NSF greps i februari år 1998, då det uppdagades att han hade försökt 

att föra med sig sprängmedel ombord på ett plan som skulle lyfta från Arlanda. 

Gärningsmannen dömdes senare till fyra månaders fängelse. Samma år arrangerade NSF en 

demonstration i Nora, med anledning av första maj. Eftersom de inte hade sökt om tills tånd 

stoppades de av polisen. Flera personer gick till angrepp mot polisen. Sammanlagt 73 personer 

greps för våldsamt upplopp. Sju personer dömdes till fängelse.188 DSNS omtalade aktionen som 

lyckad. Enligt devisen ”all publicitet är bra publicitet” påpekades det att även om fängelsedomar 

”inte är speciellt trevliga”, så ger det en tillströmning av nya medlemmar och sympatisörer.189 

År 1999 utsattes en judisk man för grov misshandel, och ett flertal kommunpolit ike r 

mottog hot om våld. NSF-medlemmar ansågs ligga bakom brotten.190 Det är emellertid ett annat 

brott det året som sticker ut. En bak i Kisa, i Östergötland, blev den 28 maj brutalt rånad. De 

tre gärningsmännen var beväpnade. Under den påföljande flykten avlossade gärningsmännen 

ett flertal skott, samt kastade handgranater. Utanför orten Malexander blev det eldstrid. Två 

poliser skjuts ihjäl.191 Händelsen blev snabbt omtalat som ”polismorden i Malexander”. De tre 

gärningsmännen greps och identifierades. Andreas Axelsson och Jackie Arklöv sades vara 

medlemmar i NSF. Den tredje, Tony Olsson, hade varit med i Riksfronten, som lades ned år 

1996. Uppgifterna i media stämde inte helt. Axelsson var inte längre medlem. Och Arklöv hade 

aldrig varit det. Men han sympatiserade med dem, och hade bland annat skrivit insändare i 

DSNS. Bankrånet saknade en ideologisk koppling till NSF. En teori är att det fanns ett 

ekonomiskt motiv. Man kan också tänka sig att trion hade tröttnat på organisationernas tröghet, 

och planerat att starta sitt eget raskrig. Händelseförloppet påminner om den amerikanska 

organisationen The Orders metoder. 

DSNS tog starkt avstånd från händelsen. Arklöv hade aldrig varit medlem.192 År 1998 

hade Arklöv skrivit en artikel i DSNS om det mångkulturella samhället. Mångkulturen, menade 

Arklöv, låg bakom inbördeskriget i det forna Jugoslavien.193 Arklöv hade en brokig bakgrund, 

bland annat som legosoldat under kriget i Balkan. Han hade ställts inför rätta för brott mot 

folkrätten och för krigsbrott mot fångar.194 Det var inte en person NSF ville associeras med. 

                                                 
188 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1998 (1999): 42. 
189 ”Retirera aldrig!”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 4, nr 1 (1999): 2. 
190 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1999 (2000): 48. 
191 Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1999 (2000): 52. 
192 Expo. ”Historien om Nationalsocialistisk front”. http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-
front_2363.html  (läst 10.05.2016) 
193 ”Insänt ti l l  DSNS”. Den Sanne Nationalisten. Årg. 3, nr 5 (1998): 8. 
194 Expressen. “Jackie Arklöv misstänks för fler mord”. http://www.expressen.se/nyheter/jackie-arklov-

misstanks-for-fler-mord/ (läst 10.05.2016) 

http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
http://www.expressen.se/nyheter/jackie-arklov-misstanks-for-fler-mord/
http://www.expressen.se/nyheter/jackie-arklov-misstanks-for-fler-mord/
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Men medias dom var hård. De tre gärningsmännen var NAZISTERNA som kallblodigt hade 

mördat två poliser. NSF fick enorm negativ publicitet. Händelsen blev ett dråpslag för 

organisationen. NSF tappade anseende i resten av den rasideologiska miljön i Sverige. Arklöv 

var ju mörkhyad. Hur kunde han vara medlem i Sveriges största nationalsocialist iska 

organisation? Medlemsantalet gick ned i tiden efter Malexander. Även om händelsen i 

Malexander inte hade någon ideologisk koppling till NSF, och de personliga kopplingarna var 

vaga, fick den stor betydelse för organisationen. 

Min analys visar att NSF var en organisation som inte trodde på våld som politisk metod. 

Planerna om att genomföra en revolution fanns i starten, vilket förmodligen var en effekt av 

organisationens tidiga koppling till VAM. NSF hoppades att organisationen skulle växa ut till 

folkrörelse, stor nog att vinna inflytande, utan våldsamma metoder. Sedermera ombildades 

organisationen till ett politiskt parti. Det understryker att NSF inte såg revolutionen som en 

gångbar strategi. Genom upplysning och politisk skolning skulle man vinna över folket. Men 

det stod klart för NSF att landet befann sig i kris. Att krigstillstånd rådde och att det enda som 

räknades var ”total jävla seger”. Retoriken var våldsam, inte strategin. Det var för tidigt att 

tänka på en väpnad revolution i det här skedet. Men det var inte uteslutet att en väpnad 

revolution kunde ske i framtiden.195 Det var NSF:s officiella hållning. Vissa sympatisörer ville 

emellertid inte vänta längre. De ville sätta igång raskriget med en gång. Det kan ha varit det 

som skedde när Arklöv, Axelsson och Olsson rånade banken i Kista. Att de började samla 

pengar till en krigskassa, som kunde användas till fler brott. 

Gång på gång uppmanade NSF sina medlemmar att hålla ned knytnävarna. Det mesta 

av våldet, nattliga krogslagsmål och jakten på ”rödingar”, var utan nytta. Det gav bara dålig 

publicitet, som om organisationen hade disciplinära svårigheter. Sammanställningen visar 

också att det vanligaste brottet bland NSF-sympatisörer var budskapsbrott. Det vill säga 

kriminalitet av icke-våldsam karaktär. Dessutom brott av sådan karaktär att de flesta inom NSF 

aldrig skulle erkänna det som kriminellt. Det var ju snarare staten som var kriminell, som 

försökte lägga munband på dem. I nästa avsnitt vill jag se närmare på hur NSF organiserade 

sig. 

 

 

 

                                                 
195 ”C18:s svenska springpojkar”. Den Sanna Nationalsocialisten.  Årg. 4, nr 4 (1999): 14. 



56 

 

Organisationen NSF 

Sättet NSF organiserade sig på motsvarar organisationens ideologi. I det här avsnittet ska vi se 

närmare på NSF:s inre struktur och dynamik, samt deras yttre fasad gentemot media, allmänhet, 

och konkurrerande organisationer. Vad gjorde medlemmarna när de samlades? Hur uttryckte 

medlemmarna sin aktivism? Hur såg det ut på olika tillställningar, högtidsdagar, och 

manifestationer? NSF bildades år 1994 eftersom ”efterfrågan av en sådan rörelse [var] så stor 

att de lokala nationalsocialisterna var tvungna att aggera [sic] och det mycket snabbt”.196 Anders 

Höglund och Anders Ärleskog upplevde att det saknades ett lokalt alternativ. VAM var 

Stockholmsbaserat och dessutom var deras verksamhet på väg att falna. Högström betonade att 

det inte skulle råda några tvivel om NSF:s ideologiska hemvist. Han menade att NSF var 

ensamma om att öppet förespråka nationalsocialism ”då vi [NSF] använder hakkorset”.197 År 

1994 var de fyra medlemmar. Ett par år senare var de ett hundratal.  

De första två åren kan ses på som en etableringsfas. Fokus låg på propagandaverksamhet. 

Spridning av DSNS, uppsättning av klistermärken och plakat, och så vidare. Dessutom höll de 

så kallade kamratträffar, samt fester för att uppmärksamma organisationens hjältar och 

martyrer. Varje år i december hölls en fest för att högtidlighålla Birger Furugård. Den 20 april 

firade NSF Hitlers födelsedag. I DSNS brukade det då och då dyka upp reportage om 

festligheterna. Reportagen är intressanta i all sin alldaglighet. Bortsett från rekvisitan och talens 

innehåll kunde man tro att skildringarna gällde en konfirmations- eller midsommarfest på den 

lokala hembygdsgården. År 1996 firade NSF Hitlers 107-årsdag: 

”Dagen började tidigt. Vi skulle laga maten, baka alla kakor och tårtor, inreda den hyrda lokalen, 

öva på marschtrumman och fanfarhornet. Allt skulle tajmas och fixas in  i minsta detalj. /… / Maten 

var klar, musikövningen och dukningen var klar. /…/ Då händer det overkliga; bara någon timme 

innan alla gäster skulle komma blir vi utkörda. /…/ Anledningen var att en ”leif” hade fått syn på 

ett hakkors. /…/ Därefter var det dags att angripa mate [sic]; välgjorda smörgåsar, rostbiff, 

potatissallad, småkakor, bullar, äppelkaka, läsk och sist, men inte minst, de hakkorsprydda tårtor. 

/…/ Man kan nog säga att Adolf själv skulle ha varit nöjd med sin högtidsdag.”198 

 

Kontrasten mellan festförberedelserna och organisationens hårda image var påtaglig. NSF blev 

under åren duktiga på att snabbt skifta lokal. När organisationen i december samma år skulle 

fira Furugård hade NSF bokat flera lokaler, bara för att se dem en efter en avbokas. Det var ofta 

efter påtryckningar från polisen som innehavarna av lokaler bröt avtalet.199 NSF höll gärna 

                                                 
196 ”En rörelse med en framtid”. Budkaveln, nr 1 (1994): 4. 
197 ”Möt Anders Högström- Sveriges enda hopp”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 1 (1998): 8. 
198 ”Hitler firandet 107- år”. Den Sanne Nationalsocialisten.  Årg. 1, nr 1 (1996): 5. 
199 ”Hell Birger Furugård”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 1 (1997): 5. 
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fester utomhus, långt borta från polis och makthavare.200 I interna sammanhang var kamratskap, 

gemenskap och gemyt ledorden. Det var fokus på mat, i goda vänners lag. Samtidigt var festerna 

en uppvisning i klassik nationalsocialism, på gränsen till det teatrala. Deltagarna var 

uniformerade. Väggarna pryddes av stora hakkorsfanor, marsch- och fanfarmusik varvades med 

Wagners symfonier. I talen hyllades de gamla hjältarna från 1930-talet. Språkbruket var 

traditionellt antisemitiskt. De handlade om det dekadenta Sverige, som invaderades av 

utlänningar. Och de andades framtidshopp. Om vad som skulle hända när nationalsocialisterna 

äntligen grep makten.201 

 Medlemmarna bar alltid uniform, offentligt såväl som vid interna arrangemang. Det var 

ett medvetet, och ibland kritiserat, val. Rivaliserande grupper tyckte att NSF var ”Hollywood -

nazister”, som bara spelade tuffa.202 Enligt NSF skulle uniformen riva ”alla eventuella 

klassklyftor”. Tanken var socialistisk. Uniformen symboliserade att alla hade ett gemensamt 

utgångsläge, samma möjligheter till avancemang, oavsett klassbakgrund. Uniformeringen 

uppvisade gemenskapen inom NSF. Trots eventuella, privata, olikheter, delade medlemmarna 

värderingar. De kämpade för samma mål och visade att ”alla är beredda att gå i döden för vår 

uniform, vår fana, våra ideal, vårt folk och vår ledare!”. Utåt skulle uniformen ge ”ett mer 

disciplinerat och seriöst intryck för allmänheten. Det handlade om den offentliga bilden av 

NSF.203 

 Det fanns tre kategorier av medlemskap: (1) stödmedlem, (2) medlem, och (3) aktiv 

medlem. Stödmedlemskapet var den enklaste formen. Det var för anonyma sympatisö rer. 

Stödmedlemmarna hade ingen möjlighet att påverka beslut. De krävdes heller inte på något 

annat än avgiften för medlemskapet. Stödmedlemmarna var dock välkomna på möten. Den 

andra kategorin hade ett större ansvar. Man fick vara med och påverka beslut, men priset bestod 

av att anonymiteten försvann. Medlemmen antogs vara ett ideologiskt språkrör i samverkan 

med andra människor. Man förväntades ställa upp för NSF och den nationalsocialist iska 

ideologin. Det var viktigt hur man klädde sig på offentliga platser, och det var strängt förbjudet 

att berusa sig iklädd organisationens symboler. Den aktiva medlemmen hade svurit sin tilltro 

                                                 
200 ”Vad är Nationalsocialistisk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 4. 
201 ”Börjes tal vid Adolf Hitler-fest 108”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 5. 
202 ”Varför vi använder uniform”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 6 (1998): 11. Begreppet 
«Hollywoodnazist» används i  nedlåtande syfte för att beskriva dem som går med i olika rörelser p.g.a. den tuffa 

imagen. De rakar skallen, bär skinnjacka, och andra typiska attribut, samt att de ofta super och slås s. 
Mer ”seriösa” nazister föraktar dem eftersom de ger rörelsen dåligt rykte när de utger sig för att vara nazister 
utan att vara ideologiskt renläriga nationalsocialister. NSF ansåg med andra ord att andra aktivister var 
hollywood-nazister. 
203 ”Varför vi använder uniform”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 6 (1998): 11. 
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och tillgivenhet till NSF och den nationalsocialistiska ideologin. Först efter ett års medlemskap 

kunde aktivt medlemskap komma på tal. En aktiv medlem hade tillgång till den innersta kretsen. 

Det kunde bara ske via rekommendation. En aktiv medlem skulle alltid föregå med ett gott 

exempel. Offentlig berusning var otänkbart eftersom ”detta kan ge det svenska folket en felaktig 

bild av rörelsens ledande skikt”. Som aktiv medlem förväntades det att man var helt och fullt 

uppslukad av kampen. Man hade ett stort ansvar: ”Ingenting får stå mellan dig, det svenska 

folket och rörelsen. Du tillhör rörelsen och det svenska folket och landets framtid vilar /…/ i 

dina händer. Du måste för evigt vara trogen rörelsen och dess ledare”. 204 Medlemsavgiften var 

NSF:s viktigaste inkomstkälla, i tillägg till försäljning av propagandamaterial: tidningar, 

böcker, cd-skivor och liknande. Dessutom bidrog ofta medlemmarna med pengar utöver 

medlemsavgiften.205 

 NSF ogillade demokrati. Och organisationen styrdes enligt den modell de förespråkade 

för landet. Demokrati förkastades eftersom den baserades på ”att alla i organisationen; allt ifrån 

den minst insatta i ämnet, till profittyckare, imbecilla och kriminella, skall vara med och 

bestämma”. Omröstningar och ”ett virrvarr av byråkratiskt tjafs” ville NSF slippa. NSF var 

hierarkiskt uppbyggt, som en pyramid. Anders Högström, Ledaren, stod högst upp. Han fattade 

alla slutgiltiga beslut. Till sitt förfogande hade han ett råd, den innersta kretsen, riksledningen. 

Under de här åren bestod riksledningen av ekonomichef Anders Ärleskog, propagandachef 

Björn Björkqvist, och SoS-chef (Skydd- och Säkerhet) Hans Himmler Peterson. Sambandschef 

Jonas Nyberg samordnade förhållandena mellan de olika delarna. Under cheferna befann sig de 

olika ortsgruppledarna, med sina respektive ekonomi- propaganda- och SoS-ansvariga. 

Medlemmarna utgjorde basen i pyramiden.206 Det var den nordiska ledarprincipen. En stark och 

ansvarsfull ledare, med ett trofast och sakkunnigt råd till sitt förfogande. I nästa avsnitt ska jag 

redogöra för händelserna år 1999. 

 

1999: På väg in i en ny fas 

År 1999 kom att bli ett händelserikt år. I april hölls, som vanligt, hyllningsfesten till Adolf 

Hitler. Utöver några nya utnämningar, som att Klippan utsågs till ortsgrupp, eller att Ludvika 

blev utnämnd till lokalavdelning (underlagd NSF- Örebro), var det Björn Björkqvist som 

                                                 
204 ”Vad är Nationalsocialistisk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 4. 
205 ”Vad är Nationalsocialistisk front”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 2, nr 2 (1997): 4. 
206  ”Programpunkt 2: EN FATTAR BESLUTET, EN BÄR ANSVARET”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 2 

(1998): 3. 
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levererade festens överraskning. I sitt tal utropade han Nationalsocialistisk front till ett parti 

”med första delmål att ställa upp och komma in i några utvalda kommuner år 2002 och med 

slutmål att segra i riksdagsvalet”. NSF skulle ” med demokratiska medel avskaffa demokratin!”. 

Anders Högström utsågs till partiets ”självklare Partiledare”. I övrigt skulle inga förändringar 

förekomma. Hakkorset skulle vara partiets symbol. DSNS skulle vara partiets huvudorgan, och 

några skillnader i det politiska programmet skulle inte märkas.207 

 Åsikterna om partibildningen gick isär. Många tyckte att det var ett steg i rätt riktning. 

Andra förhöll sig mer kritiska. Kritiken gick ut på att NSF nu slöt upp om det förhatliga 

parlamentariska systemet. Mer osaklig kritik framfördes också. Ledningens beslut visade att de 

hade blivit ”fega, försoffade, lata osv”. DSNS svarade på läsarnas bekymringar. De lät meddela 

att NSF skulle vara minst lika radikala som innan. Partiprogrammet skulle inte ändras. Inte 

heller skulle partibildningen ses som en eftergift till inställningen till demokrati. NSF:s ledning 

menade att det var bättre att försöka vinna makten genom val än att ”trycka upp t-tröjor som 

förklarar hur man /…/ skall ta livet av /…/ meningslösa kommunister eller att skrika om 

revolution /…/ och sedan inte skrida till handling”. Fördelarna med att komma in i 

kommunfullmäktige ansågs vara fler än nackdelarna med att ge vika för det parlamentar iska 

systemet. Blev partiet framgångsrikt skulle man erhålla partistöd. Dessutom kunde 

kommunfullmäktige utgöra ett nytt propagandaforum. I tillägg skulle det bli svårare att 

förbjuda, eller förhindra, att NSF hyrde lokaler och liknade.208 

 Anders Högströms tid som partiledare blev kortvarigt. I december år 1999 hoppade han 

av. Polismorden i Malexander uppgavs vara en delförklaring. Vidare uppgav Högström privata 

skäl till uppbrottet. Högström engagerade sig istället i den antirasistiska organisationen Exit, 

som syftade till att hjälpa avhoppade nazister. Tillsammans med Karlskronas kommuna lråd 

Björn Fries, föreläste Högström om nazismen i skolor runt om i Blekinge. Han var då 25 år. 

Kvar stod ett parti utan partiledare. Riksledningen tog över ansvaret tills vidare. År 1999 var 

således året då NSF bildade parti. Polismorden i Malexander skakade organisationen. Flera 

medlemmar lämnade. I tillägg hoppade Anders Högström av. Trots det var NSF vid utgången 

av år 1999 Sveriges största nationalsocialistiska organisation. Med det är det dags att avrunda 

kapitlet om NSF:s första fas, organisationstiden. Följande avsnitt är innehåller en analys. 

 

 

                                                 
207 ”NSF tar steget in i  partipolitiken!”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 4, nr 1 (1999): 6. 
208 ”Innebär NSF:s partibildning politisk l iberalisering”. Den Sanne Nationalsocialisten.  Årg. 4, nr 2 (1999): 2. 
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Analys 

När NSF bildades år 1994 följde de i fotspåren till Birger Furugårds parti, samt Nordiska 

Rikspartiet. I ett längre perspektiv upprätthöll NSF en kontinuitet i utvecklingen av 

nationalsocialistiska organisationer i Sverige. Samtidigt symboliserade organisationen ett brott 

i denna utveckling. Under 1980-talet hade radikala, och militanta grupper bildats. Grupper som 

var mer inspirerade av amerikansk nynazism, och som ville starta ett raskrig. NSF återupptog 

istället det politiska arbetet. Fokuserade på ideologin, och att växa som organisation. De var 

klassiska nationalsocialister. Uniformerade, disciplinerade och ideologiskt medvetna. 

Antisemitismen, demokratis- och politikerföraktet, betoningen på ras, och de politiska idéerna 

delade de med Furugårdarna och Nordiska Rikspartiet. Till skillnad från exempelvis VAM var 

NSF också en öppen organisation. De uppträdde omaskerade på demonstrationerna. Det gick 

an att söka medlemskap. VAM däremot var en underground-företeelse. De var militanta 

kriminella.  

 NSF var med radikalt inledningsvis. Det berodde antagligen på att individerna först hade 

planer på att ansluta sig till VAM. Då hoppades de på revolution. En annan orsak kan vara 

medlemmarnas relativt unga ålder. Medlemmarna var antingen i tonåren eller i de unga 

tjugoåren. Ungdomsorganisationer är ofta mer radikala än moderorganisationerna. Det gäller 

till exempel de etablerade partiernas ungdomsförbund.  Med tiden fick NSF mer långsikt iga 

mål. Då ändrades strategin. Via kampanjer, demonstrationer, och annan propagandaspridning, 

önskade NSF att väcka det slumrande folket. Organisationens åsikter var givetvis radikala, men 

inte deras metoder. NSF ville inte använda våld för att vinna makten. Otåliga medlemmar kunde 

därför lämna organisationen för att gå över till en annan, alternativt ”starta eget”. Ett exemp el 

på detta är Andreas Axelsson som efter en tid lämnade NSF, och sedermera blev inblandad i 

händelserna i Malexander. Så även om NSF förespråkade anti-våldsamma metoder, kunde 

organisationen dra till sig våldsfixerade individer. Ledningens syn på dessa individer var att de 

skadade rörelsen. Likaväl kunde NSF-medlemmarna till tider räkna med bråk. Det var tillåtet 

att hämnas. Den autonoma vänstern, ”rödingar och kommunister”, kunde vara giltiga mål. 

Upploppet i Nora är ett exempel på en händelse med våldsam utgång. Likafullt var det med så 

kallade budskapsbrott som NSF bemärkte sig i brottsstatistiken. ”Hets mot folkgrupp” var en 

vanlig anklagelse. Den typen av brott ville NSF inte erkänna. Snarare var det systemet som 

förbröt sig på dem. Åsikts- och yttringsfriheten berövades dem.  

 NSF:s medlemsantal var aldrig större än några hundra medlemmar. Likaväl lyckades 

NSF med ett av delmålen: att skapa en bestående och varaktig organisation. En av 
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anledningarna till det kan vara att de lyckades hålla på sin inre kärna av hängivna aktivis ter. 

Ledningen bestod aldrig av fler än fem eller sex personer. Dessa kände varandra väl. Högström, 

Ärleskog och Björkqvist, tillsammans med Himmler Peterson och Jonas Nyberg var kamrater, 

ungdomsvänner. De höll ihop (under de här åren). Den inre kärnan stakade ut NSF:s framtid. 

De bestämde strategier, utnämnde ortsledare, och medverkade i DSNS. Det elitist iska 

tankesättet var en bidragande orsak till NSF:s relativa framgångar. NSF var vid den här tiden 

en elitorganisation. Det förtydligade i DSNS som skulle vara en tidskrift för dem som redan var 

politiskt insatta. DSNS var inte ett värvningsorgan. Medlemmarna i NSF var en utvald skara. 

De gick i bräschen och kämpade för att väcka folket. Det var först när organisationen blev ett 

politiskt parti som det blev nödvändigt att locka till sig ett brett stöd från allmänheten, via 

valurnorna. 

 Dessutom navigerade NSF väl mellan konkurrerande grupperingar. Konflikter inom Vit 

Makt-miljön var vanliga. Det gällde till exempel de ideologiska tolkningarna och vilka 

strategier som var mest ändamålsenliga. NSF höll sig undan de flesta konflikterna. 

Organisationen vill gå sin egen väg, och samtidigt stötta alla nationella ”Sverige-vänner”. De 

brydde sig inte om smutskastning från andra grupper. Istället byggde de allianser. De stod nära 

Jonni Hansen, ledaren för Danske Nationalsocialistiske Bevægelse, och Erik Blücher, som var 

en av huvudmännen bakom Blood & Honour Scandinavia. Stundtals samarbetade de med 

fängelseorganisationen Gula korset, samt nätverket bakom Info-14. Förmågan att liera sig med 

andra delar av Vit Makt-världen, och samtidigt behålla sin integritet var också en bidragande 

orsak till att NSF lyckades bygga en stabil och varaktig organisation. 

 Sannolikt lyckades NSF också med att imponera på individer som drogs till den här 

typen av organisationer. Uniformerna, disciplinen (under manifestationer NSF hade för vana 

att länge stå helt tysta, till synes oberörda av skramlet runt om, från motdemonstranter etc.), 

och den ideologiska principfastheten var några särdrag som säkerligen drog folk till rörelsen. 

Dessutom fick NSF mycket uppmärksamhet i media. Det stora genombrottet kom år 1996, med 

demonstrationen i Trollhättan. Efter den fick organisationen många nya medlemmar. De gick 

från att vara en lokal företeelse till att bli rikskända.  

 NSF var en nationalsocialistisk organisation av klassiskt snitt. Hakkorset, 

antidemokratin och antisemitismen, namnet. De fokuserade på ras. NSF ville visserligen rädda 

nationen Sverige, och svenskarna. Men rasfrågan var viktigast. Det syns framförallt i 

organisationens tidiga skrifter och program. Mot slutet av denna period var rasfrågan 

fortfarande aktuell, men inte lika prioriterad. Det indikerar en ideologisk skiftning, från ras till 
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Sverige och svenskarna. Detta sker parallellt med organisationens utveckling av ett bredare 

program, och mer långsiktiga, politiska, ambitioner. I nästa kapitel ska vi se närmare på denna 

utveckling.  

 

Sammanfattning 

NSF bildades år 1994 i Karlskrona. Vid utgången av år 1999 hade växt till att bli Sverige största 

nationalsocialistiska organisation. NSF bröt med den rådande utvecklingen inom den 

rasideologiska miljön i Sverige. Detta i och med öppenheten. Medlemmarna dolde aldrig sina 

ansikten. De vajade stolt med hakkorsfanan. Ideologisk låg NSF när Furugårdarna och Nordiska 

Rikspartiet. Deras politiska program var stundtals närmast identiska med Furugårds. NSF var 

antidemokratiska, antisemitiska, och önskade att ge ett disciplinerat och seriöst intryck. Den 

nationalsocialistiska ideologin förespråkades tydligt; på möten, demonstrationer, i tidskrifter 

och på klistermärken, på hyllningsfester till Furugårds och Hitlers ära. År 1999 ombildades 

NSF, och bildade ett politiskt parti. Samma år skedde polismorden i Malexander, en händelse 

som gjorde att flera medlemmar lämnade organisationen. I slutet av året hoppade dessutom 

ledaren Anders Högström av. Vid ingången till det nya årtusendet stod partiet, som 

förespråkade den nordiska ledarprincipen, och som höll Den Kraftfulla Ledaren högt, utan 

partiledare. 
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5 Stagnation eller utveckling?: Den 

andra fasen (2000-2008) 

”Jag ber dig att allvarligt tänka igenom vilken framtid och öde du anser att vi svenskar som folk 

skall gå till mötes. Betänk noga, att Sverige är det land där våra fäder i årtusenden varit bofasta, 

brukat jorden och försvarat den med sitt liv. Vi har ärvt jorden av tidigare svenskar och det är vår 

plikt att förvalta den väl och efterlämna den till nästkommande generation svenskar. Ha i åtanke att 

miljoner svenskar genom seklerna har stupat och härdat ut i slagfält för att vi svenskar skulle bestå 

som ett fritt folk. Nu 2002 e.Kr. är moder Sveas hälsa allvarligt hotad, och vi, dess söner och döttrar 

sätter vår tilltro till dig, att även du skall säga ifrån. Genom din röst  på nationalsocialismen i 

kommunvalet ges möjligheten att bryta den destruktiva och skadliga samhällsutvecklingen innan 

den blir oss övermäktig. /.../ Valet är ditt, det är ett stort val, för det rör landets och folkets öde.  

För blod och jord.” 

Anders Ärleskog, 

Nationalsocialistisk fronts förstanamn på listan till fullmäktige209 

 

”Allt fler människor känner en ökande oro inför framtiden. Intrycket blir alltmer allmänt och 

starkare att världen är på väg in i en enorm kris, kanske den största i historien, kanske den sista i 

mänsklighetens historia. Den Judisk -Kapitalistiska roffar-ekonomin slår sina klor allt djupare in i 

världens länder och folk. /.../ Människan som biologisk varelse pressas till det yttersta med ohälsa 

och drogmissbruk som följd. Jakten på pengar och materiell konsumtion, präglar de flestas tillvaro 

så /.../ att värden som familj och fosterlandets välgång blir av sekundär betydelse. I de flesta av 

världens huvudstäder sitter demokratiska nickedockor /.../ och skyller på globaliseringen, precis  

som om den var en förutbestämd naturkraft som det inte går att göra något åt eller påverka. /.../ 

Mot detta elände finns det bara ett botemedel, nämligen ett totalt införande av nationalsocialismen. 

Denna innerligt sanna överlägsna ideologi, skapad av nit tonhundratalets största man Adolf Hitler.” 

Bo Nilsson, 

 medlem i Nationalsocialistisk front210 

 

Inledning 

Det här kapitlet handlar om Nationalsocialistisk fronts (NSF) utveckling mellan år 2000 och år 

2008. Denna period utgör NSF:s andra fas. Under den första fasen, som redovisades i det förra 

kapitlet, arbetade NSF som en utomparlamentarisk organisation. Detta ändrades i april år 1999, då 

NSF offentliggjorde planerna om att bilda ett politiskt parti. Kapitlets huvudsakliga frågeställning 

är huruvida NSF:s utveckling kännetecknas av kontinuitet eller brott. Hur mycket av NSF:s ideologi 

fanns kvar i partiet? Fanns det avgörande skillnader mellan NSF- den utomparlamentar iska 

                                                 
209 ”Kommunpolitiskt program för Karlskrona, val  2002”. Nationalsocialistisk front, (2002): 11. 
210 ”Motstånd kräver alternativ”. Den Svenske Nationalsocialisten. Nr 1 (2001): 2. 
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organisationen, och NSF- det politiska partiet? Vilka strategier använde sig partiet av? Vilka 

målsättningar hade partiet, och var de realistiska? Hur organiserades partiet efter Anders Högströms 

avhopp? NSF var under 1990-talet inblandade in en del kriminalitet. Det handlade oftast om 

tillfälliga slagsmål meningsmotståndare emellan, eller så kallade budskapsbrott. Det råder inga 

tvivel om att NSF som organisation drog till sig en del våldsamma individer. Samtidigt var våld 

inte sett på som en användbar politisk metod. Revolutionen var en dröm som låg långt fram. Innan 

dess var organisationen tvungen att samla fler människor till Kampen. Om trenden skulle kunna 

vändas, var man tvungen att mobilisera fler människor. Det skulle inte lyckas så länge allmänhe ten 

såg NSF som en samlingsplats för högerextrema våldsfanatiker. Synen på våld vill jag också 

behandla som ett tema i det här kapitlet. Den mest våldsamma episoden från förra kapitlet, 

polismorden i Malexander, handlade om individer som hade lämnat NSF. De var otåliga, och ville 

inte längre vänta på revolutionen. Liksom den amerikanska gruppen The Order, eller svenska 

VAM, började de råna banker, och förbereda sig för det kommande raskriget. Fråga är om något 

motsvarande skedde under föreliggande period? Jag fortsätter med kvalitativ textanalys. Partiets 

program, tidskrifter och annat material kommer att utgöra basen för min analys. Jag är framföra llt 

intresserad av NSF:s politik och ideologi. Strategiska val vid valkampanjer är också intressanta.  

År 1999 hade varit ett omvälvande år för hela den svenska Vit Makt-miljön. Händelserna i 

Malexander, samt mordet på syndikalisten Björn Söderberg, mobiliserade det svenska folket. 

Antirasistiska manifestationer och kampanjer hölls i stort sett varenda svensk stad. Media hängde 

på; den 30 november gick de fyra stora tidningarna, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, samman och publicerade en stor kartläggning av den ”högerextrema rörelsen i 

Sverige”. 300 personer listades, varav 62 individer hängdes ut med namn och bild.211 Den 

”nationella rörelsen” 212 var i gungning. Ett flertal NSF-medlemmar hängdes ut.  

NSF var inte opåverkade. Malexandermorden hade knutits till NSF i media. Medlemsanta let 

sjönk, och tillströmningen av nya sympatisörer stannade av. Anders Högströms avhopp var också 

ett bakslag. Högström hade pekats ut som Den Stora Ledaren, nationens hopp och frälsare. 

                                                 
211 Se Aftonbladet: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&serviceId=2 ; Expressen: 
http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&serviceId=2 ; Dagens 
Nyheter: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF7
2659&serviceId=2; samt Svenska Dagbladet: http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219 290&serviceId=2 (läst 
11.05.2016) 
212 Vit makt-miljöns benämning på sig själva. 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219290&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219290&serviceId=2
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Organisationen som omhuldade ledarprincipen stod plötsligt utan ledare alls. Partibildningen var 

heller inte okontroversiell inom de egna leden. Inför kommunvalet år 2002 planerade den 

Karlskronabaserade ledningen att satsa alla tillgängliga medel på den orten. Sympatisörer från till 

exempel Klippan och Trollhättan menade att det var missriktat. Att intresset för NSF var såpass 

stort på deras orter att de också borde beviljas medel till att ställa upp i val. Andra såg fortfarande 

beslutet att ställa upp enligt parlamentariska spelregler som ett svek. Som om NSF numera tillhörde 

”den andra sidan”. Mycket av NSF:s tankegods baserades på etablissemangs- och politikerförakt. 

Målet hade alltid varit att i slutändan förgöra det demokratiska statsskicket. 

Hela Vit Makt-miljön i Sverige gick genom en rad förändringar under det första decenniet på 

2000-talet. Miljön präglades fortfarande av ombytlighet. Nya grupper fortsatte att komma, andra 

lade ner i sin verksamhet. Men i viss grad cementerades den nationella rörelsen i två huvudfå ror. 

En organiserad, bestående av Svenska Motståndsrörelsen (SMR) och NSF. Samt en icke-

organiserad, politiskt obunden falang av lösligt organiserade nätverk, så kallade ”fria nationalister”. 

De fria nationalisterna sympatiserade med de rasideologiska och nationalsocialistiska idéerna, men 

vill vara verksamma utanför de traditionella organisationerna. Ett av de viktigaste nätverken var 

Info-14, som kom att får en avgörande betydelse för den nationella rörelsens utveckling under 

2000-talets första år. 

I inledningen av 2000-talet var den nationella rörelsen på defensiven. Men vändningen kom. 

Den nionde december år 2000 misshandlades, och knivskars, Daniel Wretström, sjutton år, till döds 

av gärningsmän med invandrarbakgrund i Salem, en kommun i Stockholms län. Wretström var 

skinhead, och trummis i White Noise-bandet Vit Legion. Den nationella rörelsen hade fått en ny 

martyr. En vecka efter dödsmisshandeln samlades tusen person vid mordplatsen för att hedra 

minnet av offret för ”den svenskfientliga mångkulturen”. Det blev upptakten för en årlig tradition, 

Salemmanifestationen. Manifestationen fick en samlande effekt på en splittrad rörelse. På initia t iv 

från Salemfonden, en organisation som var kopplad till Info-14, samlades i december varje år fram 

till år 2010 representanter från hela den svenska Vit Makt-miljön. Manifestationen i Salem visade 

att den nationella rörelsen, om än försvagad, på intet vis hade gett upp kampen. Jag vill belysa 

NSF:s roll under Salemmanifestationerna, men vi inleder kapitlet med den nya teknik som 

blomstrade upp under 2000-talet: Internet. 

 

Internets betydelse för den nya utvecklingen 

Den digitala revolutionen var central för den nationella rörelsens utveckling; på diskussionsfo rum,  

bloggar, och på social medier fördes kampen vidare Det var under andra hälften av 1990-talet som 
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utvecklingen verkligen sköt fart. Internet blev ett snabbt och enkelt verktyg för alla. För individer 

inom Vit Makt-miljön blev internet, och e-post, en formidabel succé. Plötsligt var det möjligt att 

sitta hemma framför sin dator och kommunicera med likasinnade över hela världen. 

Propagandamaterial kunde spridas fortare, och till en bredare publik. NSF lanserade en elektronisk 

version av DSNS, på den-svenske.com. Myndigheterna i Karlskrona gjorde vad de kunde för att 

försvåra för NSF. Servrar beslagtogs och internetsidor släcktes. Men det fanns hela tiden nya 

servrar att tillgå. NSF insåg snart att utländska servrar var svårare för myndigheterna att släcka. 

Efter en kort tids uppehåll öppnade den-svenske.com upp igen, hela tiden på en ny, utländsk, server.  

 

Salem 

Den nationella rörelsen upplevdes vara på tillbakagång efter händelserna år 1999. I inledningen av 

år 2000 var det som om rörelsen slumrade, återhämtade sig, och kraftsamlade. En viktig orsak till 

att de nationella leden slöt sig var mordet på Daniel Wretström. Wretström blev svårt misshand lad, 

och till sist knivskuren till döds.213 Gärningsmännen hade invandrarbakgrund, vilket föranledde ett 

upprop för att stoppa ”det svenskfientliga våldet”. Samma kväll samlades ett 50-tal personer vid 

mordplatsen, varav somliga kom från Info-14. Påföljande lördag arrangerade Info-14 en 

minnesmarsch. Det blev upptakten till den årliga Salemmanifestationen.214 

I december år 2001 samlades cirka 500 deltagare till manifestationen. Året efter steg 

deltagarantalet till omkring 1400. Det året hade arrangemanget tagits över av den nybildade 

Salemfonden.215 Fonden skulle arbeta oberoende, ”utan att vara knutna till något parti, organisation 

eller dylikt”.216 Men fonden startades av Robert Vesterlund, Info-14:s mångårige ledare. 

Manifestationen blev en stor framgång för Info-14. Alla de stora organisationerna samlades under 

deras ledning, den dagen på året.217 Ingen ville stå utanför. Därför accepterades info-14:s roll till 

en början. Den nationella rörelsen verkade enad. Men fasaden skulle spricka. 

 

NSF och konflikten om Salem 

                                                 
213 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 80. 
214 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 81. 
215 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 82. 
216 ”Salemfonden syfte och arbete”. 
https://web.archive.org/web/20021130102312/http://www.salemfonden.info/ (läst 05.05.2016) 
217 ”info-14 kommenterar NSF-ledningens skrivelse om Salem”. 

https://web.archive.org/web/20080131181838/http://www.info14.com/artiklar.php?id=273  (läst 20.10.2015) 

https://web.archive.org/web/20021130102312/http:/www.salemfonden.info/
https://web.archive.org/web/20080131181838/http:/www.info14.com/artiklar.php?id=273
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Fram till år 2005 samlades alla de stora rasideologiska grupperna i Salem. Ofta var också utländska 

grupper inbjudna. Bland annat deltog tyska NDP:s ungdomsavdelning år 2004.218 För många 

deltagare var manifestationen det första mötet med den nationella rörelsen. Således fanns här en 

rekryteringspotential. För NSF handlade manifestationen om representation, och att värva nya 

medlemmar. Manifestationen var årets viktigaste dag, ett unikt tillfälle att visa upp sig. De första 

åren framstod Nationaldemokraterna (ND) som den starkaste organisationen. ND hade ett nära 

samarbete med Info-1, som ofta deltog som vaktstyrka på torgmöten och demonstrationer.  

 ND-representanter ställde upp med konferencierer år 2002, då Vesterlund avtjänade ett 

fängelsestraff.219 Under sommaren och hösten år 2004 havererade ND, som en följd av interna 

stridigheter. Därmed lämnades fältet öppet för mer radikala organisationer. Svenska 

Motståndsrörelsen (SMR) och NSF flyttade fram sina positioner under Salemmanifestation. Det 

ledde till att manifestationen politiserades och radikaliserades. Tidigare var manifestationen en 

minnesstund, en ”sorgmarsch”. ND:s bortfall gjorde att manifestationens karaktär ändrades. Nu 

handlade den om ”det svenska nationella motståndets dag för politikernas offer”. Det visuella 

intrycket ändrades. År 2004 leddes manifestationen av svartklädda trumslagare, som marscherade 

i takt. I sitt tal gick Anders Ärleskog till angrepp mot demokratin.220 

 Det blev allt svårare för de organiserade och de oorganiserade att samarbeta. I centrum stod en 

kulturstrid om taktik, strategi, och det slutgiltiga målet. Info-14 önskade en struktur av fria, 

oberoende, nationalister. Salemmanifestationen skulle vara apolitisk, utan inverkan från politiska 

organisationer. Meningen med manifestationen var att visa en enad front, inte att framhäva 

skillnaderna mellan olika grupperingar.221 SMR och NSF tyckte att de hölls tillbaka av ”de 

oberoende”. BSF tog beslutet att inte medverka år 2006. Först år 2009 var organisationen tillbaka 

i Salem (som Svenskarnas parti). 

 År 2007 blev konflikten mellan Info-14 och NSF tydlig. I ett ”Klargörande angående 

Salemmanifestationen” kritiserades Info-14 skarpt av NSF. Manifestationen var ”Sveriges största 

enskilda protest mot det svenskfientliga våldet”, och den förde med sig ”en rad positiva effekter”. 

Men det var med ”stor sorg” som NSF följde manifestationens utveckling. Deltagarantalet gick ner, 

samtidigt som Info-14 tog större plats. Salemmanifestationen hade varit en plats ”där samtliga 

nationalistiska organisationer varit välkomna att aktivt delta på samma villkor”. NSF menade att  

                                                 
218 Lööw, Nazismen i Sverige, 82. 
219 Lööw, Nazismen i Sverige, 82. 
220 AFA Dokumentation. ”Oberoende nationalister- organisationslösheten som organisationsform”. Brunt!– 
Nationalistisk & nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden , Mats Deland och Charles 
Westin (red.), 221-250. (Stockholm: Atlas, 2007): 225. 
221 AFA Dokumentation, Brunt!, 226. 
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Info-14 hade kuppat till sig tillställningen, ”skaffat sig monopol”, när manifestationen i själva 

verket var beroende av flera organisationer.222 

 Någon skapade en hemsida år 2001 med två syften. Sidan skulle ”Bevara minnet av Daniel 

Wretström. Hedra hans offer och /…/ inte låta Daniel falla i glömska”. Vidare skulle sidan 

”Upplysa och informera människor om mordet på Daniel Wretström. Orsakerna till det. Presentera 

de bakomliggande orsakerna till mordet som döljs av massmedia”. Sidan stöttades av bland andra 

Info-14, SMR, Blood & Honour och NSF.223 Hemsidan var ett bevis på att Salemmanifestationen 

var ett gemensamt projekt. Då Info-14 lämnade över ledningen till Salemfonden uppstod problem. 

NSF kände sig åsidosatta. Salemfonden ställde alltfler krav på organisationerna. De kontrollerade, 

övervakade och censurerade NSF-representanternas tal. Enligt NSF var detta i acceptabelt. NSF 

bojkottade manifestationen år 2006. Det förekom ingen reklam på organisationens hemsidor, och 

partiet lät bli att arrangera resor till Salem. Info-14 splittrade rörelsen med sitt agerande. Genom att 

”stöta bort andra nationella inriktningar” minskade chanserna att arrangera en ”enad och kraftfull 

demonstration”.224 

 Anklagelserna om vems ”fel” det var att manifestationen samlade färre deltagare haglade från 

såväl NSF som Info-14. NSF:s mål var inte att omintetgöra manifestationen. Däremot önskade 

organisationen ett större inflytande i arrangemangets genomföring. Info-14 publicerade ett svar för 

att bemöta NSF:s kritik. Info-14 menade att det var NSF som var den splittrande aktören. En 

medlem av NSF-Stockholm anklagades för att ha vandaliserat material. Hot om våld, och 

uttalanden som att ”alla från Info-14 borde dödas” hade förekommit. I tillägg publicerade Info-14 

ett citat från en ej namngiven NSF-medlem. Citatets äkthet är svårt att verifiera, men det visat 

tydligt den djupgående konflikten mellan ”de organiserade” och ”de oberoende”: 

”Till att börja med ska jag säga att jag absolut inte är fientligt inställd till någon annan nationell 

organisation, vare sig info14 eller SMR. Däremot så har jag blivit fostrad till att alltid, och då 

menar jag alltid framhäva NSF´s suveränitet över andra rörelser och aldrig uttrycka stöd för 

oberoende nätverk som info14. /…/ Detta av den anledningen att jag just vill framhäva min egen 

organisations överlägsenhet och inte visa sympati för andra organisationer. Om du känner Ärleskog 

[Anders Ärleskog, en av NSFs grundare] så vet du antagligen också att det finns en negativ syn på 

allt vad oberoende aktivism heter inom NSF, och definitivt mot info14. Denna uppfattning är något 

jag ärvt av personer med ledande befattningar inom partiet.” 
 

                                                 
222 ”Klargörande angående Salemmanifestationen”. Den-svenske.com. 
https://web.archive.org/web/20080220091233/http://www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-
klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml  (läst 03.05.2016) 
223 Antagligen följande sida: ”Salemmordet”. 
http://web.archive.org/web/20011202174659/http://salemmordet.cjb.net/ (läst 03.05.2016) 
224 ”Klargörande angående Salemmanifestationen”. Den-svenske.com. 
https://web.archive.org/web/20080220091233/http://www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-

klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml  (läst 03.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20080220091233/http:/www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml
https://web.archive.org/web/20080220091233/http:/www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml
http://web.archive.org/web/20011202174659/http:/salemmordet.cjb.net/
https://web.archive.org/web/20080220091233/http:/www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml
https://web.archive.org/web/20080220091233/http:/www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml
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Info-14 avvisade alla NSF:s påståenden.225 

 Konflikten blev aldrig löst. Den sista stora manifestationen i Salem hölls år 2010.226 I ett försök 

att blidka de organisationerna arrangerade Info-14 en manifestation på Sveriges nationaldag, den 

så kallade ”Folkets marsch”.  

 

Folkets marsch och Förintelsens minnesdag 

Den sjätte juni år 2005 samlades 650 nationalister för att genomföra ”Folkets Marsch” i Stockholm. 

Detta var raka motsatsen till Salemmanifestationen. Info-14 slapp rörelsen lös; organisationerna 

fick lov att profilera sig, gå i block och öppet värva medlemmar. Slagord förbjöds för att motverka 

konflikter mellan dem som förespråkade antidemokrati och de demokratiska organisationerna.227 

Den-svenske rapporterade att så många som 900 personer närvarade. Daniel Höglund från NSF 

anlade ett historiskt perspektiv i sitt tal och jämförde situationen i landet med Gustav Vasas kamp 

mot danskarna på 1500-talet: 

Nationaldagen borde vara en dag att fira Sverige, svenskarna och den svenska nationalstaten, men 

istället ser vi idag hur dagens ockupanter använder samma lömska taktik som de utländska 

ockupanterna gjorde på 1500-talet. De styrande av idag bjuder till fest med ett lika dödl igt resultat 

med den enda skillnaden att de styrande folkförrädarna inte behöver utdela et enda hugg eller ett 

enda slag, de får inget blod på sina händer. /…/ idag förintas hela vår folkstam i ett folkmord som 

drivs på av demokrater och de främmande beslutsfattare som i allra högsta grad ligger bakom den 

etniska rensningen av Sverige.228 

Det var den vanliga kritiken; problemen med det demokratiska styrelseskicket, liksom den subtila 

anklagelsen mot judar/judendomen som ansvariga för ”den etniska rensningen” i Sverige. År 2006 

höll Björn Björkqvist tal. Han greps av polis så fort han hade lämnat talarstolen, och åtalades för 

”hets mot folkgrupp”. I september år 2007 dömdes han till två månaders fängelse. Domen 

kommenterades på den-svenske som ett brott mot den rådande yttrandefriheten.229 Björkqvist 

överklagade domen, och i februari år 2008 friades han av hovrätten.230 

                                                 
225 ”info-14 kommenterar NSF-ledningens skrivelse om Salem”. 

https://web.archive.org/web/20080131181838/http://www.info14.com/artiklar.php?id=273  (läst 20.10.2015) 
226 ”Salemmanifestationen”. Metapedia. http://sv.metapedia.org/wiki/Salemmanifestationen (läst 20.10.2015) 
227 AFA Dokumentation, Brunt!, 226. 
228 ”900 stolta svenskar marscherade i huvudstaden”. Den-svenske.com.  
https://web.archive.org/web/20050827205758/http://www.den-svenske.com/txt/EEElkyupuFkbkTMZuI.shtml  
(läst 11.05.2016) 
229 ”Björn Björkqvist fängslas för nationaldagstal”. Den-svenske.com. 

https://web.archive.org/web/20071011091525/http://den-svenske.com/txt/2007-09-11-
bjorn_bjorkqvist_fangslas_for_nationaldagstal.shtml  (läst 11.05.2016) 
230 ”Hovrättsdom kan bli  prejudicerande”. Den-svenske.com. 
https://web.archive.org/web/20080304162937/http://www.den-svenske.com/txt/2008-02-28-

hovrattsdom_kan_bli_prejudicerande.shtml  (läst 11.05.2016). 

https://web.archive.org/web/20080131181838/http:/www.info14.com/artiklar.php?id=273
http://sv.metapedia.org/wiki/Salemmanifestationen
https://web.archive.org/web/20050827205758/http:/www.den-svenske.com/txt/EEElkyupuFkbkTMZuI.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091525/http:/den-svenske.com/txt/2007-09-11-bjorn_bjorkqvist_fangslas_for_nationaldagstal.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091525/http:/den-svenske.com/txt/2007-09-11-bjorn_bjorkqvist_fangslas_for_nationaldagstal.shtml
https://web.archive.org/web/20080304162937/http:/www.den-svenske.com/txt/2008-02-28-hovrattsdom_kan_bli_prejudicerande.shtml
https://web.archive.org/web/20080304162937/http:/www.den-svenske.com/txt/2008-02-28-hovrattsdom_kan_bli_prejudicerande.shtml
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 Ett annat datum som uppmärksammades av bland andra NSF, var den 27 januari, Förintelsens 

minnesdag. För NSF var det tradition att demonstrera den dagen.231 År 2005 genomförde NSF en 

demonstration tillsammans med SMR under parollen ”Stoppa förintelsen av vårt folk”.232 År 2007 

genomfördes demonstrationen ”… för att protestera mot skuldbeläggandet av vårt folk, mot ensidig 

och propagandistisk historieskrivning och viktigast av allt, mot den pågående och ytterst reella 

Förintelsen av vårt folk”.233 Gemensamt för de bägge parollerna är att NSF och SMR vände på 

resonemanget. Det var inte förintelsen av judarna under det andra världskriget som var viktigt. Det 

var den påstådda ”förintelsen” av svenskarna som stod i fokus. Samtidigt lyckades NSF med att nå 

ut med ett antisemitiskt budskap genom att relativisera Nazi-Tysklands folkmord på judarna. 

 Inledningsvis har jag beskrivit NSF:s förhållande till andra nationella nätverk och 

organisationer under början av 2000-talet. Stridigheter mellan olika fraktioner var inte ett nytt 

fenomen. Redan på 1930-talet hamnade Lindholmarna och Furugårdarna i konflikt med varandra. 

Splittring inom rörelsen har alltid varit ett utmärkande särdrag. Under 1990-talet höll sig NSF 

utanför alla konflikter. Därför kan det sägas vara ett brott mot utvecklingen när NSF i början av 

2000-talet inlät sig i en öppen konflikt om Salemmanifestationen. Nu är det på tiden att vända 

uppmärksamheten mot NSF:s organisation. Vi inleder där Anders Högström avslutade, i december 

år 1999. 

 

Den nya riksledningen 

Efter Högströms avhopp var det stilla runt NSF. Det nybildade partiet stod plötsligt utan en ledare, 

utan den man som så sent som år 1998 hade beskrivits som ”den perfekte ledare och den enda som 

kan rädda folket”.234 År 2000 blev en konsolideringstid. NSF behövde stabiliseras och 

omorganiseras. År 2001 kom ett nytt nummer av DSNS ut. Tidningen hade, liksom organisationen, 

genomgått en rad förändringar. För det första hade Den Sanne Nationalsocialisten, NSF:s 

mångåriga tidskrift, skiftat namn till Den Svenske Nationalsocialisten (något som innebar att den 

inarbetade förkortningen DSNS fortfarande var brukbar). Kampandan och revanschlusten var 

påtaglig: 

 

”Över ett år har gått sedan DSNS senast kom ut. Då med annat namn, annat format och mindre 

upplaga. Nu är vi tillbaks. Vi har under tiden som gått fått nya erfarenheter av demokratins ruttna 

                                                 
231 Se Kap. 4,sid 12, i  den här uppsatsen. 
232 ”Stoppa förintelsen av vårt folk”. Info-14.com. 
https://web.archive.org/web/20060426083647/http://info14.com/artiklar.php?id=186  (läst 20.10.2015)  
233 Lööw, Nazismen i Sverige, 101. 
234 "Möt Anders Högström- Sveriges enda hopp”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 3, nr 1 (1998): 8. 

https://web.archive.org/web/20060426083647/http:/info14.com/artiklar.php?id=186
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system och hur man behandlar människor som inte delar maktens åsikter. Nog har vi blivit bittra 

men på intet sätt tappat kamplusten! Tvärtom, motståndet från samhället har stärkt oss i vår 

övertygelse.”235 
 

För det andra hade partisymbolen ändrats. Hakkorset hade ersatts av en vasakärve i kombination 

med ett svärd. Kärven symboliserade ”det enade folket med gemensam kultur, gemensamt språk 

och gemensamma mål”. Svärdet representerade NSF:s ”fanatiska kamp”. Den tredje ändringen 

gällde ledarpositionen. NSF hade vurmat för ”Den nordiska ledarprincipen”, och framhållit ”Den 

starka ledaren” som avgörande för framgång. Denna princip frångicks nu. Högströms betydelse 

avfärdades. Björn Björkqvist hävdade att ”Han [Högström] tillförde så lite under sina sista år att 

det skulle vara fel att överösa honom med utrymme nu”. Högström var en ”Judas” som hade sålt 

sig till ”kosmopoliterna för ett körkort och några tusenlappar”.236 

 Partiledaren ersattes av en riksledning. Inledningsvis bestod denna av Anders Ärleskog, Hans 

Himmler Peterson (SoS-ledare), och Björn Björkqvist.237 Daniel Höglund tog klivet in i styrelsen 

en kort tid senare. Höglund hade fått upp ögonen för NSF år 1996, efter den beryktade Hess-

demonstrationen. Först var han verksam som ställföreträdande ledare för NSF-Trollhättan. 

Sedermera blev han ledare för ortsgruppen, innan han avancerade till länsledare för Västra 

Götaland. År 2001 blev han en del av riksledningen.238 

 I augusti år 2003 lämnade Björn Björkqvist sina politiska uppdrag gör NSF. Orsakerna var 

personliga, snarare än att den ideologiska övertygelsen sviktade. I ett öppet brev beskrev Björkqvist 

de våndor hans familj upplevde på grund av hans politiska engagemang.239 Björkqvist fortsatte 

dock att vara aktiv. Han uppträdde som talare och föreläsare vid partiträffar240, och skrev krönikor 

för NSF på olika plattformar.241Björkqvist behöll sin position som ideolog. När Hans Himmler 

Peterson lämnade organisationen år 2002, stod Ärleskog och Höglund ensamma kvar som 

representanter för riksledningen. Det var de två som ritade upp partiets ideologiska riktlinjer, såsom 

de kom till uttryck i partiprogram, i DSNS, och på andra håll. 

                                                 
235 ”Frihetskampen gäller oss alla”. Den Svenske Nationalsocialisten. Nr 1, (2001): 2. 
236 ”Frihetskampen gäller oss alla”. Den Svenske Nationalsocialisten. Nr 1, (2001): 2. 
237 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 63. 
238 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 63. 
239 ”Björkqvist avgår”.  Nsfront.info. 
https://web.archive.org/web/20030830060750/http://www.nsfront.info/txt/EpyEkuukpFkqFJqVfC.shtml  (läst 
11.05.2016) 
240 Se t.ex: ”Föredrag och trubadurkväll ”. Nsfront.info. 

https://web.archive.org/web/20040604210539/http://www.nsfront.info/txt/EplpFpEpklSRDfPUyj.shtml  (läst 
11.05.2016) 
241 ”Björkqvists veckokrönika”. Nsfront.info. 
https://web.archive.org/web/20021218142505/http://www.nsfront.info/karlskrona/veckokronika.htm (läst 

11.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20030830060750/http:/www.nsfront.info/txt/EpyEkuukpFkqFJqVfC.shtml
https://web.archive.org/web/20040604210539/http:/www.nsfront.info/txt/EplpFpEpklSRDfPUyj.shtml
https://web.archive.org/web/20021218142505/http:/www.nsfront.info/karlskrona/veckokronika.htm
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En ideologi för 2000-talet? 

Det föregående kapitlet visade att NSF var en nationalsocialistisk organisation, fast förankrad i en 

svensk tradition. Och nationalsocialismen levde vidare i början av 2000-talet. Grundläggande 

nationalsocialistiska argument levde vidare i de politiska programmen, i tidskrifterna och i 

offentliga tal; antidemokrati och antisemitism fortsatte att utgöra partiets fundament. Det politiska 

programmet, NSF:s handlingsplan vid ett eventuellt maktövertagande, stod fast. Målet var att 

”återerövra det land som en gång tillhörde oss men som numera är ockuperat av fientliga 

element”.242 

 I juni år 2000 gav NSF ut ett informationsbrev med ”Politiska grundstenar” som utgjorde basen 

för partiets politik. 14 punkter presenterades, och mycket var sig likt från tidigare år. NSF ville 

”bevara den nordiska rasen”, och kritiserade demokratin i skarpa ordalag. Sänkt skatt för barnrika, 

ariska, familjer skulle införas, liksom ett folkstyre enligt den nordiska ledarprincipen. Sverige 

skulle vara självförsörjande och stödet till bönderna skulle öka. All utomeuropeisk invandring 

skulle upphöra och ett repatrieringsarbete skulle sättas igång. Rasbiologi skulle införas i skolan. 

Dessutom ville NSF vidta rasbiologiska skyddsåtgärder för att ”säkra den nordiska rasens andliga 

och biologiska sundhet”. För att väcka och upprätthålla ”viljan till arbete, endräkt, social pliktkäns la 

och nationsmedvetande” fordrades total kontroll över media.243 Med andra ord hade lite ändrats 

från NSF:s tidiga program. Invandringspolitiken ägnades extra fokus. Invandringen kostade för 

mycket, och förde kriminalitet med sig. Dessutom verkar ”den [invandringen] naturligtvis som en 

försämring av vårt nordiska rasmaterial”. Trogen den klassiska nationalsocialismen, hyllade NSF 

den ariska rasen. Inom partiet fanns föreställningar om att den vita rasens undergång var nära. 

Invandringen hotade svenskarnas ställning som majoritetsfolk i sitt eget land.244 

 Inför kommunalvalet i Karlskrona år 2002 presenterade NSF ett kommunalpolitiskt program. 

Flyktingfrågan ägnades mest uppmärksamhet: ”Karlskrona kommun har tagit emot tillräck ligt 

många flyktingar. Vi har ingen skyldighet att förse främlingar med mat och logi. 

Nationalsocialistisk front kräver totalstopp av fortsatt flyktingmottagande”. Vidare hade NSF 

åsikter om skolpolitiken. Skolan var inte tillräckligt elitistisk. De svaga eleverna fick för mycket 

uppmärksamhet. NSF krävde elitklasser dit ”elever med särskild begåvning skall hänvisas”. 

Privatskolor skulle förbjudas. Hemspråksundervisning fick ske på fritiden, ”helst i deras 

                                                 
242 ”Frihetskampen gäller oss alla”. Den Svenske Nationalsocialisten. Nr 1, (2001): 2. 
243 ”Politiska grundstenar”.  Infobrev 1 -00 (juni 2000). 
244 ”Politiska grundstenar”.  Infobrev 1 -00  (juni 2000). 
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hemländer”. Skolans viktigaste uppgift var att ”fostra den unga generationen svenskar”. 

Folkgemenskap, upplysning om ”vikten av rastillhörighet och den skadliga inverkan på ett folk och 

[ett] samhälle som rasblandningen utgör, samt daglig kroppsövning skulle utgöra skolans 

fundament.245 

 Karlskrona borde omorganiseras efter korporativistiska ideal. På kommunal nivå ville NSF 

omstöpa Karlskrona i olika yrkesområden. Jord- och skogsbruk kunde vara ett skrå, industri ett 

annat. Den bäst lämpade inom varje område skulle utses till att företräda sin korporation i 

kommunens beslutande organ. Den kommunala ledningen skulle omstruktureras till en ”polit isk 

fackmannastab av sakkunniga representanter valda ur kommunens olika yrkeskorporationer vars 

uppgift är att leda kommunen på grundval av den nordiska ledar- och ansvarsprincipen”.246 

 NSF:s kulturpolitiska plan för Karlskrona ter sig närmast parodisk i sin strävan att distansera 

sig från det moderna, och det utländska: 

 

”Kulturförgiftningen som, genom invandring och media, sveper in över landet och även håller på 

att slå rot i Karlskrona måste bekämpas. Media har genom skräpfilmer och förkastlig musik 

planterat hip-hop och gangsterbeteende hos många unga svenskar. Drömmen om att kunna försörja 

sig genom kriminalitet förs ständigt fram i såväl Hollywoodfilmer som i den amerikanska hip -hop-

musiken.”    
 

Det genuint svenska; ”folkdansgillen och bygdeföreningar”, dragspel och midsommar var NSF:s 

nationalromantiska dröm. Partiet önskade en tillbakagång till forna ideal, en tid som 

kännetecknades av ”folkgemenskap och ära”. En sund kulturpolitik kunde ”motverka den 

drogkultur som såväl lokal som riksomfattande media vurmar för”. Drömmen om det gamla 

samhället gick så lång att NSF förespråkade att Karlskrona borde återgå ”till ursprungsritningarna”. 

Moderna köpcentrum i stadens utkanter kritiserades. De var kapitalismens högborgar, och 

symboliserade det modernas framfart. NSF ville återgå till den gamla tidens torghandel, snarare än 

att låta gigantiska varuhus växa fram i stadens utkanter.247 

 NSF:s längtan efter ”det gamla Sverige” blev klart uttryckt i partiets syn på landsbygdspolit ik. 

Jordbruket skulle prioriteras. Kommunen skulle ta ett större ansvar för att rädda de jordbruk som 

ännu fanns. I tillägg borde kommunen uppmuntra ungdomar att ”lära sig yrket”. NSF önskade att 

fler ville bli bönder, och starta egna jordbruk. Kampen för jordbruket var en kamp mot den ökande 

globaliseringen. Karlskrona skulle, med NSF i ledningen, öka satsningen på lokalt tillverkad mat. 

I skolan, och på andra kommunala institutioner, skulle det serveras ekologisk mat, helst producerad 

                                                 
245 ”Kommunpolitiskt program för Karlskrona, val  2002”. NSF. 3-4. 
246 ”Kommunpolitiskt program för Karlskrona, val 2002”. NSF. 5-6. 
247 ”Kommunpolitiskt program för Karlskrona, val 2002”. NSF. 7. 
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i den egna kommunen. Förutom att det skulle hjälpa kommunen att bli självförsörjande 

argumenterade NSF för att närproducerad mat var skonsammare för miljön. I tillägg var det 

jobbpolitik. Fler jordbruk skulle kräva fler arbetare. En upprustning av det falnade bondesamhället 

skulle leda Karlskrona in i det nya årtusendet.248 

 På partiets hemsida, nsfront.info, publicerade NSF ett antal ”ståndpunkter”. De ändrades aldrig, 

och fanns tillgängliga på hemsidan fram till att den lades ned år 2008. Ståndpunkterna fördjupade 

NSF:s åsikter på särskilda områden. Förutom invandring, skolan och jordbruk nämndes  

”Självständighet”, ”Familjen”, ”Djurens rätt”, ”Kriminalitet” och ”Demokrati”. När det gällde 

självständighet kritiserade NSF medlemskapet i EU och FN, eftersom det medförde ”en politik som 

tar större hänsyn till andra nationer än var egen”. NSF satt Sverige främst, alltid. Familjepolit iken 

handlade om att underlätta för rasrena familjer att skaffa fler barn. Bland annat skulle 

föräldraledigheten förlängas till dess att barnen började i skolan. Skattelättnader och 

löneförhöjningar var andra åtgärder NSF kunde tänka sig. Att skaffa barn skulle inte vara en fråga 

om ekonomi. NSF:s förslag om ökad föräldraledighet skulle innebära en återgång till 

”husmorsmodellen”. Kvinnorna fick vara hemma och passa på barnen, medan männen var på jobb. 

En annan slutsats är svår att dra om kvinnorna hade föräldraledigt i minst sex år (ännu mer om 

familjen fick fler än ett barn, vilket var önskvärt). Dessutom var abort av ”bekvämlighetsskä l” 

kritikvärdigt, samtidigt som ”tusentals barn importeras från främmande länder”. NSF hyllade 

kärnfamiljen. Homosexualitet var oacceptabelt. Homosexuella skulle nekas att ingå partnerskap 

och möjligheten att adoptera barn. Ingen borde ”tvingas se homosexualitet i media eller på våra 

gator”.249 

 NSF:s budskap ifråga om djurens rättigheter var tydligt. Partiet ville införa totalförbud mot 

djurförsök och pälsindustri. Synen på djurens rätt var så till vida inte olik den autonoma vänstern. 

När det kom till kriminalitet var NSF:s uppfattning att den kriminella alltid fick mer omsorg än 

offret för den kriminella handlingen. NSF argumenterade med att våldtäktsmän ofta dömdes till 

psykisk vård, och därigenom erhöll stöd. Offret däremot erhöll inte ”något som helst stöd. Att det 

vanligaste straffet för våldtäkt är fängelse, och att offret alltid erbjuds såväl psykiskt som fysiskt 

stöd, ville NSF inte ta någon hänsyn till.250 Det förhöll sig på samma satt mellan en mördare och 

den mördades anhöriga. Straffskalan borde skärpas, och dödsstraffet återinföras. Mördare, 

pedofiler, våldtäktsmän och landsförrädare hörde till dem som borde kunna avrättas enligt lag. Till 

                                                 
248 ”Kommunpolitiskt program för Karlskrona, val 2002”. NSF. 10. 
249 ”Grundläggande ståndpunkter”. Nsfront.info. 
https://web.archive.org/web/20040812053932/http://www.nsfront.info/standpunkter.shtml (läst 11.05.2016) 
250 ”Sexualbrott”. Brottsrummet.se. http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott (läst 11.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20040812053932/http:/www.nsfront.info/standpunkter.shtml
http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott
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sist hade NSF ett avsnitt om demokrati. Det parlamentariska styrelseskicket kritiserades. Allas rätt 

till medbestämmande var en verklighetsfrämmande idé. NSF genomsyrades av en elitist isk 

världsåskådning. Det var ”inte i sin ordning att en obildad människa har samma politiska inflytande 

som exempelvis en välutbildad nationalekonom”. Ett samhällsbygge enligt en korporativist isk 

modell var att föredra.251 

 

Valdeltagandet 

NSF ombildades till politiskt parti år 1999. Målet var att komma till makten via parlamentariska  

val. I april år 2002 publicerade NSF ett pressmeddelande på den-svensk.com; partiet skulle ställa 

upp i kommunalvalet i Karlskrona samma år. Karlskrona valdes ut bland tänkbara kommuner 

eftersom ”vi [NSF] vet att vis har ett starkt stöd just i Karlskrona. Ekonomiska och 

säkerhetsmässiga skäl angavs också som anledningar till att lägga partiets resurser på den ena 

kommunen. Beslutet togs inte väl emot överallt. Såväl NSF-Klippan som NSF-Trollhättan ansåg 

sig stå väl rustade för en valkampanj. Klippans ledare, Anders Olofsson, lämnade partiet i förtret, 

och bildade istället Kamratförbundet tillsammans med Hans Himmler Peterson.252  

NSF:s lista på kandidater till fullmäktige bestod av (1) Anders Ärleskog, (2) Daniel Höglund, 

(3) Catharina Lund, och (4) Björn Björkqvist.253 Björn Fries, kommunalpolitiker i Karlskrona och 

mångårig NSF-motståndare, gick ut i media och sa att partiets program var kriminellt. Problemet 

var att det ännu inte hade publicerats något program. Ärleskog var klar över att partiet skulle stöta 

på opposition om de valdes in, ”oavsett motionens innehåll och karaktär”. För NSF var det viktigt 

att väljarna var klara över att NSF var ett nationalsocialistiskt parti. Karlskronaborna hade två 

alternativ: ”nationalsocialism eller landsförräderi, NSF eller etablissemang”.254 De flesta invånarna 

in Karlskrona valde det andra alternativet. NSF:s starka mobilisering, intensiva kampanjande, flera 

torgmöten och ständig flygbladsutdelning gav partiet 208 röster, ungefär 0,5 procent. Ett ”mycket 

gott första val”. Och trots att rösterna inte räckte hela vägen i fullmäktige var det ett ganska bra 

resultat. Över två hundra individer i Karlskrona valde att rösta på ett uttalat nationalsocialist iskt 

alternativ. Sverigedemokraterna, som inte hade haft ett särskilt starkt stöd i Karlskrona tidigare, 

                                                 
251 ”Grundläggande ståndpunkter”. Nsfront.info. 

https://web.archive.org/web/20040812053932/http://www.nsfront.info/standpunkter.shtml  (läst 11.05.2016) 
252 AFA Dokumentation, Brunt!, 234-235. 
253 ”NSF til l  val”. Den-svenske.com. https://web.archive.org/web/20021006173256/http://www.den-
svenske.com/pressmeddelande_02-04-05.htm (läst 03.05.2016) 
254 ”Nationalsocialistisk front i  kommunpolitiken”. Den Svenske Nationalsocialisten. Nr 3 (2001): 14. 

https://web.archive.org/web/20040812053932/http:/www.nsfront.info/standpunkter.shtml
https://web.archive.org/web/20021006173256/http:/www.den-svenske.com/pressmeddelande_02-04-05.htm
https://web.archive.org/web/20021006173256/http:/www.den-svenske.com/pressmeddelande_02-04-05.htm
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erhöll 2155 röster.255 Det är möjligt att NSF hade fått fler röster om inte Sverigedemokraterna i 

sista stund hade bestämt sig för att kandidera i Karlskrona. 

 År 2006 ställde NSF upp i flera kommuner, samt i riksdagsvalet. Partiet ville visa att NSF var 

en politisk kraft att räkna med. Mängder av flygblad spreds, klistermärken sattes upp, och ännu fler 

offentliga möten ägde rum. Det var en rejäl satsning. NSF var mycket nöjda med valkampanjen, 

och resultatet: 

”Partiet fick inte något kommunalt mandat i detta valet och även om det givetvis varit positivt att få 

det så är det inte på något sätt bärande för NSF:s verksamhet. NSF kämpar inte för att käbbla om 

småsaker i diverse demokratiska församlingar utan partiet arbetar hårt för att bygga upp ett starkt 

nätverk av hårdföra aktivister över hela Sverige för att slutlig kunna befria landet genom att ta 

tillbaka makten till svenskarna. I detta arbetet har en milsten passerats genom den styrka som byggts 

upp i valarbetet. Alla de mål som partiet satte upp före valrörelsen nåddes och NSF är idag starkare 

än någonsin. Det om något bäddar för en ljus framtid.”256 
 

I riksdagsvalet fick NSF 1417 röster (0,03 %). I Karlskrona gick partiet bakåt. Endast 76 (0,019 %) 

individer röstade på nationalsocialisterna.257 

 

Våld som politisk metod 

I det föregående kapitlet slog vi fast att NSF:s ledning inte ville använda sig av våld som politisk 

metod. Det betydde inte att enskilda medlemmar inte hamnade i handgemäng med politiska 

motståndare. Däremot var inte organisationen ute efter att inleda en arisk revolution. Den 

hållningen levde vidare in i det nya årtusendet. NSF ville framstå som ett seriöst, valbart, parti. Ett 

parti som kunde tilltala allmänheten, och vinna folkets förtroende. En militant strategi var inte 

tänkbart, menade Daniel Höglund: 

”Att råna banker eller starta ”raskrig” i nationalsocialismens namn är för mig [Daniel Höglund] 

totalt verklighetsfrämmande. Jag kämpar för mitt folk och för en nationalsocialistisk 

samhällsstruktur. Det är något vi aldrig kommer kunna få till stånd om vi inte har folket på vår sid. 

Bankrån ställer sig ingen sund människa bakom och väpnade aktioner kommer inte vara aktuella 

förrän vi som enat folk blir tvungna att försvara vårt nationalsocialistiska rike mot angripande yttre 

fiender.”258 

Alla medlemmar var dock inte lika tålmodiga som ledningen. Under hösten 2004 bröt Dan Dahlén, 

ortsledaren för NSF-Västerås med partiet. Han ansåg att partiet hade blivit för ”passivt” och 

                                                 
255 ”Slutresultat”. Valmyndigheten.  http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/10K/10.html  (läst 03.05.2016) 
256 ”Ett resultat som bäddar för en ljus framtid”. Den-svenske.com. 

https://web.archive.org/web/20061108153323/http://www.den-svenske.com/txt/EEVlVAAFuylsHoTvJc.shtml 
(läst 03.05.2016) 
257 ”Val ti l l  kommunfullmäktige i  Karlskrona”. Valmyndigheten. 
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/10/80/roster.html  (läst 05.05.2016) 
258 ”Telefonintervju”. Den Svenske Nationalsocialisten, nr 2 (2002): 9. 

http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/10K/10.html
https://web.archive.org/web/20061108153323/http:/www.den-svenske.com/txt/EEVlVAAFuylsHoTvJc.shtml
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/10/80/roster.html
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”liberalt”. Dahlén och en annan NSF-medlem, Niclas Wärme, hade tröttnat på att vänta på 

revolutionen, och bestämde sig för att inleda raskriget på egen hand.259 Wärme hade skrivit en 

novell, ”Revolution i välfärdsstaten”, som beskrev revolutionens fem faser.260 Enligt ”det ledarlösa 

motståndets” strategi var det bäst om revolutionären inte var organiserad. Revolutionärerna 

lämnade NSF och bildade en egen terroristcell tillsammans med två andra individer utan 

tillknytning till partiet. Den lilla gruppen människor började följa ”Revolution i välfärdsstaten” som 

en manual. Den inledande fasen handlade om skadegörelse, och att kosta kommun och stat pengar. 

Skolor, vårdcentraler, sjukhus, etc. skulle vandaliseras. Allt som var ägt av stat, kommun eller 

landsting var ett mål. Fas två var en upptrappning av fas en. Revolutionärerna planerade att spränga 

broar, järnvägar och elanläggningar. Fas tre innebar att flera likasinnade skulle ansluta sig till 

revolutionen, så att attackerna kunde samordnas. Så här långt in i revolutionen var det också 

tänkbart att döda militära fiender, det vill säga poliser. Fas fyra innebar ytterligare en eskalering av 

våldet. Fas fem var fristående från de övriga faserna. Det handlade om ett spektakulärt våldsdåd. 

En attack som innebar att revolutionären måste offra sitt liv. Någonting i stil med Timothy 

McVeighs attentat mot en federal byggning i Oklahoma år 1995.261  

 Incidenten saknar inte likheter med det som skedde år 1999 i Malexander. Nu som då handlade 

det om individer som hade varit knutna till en organisation, somliga till NSF. De önskade att skynda 

på raskriget, och gjorde vad de kunde för att det skulle ske. Den så kallade nazistcellen262 lämnade 

NSF:s politiska strategi för att istället inleda en revolution enligt nynazistisk modell. NSF tog 

avstånd från nazistcellen. Ledningen insisterade på att NSF var ett politiskt parti, som ville ta över 

makten den parlamentariska vägen.263 

 Samtidigt förberedde sig partiet på att NSF skulle förbjudas. Uppståndelsen kring Vit makt-

miljön år 1999 föranledde flera förslag om att förbjuda nationalsocialistiska organisationer.264 Om 

                                                 
259 Sandelin, Magnus. Extremister- En berättelse om politiska våldsverkare i Sverige. (Bokförlaget DN: 
Stockholm, 2007) 33, och Expo: http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html  (läst 
05.05.2016) 
260 Novellen går att ladda ner på: https://minfil.org/qco1i8b5b7/revo.html  (läst .05.05.2016) 
261 Wärme, Niclas. Revolution i välfärdsstaten.  
262 Se t.ex. Expressen: 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/serv
ices/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&serviceId=2  (läst 05.05.2016) 
263 http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html (läst 05.05.2016) 
264 Se t.ex. Expressen: 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/serv
ices/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&serviceId=2 , och Dagens Nyheter: 
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/serv
ices/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&servic

eId=2 (läst 05.05.2016) 

http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
https://minfil.org/qco1i8b5b7/revo.html
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&serviceId=2
http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2
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det skulle ske hade NSF en plan. Den offentliga verksamheten skulle upphöra, DSNS läggas ner, 

och NSF försvinna. Istället skulle två nya organisationer bildas, samt en ny tidning. Den ena 

gruppen skulle utgöra den offentliga verksamheten, men utan element av öppen nationalsocial ism. 

Ett nytt namn, och andra symboler, skulle dölja verksamhetens ideologiska inriktning. 

Partiprogrammet skulle dock bevaras, i största möjliga mån, och organisationen skulle 

representeras av samman individer som innan.  

 Den andra organisationen skulle verka utanför offentlighetens strålkastarljus. Organisationen 

skulle föra en underground-tillvaro, och arbeta efter en annan strategi. Den organisationen skulle 

inte bekymra sig om att ”vinna folkets förtroende” eller att ”genom val avskaffa demokratin”. 

Organisationen skulle utföra attentat, ”allt från bilbomber, attentat mot TV-sändare, [och] anlagda 

bränder”. Organisationens uppdrag skulle vara att ”stödja den ”parlamentariska” gruppen och 

genom våld tvinga politikerna att acceptera ”parlamentarikernas” existens och krav”.265 

 NSF:s riksledning krävde disciplin av sina medlemmar. Dryckenskap kunde inte tolereras i 

offentliga sammanhang. Kriminalitet och våld var andra företeelser som snarare skadade folks 

förtroende för partiet. Signaturen NSF-Öland skrev i en insändare att väpnad kamp innebar ”Ett 

steg framåt, två steg tillbaka”. Medias bild av nazister som ”våldsfixerade och kriminella” var 

problematisk. Därför var ”vikten av disciplin /…/ oerhört betydande för att seger skall nås i alla 

sammanhang”. Att supa och slåss var ett uppförande som bekräftade medias nidbild av den 

nationella rörelsen.266 Trots uppmaningarna från ledningen, och andra medlemmar, var det svårt att 

förhindra vissa typer av våld. Det var inte ovanligt att NSF-sympatisörer drabbade samman med 

meningsmotståndare. AFA rapporterade vid ett tillfälle om en konfrontation mellan ”ett cirka 30-

tal nazister och ett 30-tal antifascister”. Slagsmålet som utbröt ledde till att ”en nazist vart 

knivskuren i ryggen och en annan nazist /…/ fick en hammare i huvudet”. Det kan tilläggas att det 

inte går att säkerställa att nazisterna verkligen var NSF-medlemmar. Det var något antifascisterna 

tog för givet.267 År 2008 uppgav Expressen att två pojkar, med kopplingar till NSF, misshandlade 

en 55-årig man till döds i Upplands Väsby. Pojkarna dömdes till ungdomstjänst.268 Från NSF:s sida 

ansåg man att Expressens uppgifter var rent förtal. En av pojkarna hade visserligen varit medlem, 

                                                 
265 ”Organisationsförbud”. Den Sanne Nationalsocialisten. Årg. 4, nr 2 (1999): 7. 
266 ”NSF-Öland” Den Svenske Nationalsocialisten. Nr 1 (2001): 11. 
267 ”Norrköping: Nazist knivskuren vid konfrontation”. Motkraft.net. 
https://web.archive.org/web/20030402002823/http://www.motkraft.net/nyheter/544/ (läst 05.05.2016) 
268 Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-nazisterna-som-begatt-mord/ (läst 05.05.2016) 

http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-nazisterna-som-begatt-mord/
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men blivit utesluten. Brottet var inte ideologiskt motiverat, och sådana händelser sanktionerades 

aldrig av ledningen.269  

 Av SÄPO:s rapporter från den här perioden framgår det att viss kriminalitet kunde kopplas till 

NSF. Som nämnt i det förra kapitlet är ett problem med rapporterna att de inte kan säkerställa 

gärningsmannen eventuella organisationstillhörighet. Att någon klottrat ”NSF” på en vägg, är inte 

liktydigt med att gärningsmannen är medlem i partiet. Den kriminella handlingen räknas ändå med 

i statistiken, som ett brott kopplat till NSF. Det kan sällan bevisas att brott varit sanktionerat av 

ledningen. Mellan år 2001 och år 2004 anmäldes upp mot 90 brott med koppling till NSF. Det 

handlade till stor del budskapsbrott. Hets mot folkgrupp var det vanligaste brottet.270  Kriminellt, 

men inte våldsamt. NSF:s syn på sådana handlingar var att det var dem som diskriminerades, att 

yttringsfriheten inte gällde dem. 

 

Antisemitism 

Antisemitismen fortsatte att vara ett grundläggande fundament för NSF. Antisemitismen kom till 

exempel till uttryck under Förintelsens minnesdag. Björn Björkqvist fortsatte med att publicera 

antisemitiska alster. År 2001 dömdes Björkqvist för hets mot folkgrupp, för ett förord han hade 

skrivit till återutgivningen av Oscar Landahls bok Om Judefrågan från år 1936.271 

Historierevisionism var ett annat återkommande tema. NSF arrangerade till exempel insamlingar 

till kända revisionister som blivit åtalade eller fängslade. En av dem var Ernst Zündel som år 2003 

fängslades i Kanada. År 2007 dömdes Zündel igen, denna gång i Tyskland, till fem års fängelse. 

Efter den första fängslingen arrangerade NSF demonstrationer utanför den kanadensiska 

ambassaden i Stockholm. Efter att Zündel dömts en andra gång inleddes en kampanj för att påverka 

tyska myndigheter att släppa honom fri.272 Den kända revisionisten Robert Faurisson, som flera 

gånger blivit inbjuden till olika arrangemang som talare, hyllades ofta på den-svenske.com.273 

Judehatet tonades dock ned en aning under de här åren. Partiet riktade in sig på att kritisera 

invandringen och mångkulturen. Muslimer och islam sågs mer och mer på som det största hotet.  

                                                 
269 ”Uttalande från NSF om mordet i  Upplands Väsby”. Den-svenske.com. 

https://web.archive.org/web/20071011091113/http://den-svenske.com/txt/2007-10-09-
uttalande_fran_nsf_om_mordet_i_upplands_vasby.shtml  (läst 05.05.2016) 
270 Se: Säkerhetspolisen, Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet, de gällande åren. 
271 Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, 61. 
272 ”Världens främste politiske fånge”. 
https://web.archive.org/web/20070101112220/http://www.zundel.se/aktivism.asp (läst 05.05.2016) 
273 ”Robert Faurisson besökte Sverige”. Den-svenske.com. 
https://web.archive.org/web/20070423224232/http://www.den-

svenske.com/txt/EEZFkEZEVkWYWTlXih.shtml  (läst 05.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20071011091113/http:/den-svenske.com/txt/2007-10-09-uttalande_fran_nsf_om_mordet_i_upplands_vasby.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091113/http:/den-svenske.com/txt/2007-10-09-uttalande_fran_nsf_om_mordet_i_upplands_vasby.shtml
https://web.archive.org/web/20070101112220/http:/www.zundel.se/aktivism.asp
https://web.archive.org/web/20070423224232/http:/www.den-svenske.com/txt/EEZFkEZEVkWYWTlXih.shtml
https://web.archive.org/web/20070423224232/http:/www.den-svenske.com/txt/EEZFkEZEVkWYWTlXih.shtml
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Analys 

Den centrala frågeställningen i det här kapitlet var vilka element av kontinuitet eller brott som går 

att spåra under NSF:s andra fas, i förhållande till partiets första fas (1994-1999). Att NSF 

ombildades, och blev ett politiskt parti var det viktigaste brottet i utvecklingen. Med partiet 

ändrades NSF:s strategi. Partipolitik blev viktigt. Partiet satsade på att utforma ett 

kommunalpolitiskt program för Karlskrona, och lade stora resurser på sina valkampanjer. 

Valresultaten gav inga mandat, men var uppmuntrande ändå. Att partiet, ett klart uttalat 

nationalsocialistiskt alternativ, alls fick några röster är anmärkningsvärt. För NSF var det ett bevis 

på att partipolitiken var rätt väg att gå. Förhoppningen låg i att partiet skulle fortsätta att växa. Valet 

år 2006 blev ett bakslag. Visserligen fick partiet runt 1400 röster i riksdagsvalet, men i 

hemkommunen Karlskrona fick NSF färre röster än år 2002. Det var säkerligen en av anledningarna 

till att NSF sedermera valde att lägga ned verksamheten, för att istället satsa på ett bredare, 

nationalistiskt, alternativ i form av Svenskarnas parti.  

 Ideologiskt fanns det en kontinuitet i NSF:s utveckling. Nationalsocialismen var fortfarande 

partiets grundläggande idé. Partiprogrammet var fyllt av tankar om rasens renhet, raslära och 

principer som skulle säkerställa den ariska rasens överlevnad. Samhället skulle organiseras efter  

korporativistisk modell, och den nordisk ledar- och ansvarsprincipen hölls högt. NSF:s 

partibildning står också för kontinuitet gällande nazismens historia i Sverige. Beslutet att bilda ett 

parti understryker likheterna mellan NSF och de historiska föregångarna, Birger Furugårds parti 

(SNSP) under 1930-talet och Nordiska Rikspartiet (NRP) från och med 1950-talet. NSF nådde 

aldrig upp till samma resultat som Furugård. Men partiet fick fler röster i riksdagsvalet år 2006 än 

vad NRP någonsin hade fått. Därmed kan vi fastslå att NSF var det mest framgångsrika, rent 

nationalsocialistiska, partiet i val sedan mellankrigstiden. Men det var alltså inte tillräckligt. NSF 

ville åstadkomma varaktiga förändringar i det svenska samhället. Partiets ledning insåg att 

nationalsocialismen var alltför stigmatiserad i Sverige. Ett nazistiskt parti skulle aldrig få det 

folkliga stöd som fordrades. Därför lades partiet ned. 

 Liksom SNSP och NRP tog NSF avstånd från våld. Det betydde inte att enskilda medlemmar 

inte var våldsamma. Skärmytslingar uppstod ofta mellan nazisterna och politiska motståndare, 

oftast tillhörandes den autonoma vänstern. NSF ville nå resultat via den parlamentariska vägen. 

Ibland ledde denna inställning till frustration från otåliga aktivister. År 2004 lämnade också två 

individer partiet för att inleda en egen revolution. Dessa greps tämligen fort av polis, och de hade 

inte nått längre än till inledningen av fas 1 i deras plan. Incidenten påminner om 

Malexandermorden. Då som nu handlade det om frustrerade individer som inte ville följa partiets 
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partipolitiska linje längre. Gärningsmännen bakom polismorden i Malexander ser ut att ha 

influerats av nynazistisk ideologi och handlingsmönster; de bildade en liten cell, enligt ”det 

ledarlösa motståndets” strategi, och rånade banker etc. som förberedelse för raskriget. 

”Nazistcellen” i Västerås däremot, ville inleda en revolution, i olika faser. De rånade inte banker, 

men vandaliserade istället kommunägda byggnader. De skulle kosta staten pengar, för att sedermera 

intensifiera revolutionen, steg för steg. NSF tog givetvis avstånd från bägge incidenterna. Partiet 

hade också lite med dem att göra, annat än att ett par av gärningsmännen hade varit medlemmar i 

NSF. Därför är det överraskande att NSF, så öppet, förklarade planen om partiet skulle bli förbjudet. 

I DSNS drog partiet upp riktlinjer för att inleda en terrorverksamhet. Denna artikel publicerades 

dock helt mot slutet av år 1999, och hamnar egentligen mellan de två faser som jag har delat in 

kapitlen efter. Det var efter att NSF hade utropat sig till parti, och efter den dramatiska sommaren 

år 1999 som innehöll så mycket högerextremt våld. Samtidigt kan artikeln, och planerna som 

framgår i den, ses på som en rest från NSF:s utomparlamentariska verksamhet. Under NSF:s första 

fas, som utomparlamentarisk organisation, var deras retorik hårdare och mer brutal. Under den 

andra fasen blev NSF än mer ovilliga till att ställa sig bakom våldshandlingar. Det gick inte an för 

ett politiskt parti att acceptera våld som politisk metod. Planerna om att bilda en underground-

verksamhet genomfördes sannolikt aldrig. Möjligen var det därför somliga misströstade, tappade 

tålamodet, och bestämde sig för att agera på egen hand.  

  Organisatorisk skedde ett brott under den andra fasen av NSF:s utveckling. Anders Högström, 

Den Stora Ledaren, hoppade av i december år 1999. Och han ersattes egentligen aldrig. Istället 

införde NSF en riksledning. I början av 2000-talet bestod den av Anders Ärleskog, Hans Himmler 

Peterson, Björn Björkqvist och Daniel Höglund. Efter interna stridigheter lämnade Himmler 

Peterson partiet inför kommunalvalet år 2002, tillsammans med ortsledaren för NSF-Klippan, 

Andreas Olofsson. Björn Björkqvist hoppade av sina politiska uppdrag år 2003. Han lämnade dock 

aldrig partiet helt, utan fanns kvar i bakgrunden som ideolog och var verksam bland annat vid 

tillställningar som talare. Sedan år 2003 bestod NSF:s riksledning således av Anders Ärleskog och 

Daniel Höglund. Det var de två som regisserade NSF:s verksamhet, och som planlade det nya 

partiet som skulle startas upp i kölvattnet att NSF:s nedläggning.  

 Ideologiskt är det inte orimligt att påstå att NSF stagnerade under den här perioden. Partiets 

verksamhet präglades av kontinuitet i förhållande till den långa linjen. Partibildningen än mer 

underströk NSF:s likhet med 1930-talets SNSP och efterkrigstidens NRP. NSF stod fast förankrade 

inom en svensk, nationalsocialistisk, tradition. Den korta linjen, förhållandet mellan NSF 1994-

1999 och NSF 2000-2008, präglas också av ideologisk kontinuitet. Rasfrågan var fortfarande 
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viktig. Antisemitismen var vital. Partiets kommunala program stärkte NSF:s profil som det 

nationalsocialistiska alternativet på valsedeln. Samtidigt fanns det tecken på en glidande övergång 

mellan NSF:s ideologiska inriktning, och den form som Svenskarnas parti skulle få. Hakkorset, 

nationalsocialismens internationella symbol, övergavs till fördel för en utpräglad svensk symbol, 

en vasakärve. NSF lade också ifrån sig uniformerna. Under 2000-talet var det vanligt att partiets 

medlemmar demonstrerade bar blå t-skjortor med ”NSF” i gult tryck på. Partiet riktade in sig på 

det svenska. Sverige och svenskarnas position och utsatthet blev en prioriterad fråga, som 

underströks av svenska symboler. Denna utveckling som att fortsätta in i partiets tredje fas, 

manifesterat i Svenskarnas parti. 

 

Sammanfattning 

NSF utropade sig till ett politiskt parti i april år 1999. Partiet ville med demokratiska medel avskaffa 

demokratin. Mellan år 2000 och år 2008 utvecklades den partipolitiska verksamheten. Resurser 

lades på valkampanjer, propagandaspridning och att utveckla ett kommunalpolitiskt program för 

Karlskrona. Beslutet att satsa enbart på Karlskrona inför valet år 2002 möttes av en del intern kritik. 

Bland andra ortsgrupperna i Klippan och Trollhättan upplevde att de hade ett så pass starkt stöd på 

sina orter att det rättfärdigade en politisk satsning även där. Inför valen år 2006 ökade också NSF 

sin politiska satsning genom att ställa upp till val i sex kommuner, samt riksdagsva let. I 

riksdagsvalet fick partiet cirka 1400 röster, vilket var det bästa resultatet för ett nationalsocialist iskt 

parti sedan 1930-talet. I kommunalvalen gick det inte lika bra. I Karlskrona fick partiet färre röster 

än år 2002.  

 Den förre ledaren Anders Högström hoppade av, och ersattes av en riksledning. Under större 

delen av perioden leddes NSF av Anders Ärleskog och Daniel Höglund. Partiets utåtriktade 

verksamhet, och förhållande till andra nationella organisationer och nätverk, manifesterades i 

Salem. Mellan år 2001 och år 2010 genomfördes Salemmanifestationen, som var en hyllning till 

den avlidne aktivisten Daniel Wretström. Inledningsvis tydde de mesta på att Salemmanifestationen 

enade en annars splittrad rörelse. Dock uppstod en konflikt mellan NSF och nätverket Info-14, som 

var ledande initiativtagare till manifestationen, genom Salemfonden.  

Partiet fortsatte på den nationalsocialistiska vägen, och partibildningen underströk NSF:s roll 

som traditionsbärare, och efterföljare till 1930-talets SNSP och efterkrigstidens NRP. I november 

år 2008 lades NSF ned, och ersattes av Svenskarnas parti. 
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6 Svenskarnas parti: Den tredje fasen 

(2008-2015) 

”Lördagen den 22 november [år 2008] beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att överföra 

samtliga sina tillgångar till det nystartade partiet Folkfronten då vi anser att detta parti har 

möjlighet att återskapa ett svenskt Sverige. Detta innebär också ett bokslut för Nationalsocialistisk 

front. Beslutet har fattats efter en längre tids övervägande och en utredning av partiets framsteg i 

relation till den utveckling som krävs för att skapa ett svenskt Sverige.”274 

”Det var en på många sätt magisk kväll. Ett nytt parti har fötts. Kampen för det svenska folket har 

alltid pågått, men först nu finns ett redskap för att vinna den kampen. Det är långt kvar till målet, 

ingen tvekan om den saken, men genom Folkfrontens födelse kan man ana den kommande 

segern.”275 

 

Inledning 

Temat för det här kapitlet är den tredje fasen i NSF:s/SvP: ideologiska utveckling. Var SvP en 

del av en kontinuerlig utveckling som inleddes år 1994, då NSF bildades? Eller stod SvP för ett 

brott, ett ideologiskt skifte, mot nämnda utveckling? Jag vill också genomgå partiets val av 

strategier. SvP var organiserat som ett parti, och den partipolitiska strategin var naturligtvis 

viktig. Men jag är också intresserad av om partiet också använde sig av metapolitiska strategier. 

En central fråga kring strategival är vilka tendenser av intern debatt som förekom inom SvP. 

Var SvP lika hierarkiskt toppstyrt som NSF, eller fanns där mer utrymme för diskussion, debatt 

och var det rum för medlemmarna själva att göra sin röst hörd? Var SvP ett nazistiskt, eller 

nynazistiskt parti, såsom det ofta beskrevs i media? Genom att studera partiprogram, tidskrifter, 

propagandamaterial och liknade, vill jag belysa eventuella skillnader/likheter mellan NSF och 

SvP. Jag ställer mig också frågan om SvP kan klassificeras som ett fascistiskt, och totalitärt 

parti.  Perioden tar sig för åren mellan år 2008, då NSF lades ned, och SvP startades, fram till 

maj år 2015, då partiet upplöstes. Det nya partiet hette inledningsvis Folkfronten. Byråkratiska 

problem uppstod dock när parti skulle registreras hos valmyndigheten. Namnet var upptaget. 

Istället registrerades Folkfrontens slogan, Svenskarnas parti, som partinamn. Ett passande 

                                                 
274 ”Kampen går vidare”. www.nsf.nu. 

https://web.archive.org/web/20081224031029/http://www.nsf.nu/2008-11-22-kampen_gar_vidare.html  (läst 
11.05.2016) 
275 ”Folkfronten slog upp portarna”. Svenskarnasparti.se 
https://web.archive.org/web/20100820053449/http://www.svenskarnasparti.se/2008/11/25/folkfronten -slog-

upp-portarna/ (läst 11.05.2016) 

http://www.nsf.nu/
https://web.archive.org/web/20081224031029/http:/www.nsf.nu/2008-11-22-kampen_gar_vidare.html
https://web.archive.org/web/20100820053449/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/25/folkfronten-slog-upp-portarna/
https://web.archive.org/web/20100820053449/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/25/folkfronten-slog-upp-portarna/
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namn, emedan Svenskarnas parti ”skulle alltid ta svenskarnas parti”. Den nya partibeteckningen 

gällde från december åt 2009.276 

 NSF:s verksamhet under 1990-talet hade öppnat upp för klassisk nationalsocialism i 

Sverige. Som organisation följde de i traditionen efter mellankrigstidens Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet, och efterkrigstidens Nordiska Rikspartiet. NSF stod fast förankrat 

i en svensk nationalsocialistisk tradition, och verkade för en nationalsocialistisk riktning i 

Sverige. Via NSF levde den klassiska partipolitiska nationalsocialismen vidare i Sverige, om 

än i den politiska marginalen. Den 22 november åar 2008 valde dock NSF självmant att lägga 

ned sin verksamhet. Partiledningen hade nåtts av insikten att NSF hade spelat ut sin roll. Partiet 

skulle aldrig kunna bli verktyget för att nå de högt uppsatta målen: total maktövertagande. 

Partiet hade visserligen etablerats som en av de största organisationerna inom den nationella 

rörelsen. Men det i sig var inte tillräckligt. Sveriges problem fanns där fortfarande, och läget 

var mer akut än någonsin. Och NSF hade blivit ett hinder på vägen. I ett försök på att frigöra 

sig från det nationalsocialistiska arvet valde partiledningen att lägga ned NSF, och bilda ett nytt 

parti: Folkfronten- Svenskarnas parti. Vid en första anblick såg det ut som om lite hade 

förändrats. Anders Ärleskog och Daniel Höglund fanns kvar i partiledningen. Höglund utsågs 

till partiledare. Medlemslistorna skrevs över till det nya partiet, liksom alla ekonomiska 

tillgångar. Expos chefredaktör, Daniel Poohl, konstaterade att ändringarna endast var 

kosmetiska, inte ideologiska.277 

  Det nya partiet lockade till sig medlemmar utifrån med helt andra erfarenheter än 

NSF:s. Det är intressant att se närmare på huruvida dessa individer hade någon inverkan på 

partiets politik. Magnus Söderman hade till exempel ett förflutet som Christian Identity-pastor, 

innan han kom i kontakt med David Lanes organisation Wotansvolk. Han hade också varit en 

ledande ideologi inom Svenska Motståndsrörelsen (SMR). Stefan Jacobsson, som kom att 

utnämnas till SvP:s partiledare hade också varit med i SMR, liksom varit initiativtagare till en 

organisation som hette Free The Order, vars syfte var att samla in pengar till, och underlätta 

för, fängslade medlemmar av Brüder Schweigen. Dan Eriksson hade varit propagandachef i 

Nationaldemokratisk Ungdom, Nationaldemokraternas ungdomsförbund. I SvP hade han 

ansvar för internationella kontakter, och var en av initiativtagarna till Radio Framåt. Dessa 

                                                 
276 ”Folkfronten blir Svenskarnas parti”. Svenskarnasåarti.se 
https://web.archive.org/web/20091203140653/http://www.svenskarnasparti.se/2009/11/29/folkfronten-blir-
svenskarnas-parti-svp/ (läst 27.04.16) 
277 ”Nygamla nazister på marsch”. Stockholms fria. http://www.stockholmsfria.se/artikel/76296 (läst 

25.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20091203140653/http:/www.svenskarnasparti.se/2009/11/29/folkfronten-blir-svenskarnas-parti-svp/
https://web.archive.org/web/20091203140653/http:/www.svenskarnasparti.se/2009/11/29/folkfronten-blir-svenskarnas-parti-svp/
http://www.stockholmsfria.se/artikel/76296
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individer kom att få centrala ställningar inom SvP (även om Söderman inte hade någon offic ie l l 

position i styrelsen), och var med på utvecklingen av SvP:s ideologi.  

 SvP lanserade också ett par nya medieprojekt. Den-svenske.com gick i graven och 

ersattes av Realisten.se, som kom att bli partiets officiella nyhetsorgan på internet. I tillägg 

publicerade partiet tidskriften Framåt, en medlemsbulletin, som vidareutvecklades till Radio 

Framåt, med webradio, blogg och diskussionsforum för medlemmar och andra intresserade. 

Nämnda Söderman och Eriksson drev Radio Framåt tillsammans med Jonas De Geer, journalist 

och författare som bland annat hade hållit tal vid ett par Salemmanifestationer och medverkat 

på bloggportalen Motpol.nu. De Geer gick med i SvP år 2011. Radio Framåt blev senare till 

Motgift.nu. Realisten och Motgift representerar två falanger inom SvP. Bakom Realisten stod 

ideologen Martin Ekedahl, som hade varit en av förgrundsfigurerna bakom SvP:s nya ideologi, 

samt Björn Björkqvist, den före detta propagandachefen för NSF. Bägge var NSF-veteraner, 

emedan Motgift representerade ”det nya” inom SvP. Denna konflikt återkommer jag till senare. 

Partiets symbol var en fornnordisk runa, en Aegishjálmur (skräckhjälm). Den symbolise rade 

att svenskarna hade bebott sitt landområde i flera tusen år, och befäste SvP:s nya inriktning: 

från ras, till etnicitet.278 Nu ska vi se närmare på SvP:s ideologiska ståndpunkter.  

 

Nationalsocialism eller etnonationalism? 

”Nationalsocialistisk front finns inte längre men kampen för vårt folk fortsätter.”279 Den 22 

november år 2008 inleddes ett nytt kapitel i historien om NSF. Partiet lade ned sin verksamhet, 

för att lämna plats åt Folkfronten, sedermera SvP. En av huvudorsakerna till ombildandet var 

att försöka attrahera nya väljare. NSF:s nationalsocialistiska profil var ett hinder. Det var för 

smalt. Många individer som visserligen ansåg sig vara nationella kunde för den skull inte stå 

bakom ett nationalsocialistiskt alternativ. Tröskeln var ännu högre för ”vanligt” folk. Beskedet 

kom på flera håll som en överraskning. På diskussionsforumet Nordisk.nu diskuterades 

namnändringen flitigt; ”Vad är det här /.../. Ska de bli identitärer nu eller?” frågade sig en 

användare. Ett ”klokt strategiskt beslut” kommenterade Daniel Friberg, administrator på 

nordisk.nu och en av initiativtagarna till tankesmedjan Motpol (som är Sveriges ledande 

representant för Den nya högern, och förespråkare för metapolitiska strategier). Flera såg 

                                                 
278 ”Vår symbol”. Svenskarnasparti.se 
https://web.archive.org/web/20140623231449/https://www.svenskarnasparti.se/symbolen/ (läst 29.04.2016) 
279 ”Kampen går vidare”. www.nsf.nu. 
https://web.archive.org/web/20081204065640/http://www.nsf.nu/2008-11-22-kampen_gar_vidare.html  (läst 

11.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20140623231449/https:/www.svenskarnasparti.se/symbolen/
http://www.nsf.nu/
https://web.archive.org/web/20081204065640/http:/www.nsf.nu/2008-11-22-kampen_gar_vidare.html
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namnbytet som taktik. Ordet nationalsocialism var belastat, kopplingarna till 1990-talets 

nynazistiska strömningar, besvärande. Men det handlade om mer än att dölja den nazianstrukna 

profilen. SvP symboliserade de facto en omläggning av strategin såväl som av ideologin. Målet 

var inte längre att omforma samhället enligt nationalsocialistisk ideologi. Nu gällde det att 

avveckla mångkulturen och att skapa ett etniskt homogent Sverige.   

 Enligt Daniel Höglund hade planerna på en ombildning av partiet funnits länge. NSF 

hade stagnerat. Han såg på NSF som en ungdomsrevolt, en organisation som ville provocera.280 

NSF var för frustrerade unga svenskar som ”hade insett problematiken med mångkulturen och 

det demokratiska statsskicket”. Det var inte tillräckligt att vara Sveriges största 

nationalsocialistiska organisation sedan mellankrigstiden. Höglund ville åstadkomma en 

varaktig förändring, ett ”svenskt Sverige, styrt av och för svenskar”. Det skulle NSF aldrig 

kunna göra, och därför var det meningslöst att fortsätta. Nationalsocialismen lades åt sidan. 

SvP:s ideologiska ledord var istället nationalism, realism, fakta och ”svenskarna först”. De 

gamla, nationalsocialistiska och fascistiska, ideologierna ansågs vara statiska och svåra att 

applicera på dagens samhälle. ”Att binda sig till en för stunden logiskt verkande doktrin”, var 

enligt Höglund, ”inte ett realistiskt sätt att arbeta utefter”. Det var viktigt för SvP att distansera 

sig från alla möjliga etiketter. ”Vi är inga etikettsromantiker”, som Martin Ekedahl uttryckte 

det i en intervju i Nationellt Motstånd.281  Om partiet lyckades med att frigöra sig från begrepp 

som fascism och nationalsocialism, skulle chanserna att skörda framgångar vara oändligt 

mycket större. Det var inte (namnet på) ideologin som var viktig, menade Höglund, det var inte 

(längre) viktigt att få kalla sig nationalsocialist eller att bära vissa märken. Det var kampen mot 

det mångkulturella samhället, och för ett etniskt homogent Sverige, som stod i fokus. Skulle 

SvP någon gång välja en specifik benämning på sin ideologi, så skulle det vara ”en ny sådan”, 

ett begrepp som ”samlar allt som vi arbetar för i ett [nytt] begrepp”.282 

Martin Ekedahl lanserade termen ideologisk naturalism om SvP:s världsåskådning. Sett 

från partiets synvinkel, utgick de från ett realistiskt synsätt. Termen realism kom också till 

utryck genom det nya, nätbaserade, partiorganet Realisten.se som lanserades 26 september år 

2009. Realisten ersatte Den-svenske.com som hade varit en del av NSF sedan år 1996. Med 

                                                 
280 En inte helt oviktig poäng i sammanhanget är att initiativtagarna til l NSF verkligen var unga, i  de sena 
tonåren, eventuellt i  sina tidiga tjugoår. Anders Ärleskog var 18, Anders Högström var 19 när NSF bildades. De 

gamla NSF-veteranerna som fortfarande var med när SvP bildades hade kommit upp i 30-årsåldern, och var 
mognare, och mer politiskt kunniga. 
281 ”Val 2010: Svenskarnas parti”. Nordfront. https://www.nordfront.se/val -2010-svenskarnas-parti.smr (läst 
11.05.2016) 
282 ”Daniel Höglund: Vår politik bygger på verkligheten”. nationell.nu. http://archive.is/iZHRO (läst 11.05.2016) 

https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-parti.smr
http://archive.is/iZHRO
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begreppet realism önskade partiet förmedla att deras politik utgick från verkligheten. Till 

begreppet realism kopplades ordet fakta. Utifrån hur verkligheten såg ut, vid varje givet tillfä lle, 

var statens roll att alltid ”värna [de etniska] svenskarnas intressen”. Detta skulle uppnås ”genom 

faktagrundade beslut”. Staten skulle inte fatta beslut efter ”hur vi skulle önska att den 

[verkligheten, samhället] såg ut eller hur den enligt en viss teori eller ideologi borde se ut”. 283 

Vidare ansåg SvP att det var felaktigt att betrakta människan som tabula rasa, ett oskrivet blad, 

som ”kan formas hur som helst av sin miljö”. Arv var lika viktigt som miljö, ett synsätt som 

baserades på evolutionsteorin.284 SvP ville med andra ord rättfärdiga sin politik med 

vetenskapliga argument. Naturalism var det ideologiska ledordet samtidigt som termen realism  

utgjorde basen för partiets politik. 

 En studie av NSF:s respektive SvP:s partiprogram visar skillnaderna mellan de båda 

partierna. SvP ändrade av princip aldrig sina punkter. Punkterna var ”de grundpelare varpå all 

den politiska verksamheten vilar” och enligt partiets stadgar fick de ”därför inte förändras”. 285 

I NSF:s program stod traditionell, svensk, nationalsocialism högt. Ett folkstyre ”enligt den 

nordiska ledar- och ansvarsprincipen”, efter korporativistisk modell, var drömmen. Punkter 

som uppfordrade till straffskärpning, utökad polismyndighet, omsorg för djur och natur, 

förstatligandet av diverse ”allmännyttiga intressen” samt statlig kontroll över media, aversion 

mot kommunism och, framförallt, argumentering för rasbiologi och eugenik, minde mer om 

svensk nationalsocialism i Birger Furugårds anda, än politik i ett modernt samhälle.286 I SvP:s 

program hade samtliga punkter byts ut, eller omformulerats. De enskilt viktigaste orden var 

Sverige och svenskt; ”Sverige skall även i framtiden vara svenskt” löd den första punkten som 

följdes av ”Sverige skall styras av svenskarna” och ”Sverige skall styras för svenskarna”. 

Sverige och ”det svenska” betonades eftertryckligt. Nationalism var, som Höglund underströk, 

ett ledord. Vidare framhärdade SvP i att ”Endast människor som tillhör det västerländska 

genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska 

medborgare”. Således var genetiska skillnader, människor emellan, avgörande. Programmet 

slog också fast att ”icke-svenskar” inte kunde tillåtas inneha maktpositioner, samt att alla beslut 

                                                 
283 ”Daniel Höglund: Vår politik bygger på verkligheten”. nationell.nu. http://archive.is/iZHRO (läst 11.05.2016) 
284 ”Val 2010: Svenskarnas parti”. Nordfront. https://www.nordfront.se/val -2010-svenskarnas-parti.smr (läst 
11.05.2016) 
285 ”Vidareutveckling av de politiska punkterna”. Svenskarnasparti.se. 

https://web.archive.org/web/20140714075808/https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-
politiska-punkterna/ (läst 11.05.2016) 
286 ”Punktprogram”. Nsfront.info. 
https://web.archive.org/web/20080311123625/http://www.nsfront.info/punktprogram.shtml  (läst 

11.05.2016) 

http://archive.is/iZHRO
https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-parti.smr
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20080311123625/http:/www.nsfront.info/punktprogram.shtml
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skulle ”utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen”.287 Med andra ord skulle 

genetik och etnicitet styra över vem som kunde vara svensk medborgare. ”Icke-svenskar” kunde 

bo i landet, som arbetskraft och liknande, men skulle inte kunna inta maktpositioner inom ”det 

svenska samhället”, det vill säga inom politiken, media eller näringslivet. Icke-svenskarna 

skulle utgöra en andra rangens medborgare. SvP:s ständiga betoning av ”det etniskt svenska” 

och svensk identitet, utgör partiets ideologiska fundament. SvP strävade efter en 

etnonationalistisk identitetspolitik.   

  

Etnicitetens betydelse 

Termen etnonationalism placerar SvP in i en tradition av europeiska, högerradikala partier.288 

Etnonationalismen syftar till att stärka den egna nationen genom att avveckla mångkultur samt 

att upphöja det etniskt homogena samhället som ideal. Ofta med en romantisk idé om hur 

nationen såg ut förr, under ”fornstora dagar”. SvP var ”inte nöjda med den etniska 

sammansättningen i dagens Sverige”. Partiet vill tvinga personer med ”fel” etnicitet att lämna 

Sverige eftersom ”icke-svenskarna i hög grad [kommer] låta bli att flytta om de inte måste”. 

Förutsättningarna att ”ta tillvara på svenskarnas intressen är bäst i ett etniskt homogent 

samhälle”. 289  Etnonationalistisk ideologi kännetecknas i detta avseende av en misstro mot 

staten, eller ”eliten”, som ofta beskylls för att tillvarata internationella intressen framför 

nationens. Likaledes antas det at de folkvalda representanterna och politikerna snarare främjar 

sina egna intressen framför folkets. Med andra ord: populism. Detta fenomen var påtagligt hos 

SvP. Daniel Höglund påstod att ”de styrande eliterna i parlamentariska demokratier” försökte 

”rättfärdiga sin makt genom att hänvisa till folkomröstningar”. Systemet var kritikvärd igt 

eftersom statlig maktutövning var ”legitim endast då den i möjligaste mån verkar för att värna 

det egna folkets intresse och inte olika särintressen eller främmande folks intresse på bekostnad 

av folket”. 290     

 I sitt tal från Almedalen år 2014 hävdade partiledaren Stefan Jacobsson att ”det 

mångkulturella projektet är ett misslyckande”. Att ”Det inte går att skapa välfungerande, trygga 

                                                 
287 ”Folkfronten- ett nytt parti på den politiska arenan”. Svenskarnasparti.se 

https://web.archive.org/web/20101231074345/http://www.svenskarnasparti.se/2008/11/23/folkfronten -ett-
nytt-parti-pa-den-politiska-arenan/ (läst 11.05.2016) 
288 En närmare definition av etnonationalism och högerradikala partier finns i  uppsatsens första kapitel. 
289 ”Daniel Höglund: Vår politik bygger på verkligheten”. nationell.nu. http://archive.is/iZHRO (läst 11.05.2016) 
290 ”Daniel Höglund: Vår politik bygger på verkligheten”. nationell.nu. http://archive.is/iZHRO (läst 11.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20101231074345/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/23/folkfronten-ett-nytt-parti-pa-den-politiska-arenan/
https://web.archive.org/web/20101231074345/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/23/folkfronten-ett-nytt-parti-pa-den-politiska-arenan/
http://archive.is/iZHRO
http://archive.is/iZHRO
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mångkulturella samhällen.”291 För att försvara sin tes lånade han ett citat från den dåvarande 

statsministern, Tage Erlander, som i ett tal till riksdagen år 1965 kommenterade de 

rasmotsättningar som kulminerade i U.S.A. det året med orden: ”Vi svenskar lever ju i en så 

oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga 

om rasen utan också i många andra avseenden”292. Citatet tog Jacobsson som intäkt för att 

Erlander ”visste att grunden till ett välfungerande samhälle är en [etniskt] homogen 

befolkning”. ”Inget mer, inget mindre”, menade Jacobsson. Samtidigt gav han utryck för en 

annan tendens inom etnonationalistisk ideologi, den etniska pluralismen (eller positiv rasism, 

som ideologen Magnus Söderman utryckte det): ”Det handlar inte om att se ner på andra 

folkslag, det handlar inte om att några har ett högre eller lägre värde än andra, utan de handlar 

om att acceptera att vi är olika”.293 Etnisk pluralism förordas av bland annat av representanter 

för ”Den nya högern”.294 ”Den nya högern” har kommit att omfatta en rad högerradikala partier 

i Europa. Högerradikala partier kännetecknas ofta av en etnonationalistisk xenofobi, samt en 

negativ, och populistisk, syn på etablissemanget.295 

 

”Den nya högern” och en ”Tredje Position” 

SvP byggde således sin politik på en etnonationalistisk värdegrund, inspirerade av ”Den nya 

högern”. Ideologin baseras på fyra grundpelare; (1) distansering från traditione ll 

nationalsocialism, (2) förespråkandet för ett pan-europeiskt samarbete, (3) identitet och 

identifikation, samt (4) inriktningen mot en ”Tredje Position”. SvP förkastade allt samröre med 

nationalsocialistisk ideologi. NSF var dött, fanns inte mer. SvP däremot, var något nytt. 

Rasismen tonades ned, till fördel för etnisk pluralism. Traditionell antisemitism ansågs vara 

förlegad. Realisten.se publicerade visserligen artiklar om ”judefrågan”, men tonen hade 

ändrats. Stereotypa nidbilder av judar och hätska artiklar om judendomen, som hade varit 

vanliga i DSNS och på Den.svenske.com, publicerades inte längre. SvP trodde inte på ”någon 

judisk världskonspiration där judar styr alla skeenden”. Samtidigt kunde partiet inte bortse från 

                                                 
291 ”Talmanus i  Almedalen”. Svenskarnas parti.se. 
https://web.archive.org/web/20140811195705/https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan -
jacobssons-talmanus-i-almedalen/ (läst 11.05.2016) 
292 Wikiquote. https://sv.wikiquote.org/wiki/Tage_Erlander (läst 11.05.2016) 
293 ”Talmanus i  Almedalen”. Svenskarnas parti.se. 
https://web.archive.org/web/20140811195705/https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan -
jacobssons-talmanus-i-almedalen/ (läst 11.05.2016) 
294 Spektorowski, “The Intellectual Right”, 165. 
295  Rydgren, “The Sociology of the New Right”, 245. 

https://web.archive.org/web/20140811195705/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan-jacobssons-talmanus-i-almedalen/
https://web.archive.org/web/20140811195705/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan-jacobssons-talmanus-i-almedalen/
https://sv.wikiquote.org/wiki/Tage_Erlander
https://web.archive.org/web/20140811195705/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan-jacobssons-talmanus-i-almedalen/
https://web.archive.org/web/20140811195705/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan-jacobssons-talmanus-i-almedalen/
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”den unika roll som judar spelat historiskt och i nutiden”. SvP fokuserade på ”den judiska 

dominansen” inom bankväsendet eller politiken. Vidare kritiserades judendomen för ett 

ogynnsamt inflytande över västvärldens ”moderna” tankesätt.296 Varken muslimer, judar eller 

andra etniska, eller religiösa grupper, passade in i SvP:s definition av svenskhet. SvP var 

visserligen inte mot andra folkslag, men definitivt för sitt eget folk. Den nya fienden var 

mångkulturen, snarare än judendomen. I övrigt influerades SvP starkt av psykologiprofessorn 

Kevin MacDonalds syn på judendomen så som den framkom i bland annat Kritikkulturen, en 

teori som baseras på evolutionspsykologi.297  

SvP var för ett pan-europeiskt samarbete, samtidigt som kritiken på EU var påtaglig. 

”Den nya högern” förespråkar en ”federation av europeiska etniciteter förenade av en 

gemensam, kulturell grund”.298 Ideologen Magnus Söderman argumenterade för idén om ett 

europeiskt kommissariat i ett tal som hölls vid SvP:s första internationella kongress, Vision 

Europa, i mars år 2012. Talets överskrift var: ”Jag är motståndare till den europeiska unionen-  

men anhängare av ett enat Europa!” EU förkastades som ”överstatligt tyranni”. Enligt 

Södermans vision skulle ett europeiskt samarbete utgå från rasen. Europas länder skulle 

samhandla i frågor om handel samt det militära försvaret av Europas gränser. Men 

inrikespolitiken skulle varje land sköta själv, utan inspel från någon överstatlig myndighet. 299 

Ett sådant samarbete inleddes också i februari år 2015. Då bildades Alliance for Peace 

and Freedom (APF). Bland initiativtagarna märks Roberto Fiore, ledare för det italienska partiet 

Forza Nuova. Grekiska Gyllene Gryning, tyska Nationaldemokratiska partiet, Danskernes 

parti, samt engelsmannen Nick Griffin, före detta partiledare för brittiska British National Party 

var också representerade. Inom APF samlas europeiska nationalister för att utbyta idéer och 

organisera en gemensam strategi mot det som anses vara ett hot mot Europa. Stefan Jacobsson 

var SvP:s representant i APF. Efter SvP:s upplösning har han fortsatt att vara engagerad, och 

numera är Jacobsson verksam som organisationens generalsekreterare.300 

Identitetspolitik har de sista 20 åren uppmärksammats som en politisk teori inom 

socialvetenskaplig diskurs. Traditionellt utgår identitetspolitik från ett vänsterperspektiv. 

                                                 
296 ”Val 2010: Svenskarnas  parti”. Nordfront. https://www.nordfront.se/val -2010-svenskarnas-parti.smr (läst 
11.05.2016) 
297 ”Möt Kevin McDonald- den politiskt inkorrekte professorn”. Realisten.se 
https://web.archive.org/web/20130122072129/https://www.realisten.se/2012/09/17/mot-kevin-macdonald-

den-politiskt-inkorrekte-professorn/ (läst 27.24.2016) 
298 Spektorowski, “The Intellectual Right”, 171 
299 Magnus Söderman. Ett enat Europa av fria nationer- Anförande under Vision Europa den 24 mars 2012, 
publicerad som e-bok av Motgift.nu, Motgift Ltd. och författaren, 2015. Sid 1-20. 
300 Stefan Jacobsson. ”I tjänst för Europa”. https://www.nyanserat.nu/i -tjanst-for-europa/ (läst 11.05.20116) 

https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-parti.smr
https://www.nyanserat.nu/i-tjanst-for-europa/
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Alternativa identitetsmarkörer, såsom homosexualitet eller feminism, anses viktigare än 

nationell identitet. ”Den nya högerns” ideologi fokuserar emellertid på etnisk och kulture ll 

identitet. Enligt SvP:s stadgar verkade partiet ”för det svenska folket och den västerländska 

kulturens fortbestånd”.301 Martin Ekedahl menade att ”den kultur är eftersträvansvärd som 

bidrar till att bevara och i möjligaste mån förädla det svenska folkets etniska intressen. Det finns 

av denna anledning skäl att bevara delar av vår historia och ta till vara på våra traditioner. ”302 

En annan indikation på att SvP drevs av identitetspolitik var deras fokus på människan som en 

kombination av arv och miljö. SvP:s distansering från traditionell nationalsocial ism, 

förespråkandet för ett pan-europeiskt, nationellt samarbete, samt partiets vurmande för etniskt 

identitet är tre indikatorer på en ny riktning, från hyllandet av Tredje Riket, mot en ”Tredje 

Position”. Den ”Tredje Positionen” är en term som betecknar en nyfascistisk ideologi vars mål 

är att skapa en monokulturell nation, med en etnisk homogen befolkning. Ideologins fundament 

består av övertygelsen om att det egna (etniskt homogena) folket är överlägset andra folk, 

alternativt att den egna religionen är överlägsen andra.303 Syftet är att framställa ett politiskt 

alternativ som är såväl anti-kommunistiskt som anti-kapitalistiskt, varken vänster eller höger. 

Bland andra engelsmannen Nick Griffin och italienaren Roberto Fiore, som var med och 

grundade APF, är uttalade ”Tredje Positionen”- förespråkare. David Duke, Tom Metzger och 

William Pierce representerar den rasideologiska miljön i Nordamerika, med tendenser av 

”Third Positionism”, och visar länken mellan U.S.A. och Europa.304  

Enligt Stefan Jacobsson var partiet ”vare sig höger eller vänster”. SvP var för svenska 

nationalister i det moderna samhället. Partiet positionerade sig utanför den traditione lla 

politiska skalan. Istället för att ställa arbetare mot arbetsgivare, facket mot näringslivet, borde 

man införa ”ett folkgemenskapstänkande där man inte står emot varandra, utan med varandra, 

där vi kompletterar varandra och tar vara på hela folkets intressen, inte bara enskilda 

intressegrupper”.305 Samtidigt var SvP:s förhållande till ”Den Tredje Positionen” inte 

oproblematiskt. SvP satsade mycket på det europeiska samarbetet, men samröret med sådana 

                                                 
301 Svenskarnas part, «Stadgar», 30/3 2012, Stefan Jacobsson. 

https://web.archive.org/web/20130612095248/http://www.svenskarnasparti.se/wp-
content/uploads/stadgar_2012_03_30.pdf, sid 5. 
302 ”Val 2010: Svenskarnas parti”. Nordfront. https://www.nordfront.se/val -2010-svenskarnas-parti.smr (läst 
11.05.2016) 
303 “What is the Third Position?”. Political Research Associates.  
http://www.publiceye.org/fascist/third_position.html  (läst 11.05.2016) 
304 Stuart A. Wright. “Strategic Framing of Racial-Nationalism in North America and Europe: An Analysis of a 
Burgeoning Transnational Network” i  Terrorism and Political Violence, 21:2, 189-210: 201. 
305 “BGF-intervju- Stefan Jacobsson”. http://www.bgf.nu/intervjuer/sj/sj.html  (läst 11.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20130612095248/http:/www.svenskarnasparti.se/wp-content/uploads/stadgar_2012_03_30.pdf
https://web.archive.org/web/20130612095248/http:/www.svenskarnasparti.se/wp-content/uploads/stadgar_2012_03_30.pdf
https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-parti.smr
http://www.publiceye.org/fascist/third_position.html
http://www.bgf.nu/intervjuer/sj/sj.html
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som Roberto Fiore skapade negativ publicitet åt projektet. Men de ideologiska kopplingarna till 

europeiska fascister var en sak. De personliga kopplingarna till olika nordamerikanska 

rasideologer något annat.  Med dem i åtanke var det svårare att framställa SvP som ett ”vanligt”, 

nationellt parti. 

 

Magnus Söderman och de nordamerikanska influenserna 

Magnus Söderman har varit aktiv inom den rasideologiska och nationalsocialistiska scenen 

sedan slutet av 1980-talet. Inledningsvis satte han sitt hopp till Sverigedemokraterna, som 

emellertid visades sig inte kunna leva upp till Södermans förväntningar. Söderman attraherades 

av den revolutionära rasideologiska position som till exempel Vitt Ariskt Motstånd stod för. 

Under 1990-talet var han medlem i den fascistiska organisationen Riksfronten. När Riksfronten 

imploderade stod Söderman utan en organiserad struktur. Hans sökande, främst via internet, 

ledde honom till David Lane, Wotanswolk, och odinismen306. Söderman övergav dock 

odinismen till fördel för den kristna identitetsläran (Christian Identity). Via Aryan Nations (AN) 

hemsida kom han i kontakt med pastor Richard Butler som fungerade som en mentor för 

Söderman. Under Butlers ledning utbildade Söderman sig till pastor, en titel han en i dag 

befattar sig med. ”Jag [Söderman] var redan övertygad om att Judar var ondskefulla men kunde 

inte komma på varför. AN pekade på Joh 8:44307, och där var det: Judarna var Satans 

avkomma”.  

 Södermans försök att införliva Christian Identity inom den rasideologiska miljön i 

Sverige var dock fruktlöst. Söderman lämnade Christian Identity-rörelsen och återupptog 

kontakten med odinismen. Sedan millennieskiftet har han svurit sig åt den hedniska religionen. 

En bidragande orsak var att hednisk religion har en större chans att få genomslag i Norden. För 

Söderman fanns det viktiga likheter mellan arisk kristendom och hednisk odinism: till exempel 

stammar bägge från en arisk mysticism. 308 

                                                 
306 David Lane var en legendarisk, amerikansk Vit Makt-ideolog. Medlem av The Order och mannen som 
myntade uttrycket 14 words: “We must secure the existence of our people and a future for white children” 
307 Bibel 2000, Johannes 8:44: ”Ni har djävulen til l  fader, och ni vil l  göra vad er fader önskar. Han har varit en 

mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i  honom. När 
han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.” 
308 Gardell, M. Gods of the Blood, 229-230 (citatet är översatt från engelska av mig); intervju i  nationell.nu: 
http://web.archive.org/web/20140228064954/http://www.nationell.nu/2009/08/23/magnus -soderman-jag-

ar-starkt-gudstroende 
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 I mars år 2012 gick Söderman med i Svenskarnas parti. 309 Han hade visserligen aldrig 

någon partipolitisk funktion, men hans medlemskap bar dock med sig andra värden. Som 

mångårig aktivist, med erfarenhet från såväl Riksfronten som Svenska Motståndsrörelsen, som 

ihärdig ideologiproducent och som uppskattad talare, medförde Södermans ställningstagande 

för SvP att partiet positionerade sig ytterligare som den svenska, nationella rörelsens 

flaggskepp. Södermans namn bar respekt med sig i nationella kretsar, även om det fanns kritiker 

som menade att hans ständiga skiften mellan projekt och organisationer var ett tecken på att 

han hade samarbetsproblem. Till SvP bidrog han som ideologiproducent; han skrev krönikor 

för Realisten samt medlemsbulletinen Framåt, och var en av initiativtagarna till Radio Framåt, 

sedermera Motgift. Radio Framåt producerade han tillsammans med Dan Eriksson och Jonas 

De Geer, bägge framstående medlemmar i SvP (Eriksson satt som styrelseledamot i partiets 

ledning).  

 Bland Södermans litterära verk kan nämnas Uppmarsch mot Ragnarök , en 

raskrigsroman inspirerad av William Pierces klassiska (inom den rasideologiska miljön)  

böcker, The Turner Diaries och The Hunter. Till Värn För Norden gavs ut år 2011 (andra 

upplagan kom ut år 2015), och Rasist, Javisst! blev utgiven år 2015. I Rasist, Javisst! förklarade 

Söderman varför det var självklart att dela in människor i olika raser, vilka raser som var mer 

framstående, samt varför det är så viktigt att raserna hålls isär. För Söderman framstod det som 

naturligt att separera raserna.  Som före detta kristen identitär använde sig Söderman också av 

kristna/religiösa argument i rasfrågan. Det kristna/religiösa argumentet var dock inte det enda, 

och för SvP:s vidkommande inte det viktigaste. Södermans projekt var att påvisa de uppenbara 

rasliga skillnaderna människorna emellan, i tillägg till att argumentera för raslig separatism- ett 

slags ”positiv rasism”, eller med ett annat utryck: etnisk pluralism. Rasen måste till varje pris 

hållas ren. Rasren är den som har de ”kännetecken som är karaktäristiska för rasens yttre 

utseende, och inte har några (eller endast få) avvikande kännetecken från andra raser”. Men 

frågan om ras angår inte bara det rent fysiska. Det själsliga perspektivet var minst lika viktigt. 

Olika människoraser skiljer sig åt i fråga om ”själslig prestationsförmåga; intelligens och 

kapacitet, samt temperament och dylikt”. Att beskriva hela folkgruppers mentala egenskaper 

var inte konstigare än att påstå att hundrasen collie är ”vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och 

arbetsvillig”. 

                                                 
309 ”Magnus Söderman går med i Svenskarnas parti”. Realisten.se. 
https://web.archive.org/web/20120331093142/http://www.realisten.se/2012/03/27/magnus -soderman-gar-

med-i-svenskarnas-parti/ (läst 27.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20120331093142/http:/www.realisten.se/2012/03/27/magnus-soderman-gar-med-i-svenskarnas-parti/
https://web.archive.org/web/20120331093142/http:/www.realisten.se/2012/03/27/magnus-soderman-gar-med-i-svenskarnas-parti/
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 Söderman beskrev vilken rastyp han ansåg att olika folkgrupper tillhörde. Den vita rasen 

var ”civilisations- och kulturskaparna”, världsalltets räddare. Det är bokens hela poäng. För den 

som är någorlunda bekant med antisemitiskt kodspråk framgår det med önskvärd tydlighet att 

det är judarna som är ”förstörarna”. Liknelsen mellan judar och parasiter är ett vanligt 

antisemitiskt motiv, i Sverige såväl som i andra länder.310 Termen rasist var inte ett skällsord. 

Att vara rasist innebär, enligt Söderman, att man är av den uppfattningen att människan kan 

delas in i olika raser. Raserna bär på olika fysiska och själsliga egenskaper. Detta är en 

”vetenskaplig sanning!” Detta faktum innebar dock inte att den ena rasen var överlägsen den 

andra. Rastillhörigheten var inte en grund till diskriminering. Att sådan diskriminer ing 

förekommit i historien var ”sorgligt”, och negativt. Söderman förordar istället ”positiv rasism”, 

eller etnisk pluralism. En positiv rasist erkänner alla jordens raser, och önskar att mångfa lden 

ska bevaras. ”Den positive rasisten känner en sådan människokärlek och nyfikenhet inför 

jordens mångfald att denne inte för allt i världen vill se den utarmas.” Andra raser kan således 

gärna få finnas till, så länge de håller sig till sitt, och inte närmar sig den vita rasens områden. 311  

Söderman inställning till etnisk pluralism var representativ för SvP. Vidare önskade 

såväl Söderman som SvP att motverka rasblandning. Mångkulturen var således den farligas te 

fienden. Mångkultur och rasblandning hör ihop, det är ett dubbelt hot. Fortsatt hög invandring, 

samtidigt som barnafödandet i Sverige är lågt, kan leda till att svenskarna, i en snar framtid, blir 

en minoritet. Än värre är det om invandrarna beblandar sig med svenskarna, och att de får barn 

ihop. På sikt skulle det leda till att de etniska svenskarna skulle utplånas, och att en ny blandras 

skulle uppstå. Därför det är så viktigt för SvP att stoppa invandringen, och repatriera de redan 

invandrade; inte på grund av hat gentemot andra folkgrupper, men för att bevara det de älskar: 

Sverige och svenskarna. 

 Med Magnus Södermans intåg breddades SvP:s ideologiska horisont. Hans texter 

präglades ofta av andlighet och mysticism. Förutom Christian Identity, inspirerades Söderman 

av David Lanes organisation Wotansfolk. Wotansfolk är en organisation som grundar sig på en 

tolkning av odinismen. Bland mycket annat inspirerades Wotanswolk av ett selektivt urval av 

filosofen Carl Jungs texter. Söderman influerades även han av Jung, och hans tankar om ”det 

kollektiva omedvetna”. Det jungianska begreppet tolkades av Söderman som bundet till 

etnicitet. Enligt Söderman handlade det om ”raskollektivets omedvetna”. Han påstod att Jung 

”inte [var] okunnig om det faktum att såväl det kollektiva omedvetna som de däri existerande 

                                                 
310 Magnus Söderman. Rasist, javisst?. (England: Motgift, 2015): 45-49. 
311 Söderman, Rasist, javisst?, 92-93. 
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arketyperna var och är knutna till rasen”.312 En annan som hade kopplingar till amerikansk 

nynazism var den nya partiledaren Stefan Jacobsson. 

 

The Order och ”det ledarlösa motståndets taktik” 

Förutom att ha varit medlem i SMR var Jacobsson en av de drivande initiativtagarna till Free 

the Order, en organisation som (1) samlade in pengar till de fängslade medlemmarna, och deras 

familjer, (2) översatte och publicerade texter skrivna av The Order-medlemmar, samt (3) 

”hedrade Orden genom att upplysa om deras ärofulla kamp”.313 Jacobsson lämnade SMR år 

2006. Han har också varit med och arrangerat manifestationen i Salem. När SvP bildades fattade 

han snart intresse. År 2011 blev han invald i partistyrelsen. I januari år 2013 utnämndes han till 

SvP:s partiledare.314 Redan innan Jacobsson kom in i SvP:s styrelse hade han varit anlitad som 

föredragshållare av partiet. I april år 2010 var inbjuden av SvP för att hålla ett föredrag om The 

Order. Då representerade Jacobsson fortfarande Free The Order. Jacobsson beskrev 

medlemmarna i The Order som ”helt vanliga män som hade tröttnat på samhällssituationen”. 

Jacobsson hyllade handlingskraften, men betonade att gruppens metoder inte var 

”eftersträvansvärda”.315  

Det var The Orders militanta inriktning som gjorde Jacobsson koppling till gruppen 

kontroversiell. I ett radioprogram med Motgift, då som partiledare, hyllade Jacobsson Robert 

Jay Matthews, The Orders ledare. SvP var officiellt motståndare av politiskt våld. Men både 

Jacobsson och Magnus Söderman har ett flertal gånger hyllat The Order och deras våldsamma 

metoder. Bägge har också stöttat upp om ”det ledarlösa motståndets taktik”. I januari år 2016 

gick ett ”medborgargarde” till attack mot människor med ”utländskt” utseende runt Stockholms 

centralstation. På ett flygblad som cirkulerade i området innan attacken stod det att anledningen 

till attacken var att man ville ”markera mot de nordafrikanska ”gatubarnen” som härjar runt” i 

Stockholm. Den anonyma gruppen sade sig bestå av ”200 svenska män” som hade tröttnat på 

att ”polisen inte längre mäktar med” att förhindra den brottslighet som ”drabbar det svenska 

                                                 
312 Magnus Söderman. Till värn för norden. 2:a upplagan. (England: Motgift, 2015): 44. 
313 ”Free the Order Sverige”. http://web.archive.org/web/20120102144105/http://www.freetheorder.se/ (läst 

27.24.2016) 
314 “BGF-intervju- Stefan Jacobsson”. http://www.bgf.nu/intervjuer/sj/sj.html  (läst 11.05.2016) 
315 ”Föredrag i  Värmland” Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20100410181331/http://www.svenskarnasparti.se/2010/04/06/foredrag-i-

varmland-2/ (läst 27.04.2016) 

http://web.archive.org/web/20120102144105/http:/www.freetheorder.se/
http://www.bgf.nu/intervjuer/sj/sj.html
https://web.archive.org/web/20100410181331/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/06/foredrag-i-varmland-2/
https://web.archive.org/web/20100410181331/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/06/foredrag-i-varmland-2/
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folket”. Att det var deras ”PLIKT att åtgärda problemen [genom att ta saken i egna händer]”. 

Under parollen ”Det är nog nu!” uppmanade de till handling.316  

 Reaktionerna lät inte vänta på sig. Den massmediala uppmärksamheten blev enorm. 

Händelsen fördömdes på de flesta håll. Men Dan Eriksson var nöjd: ”Fan ta de ”natione lla” 

som gnäller på nätet dagarna i ända, och som nu ”tar avstånd” från grabbarna i Stockholm stad 

igår. Ynkryggar” skrev han på Twitter. Eriksson beskrev gruppen som ”Män av handling”. På 

Motgift publicerade Magnus Söderman en krönika med anledning av händelsen. Sin vana trogen 

sparade han inte på de storvulna orden: ”Under fredagskvällen gick ett antal män man ur huse 

och följde därmed i de traditionella männens fotspår under årtusenden. När deras kvinnor, barn, 

socken, land eller vad det må har varit hotats av främlingar så har man slagit tillbaka. ” 

Söderman kände också igen ”det ledarlösa motståndet”, emedan hans begrepp är ”asymmetr isk 

organisering”, något han var en ”stark anhängare av”.317 Det är för övrigt samma begrepp som 

en annan raskrigare, den svenska serieskytten Peter Mangs, använde om sin taktik.318 En möjlig 

tolkning av Erikssons och Södermans utspel är att de, som inte längre var knutna till ett parti, 

kunde vara mer öppna med sina åsikter. Om SvP hade gått ut offentligt med stöd till de ”200 

svenska män” som tog lagen i sina egna händer, hade det kritiserats starkt. 

 Stefan Jacobsson och Magnus Söderman hämtade influenser från den rasideologiska 

miljön i Nordamerika. Detta var något nytt med SvP, i förhållande till NSF som föredrog att 

hylla svenska nationalsocialistiska hjältar som Birger Furugård och makarna Oredsson. De 

politiska nytillskotten vurmade för David Lane, Robert Jay Matthews och William Pierce, 

hyllade hjältar inom den amerikanska nynazistiska miljön. SvP var inte, av den grund, ett 

nynazistiskt parti. Södermans och Jacobsons nynazistiska bakgrund speglade inte av sig 

nämnvärt i partiets politik. Däremot kunde Södermans spiritualism reta somliga. 

 

Realisten eller Motgift? 

Söderman hade inte en direkt inverkan på SvP:s politik. Däremot hade han en viktig funktion 

som ideologiproducent, krönikör och radiopratare i Radio Framåt och Motgift. Hans texter läste 

på studiecirklar och liknande. Söderman introducerade en esoterisk ockultism, ett slags andlig 

nationalsocialism. Något liknade hade aldrig varit aktuellt i NSF, en organisation som inte hade 

                                                 
316Odaterat flygblad. Författaren innehar en digital kopia, hämtad från Twitter. 
317 Magnus Söderman. Ett tack till «medborgargardet». https://www.motgift.nu/2016/01/31/ett-tack-til l-
medborgargardet/ (läst 11.05.2016) 
318 Mattias Gardell, Raskrigaren- Seriemördaren Peter Mangs. (Stockholm: Leopard Förlag, 2015): 349-358. 

https://www.motgift.nu/2016/01/31/ett-tack-till-medborgargardet/
https://www.motgift.nu/2016/01/31/ett-tack-till-medborgargardet/
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uppvisat något större intresse för nationalsocialismens andliga eller religiösa sidor. Inte heller 

var detta helt oproblematiskt. Söderman uppfattades av somliga som en provokativ figur, och 

hans andlighet uppskattades inte av alla. Motgiftgänget, det vill säga Söderman, Dan Eriksson 

och Jonas De Geer, började sin verksamhet som Radio Framåt. Det var en webradio som var 

knuten till SvP:s medlemsbulletin Framåt. Samtidigt drev SvP Realisten, en internetsida med 

nyheter, krönikor och så vidare.  

Martin Ekedahl och sedermera Björn Björkqvist, var chefredaktörer för Realisten, tillika 

företrädare för det ”gamla” NSF. När Radio Framåt ändrade format och blev Motgift uppstod 

det en konflikt mellan dem och Realisten. Realisten trängdes undan samtidigt som Motgift tog 

större plats. Konflikten hade flera nivåer. På diverse diskussionsforum hävdades det att 

konflikten var personlig. Att det hade uppstått en dispyt mellan Ekedahl och, den inom 

Motgiftssfären populära, Mikael Skillt319. När Skillt accepterades som medlem år 2013 

bestämde sig Ekedahl för att hoppa av.320  

Konflikten handlade också om ideologi. Ekedahl hade en akademisk tillnärmning till 

nationalismen. Han publicerade gärna akademiska studier, och stod för en vetenskaplig 

rasism.321 Samtidigt var Björn Björkqvist traditionell NSF:are. Han hade länge haft en 

framskjuten roll inom såväl NSF som SvP, som ideolog, krönikör och talare, inbiten antisemit 

och Hitlervurmare. I oktober år 2014 lämnade Björkqvist rollen som tillförordnad chefredaktör 

för Realisten, en position han hade haft sedan Ekedahl lämnade partiet. I sin avskedstext skrev 

han att SvP ”befinner sig i ett expansivt läge och att då starta upp konkurrerande verksamheter 

utanför partiet vore direkt förrädiskt.”322  Detta har tolkats som kritik mot Motgift som vid det 

här laget hade lösrivit sig från partiet. Enligt Björkqvist borde alla krafter riktas enhälligt 

tillsammans. Intrycket Motgift gav var att de var mer intresserade av sig själva än av partiet.  

Dan Eriksson hade något tidigare lämnat partistyrelsen för att ägna all sin tid åt Motgift. Den 

vetenskapsintresserade Ekedahl och traditionalisten Björkqvist stod med andra ord mot 

                                                 
319 Från wikipedia: Mikael Skil lt ”är en svensk politisk aktivist och frivillig i  det högerextrema paramilitära 
ukrainska förbandet Azovbataljonen. Han har kopplingar ti l l Svenskarnas parti, Nati onaldemokraterna och 
förbundet Nationell Ungdom”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Skillt (läst 27.04.2016) 
320 På forumet Flashback.org förekom en diskussion om saken. Särskilt trovärdig som kä lla är den kanske inte, 
men likaväl ger den en inblick i  hur olika sympatisörer uppfattade konflikten Skil lt/Ekedahl: ”Svenskarnas part i  
tråden, allt om SvP”. Flashback.org. https://www.flashback.org/p52434511 (läst 11.05.2016) 
321 Se t.ex: ”Nationalism är kärlek” realisten.se. 

https://web.archive.org/web/20130424071135/https://www.realisten.se/2013/03/08/nationalism-ar-karlek/ 
(läst 11.05.2016) 
322 ”Tack för denna tid”. Realisten.se. 
https://web.archive.org/web/20141015152447/https ://www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-denna-tid/ (läst 

11.05.2016) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Skillt
https://www.flashback.org/p52434511
https://web.archive.org/web/20130424071135/https:/www.realisten.se/2013/03/08/nationalism-ar-karlek/
https://web.archive.org/web/20141015152447/https:/www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-denna-tid/
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esoterikerna inom Motgift.323 Eventuellt var Björkqvist mer intresserad av partipolitik, emedan 

Motgift snarare är ett metapolitiskt projekt.  

Om personliga motsättningar mellan enskilda individer är det givetvis svårt att säga 

något säkert. Dock anser jag att det är en intressant diskussion. Det är ett faktum att Realisten 

lades ned, samtidigt som Motgift gick framåt. Jag tolkar det som om partiet led av växtvärk. 

Fler personer ville vara med och påverka. Internt tumult ledde till att vissa individer avgick 

och/eller lämnade partiet. Det var sannolikt en av anledningarna till att SvP till slut upplöstes. 

Posterna som lämnades kunde aldrig fyllas med nya individer.  

 

Svenskarnas parti och APF 

I ett tidigare avsnitt nämndes ”Den nya högerns” ambition att nedmontera EU. Men det fanns 

ett behov för ett internationellt samarbete. Det resulterade i att Alliance for Peace and Freedom 

(APF) grundades den fjärde februari år 2015. APF var ett pan-europeiskt samarbete under 

ledning av Roberto Fiore, italienska Forza Nuovas ledare. Andra organisationer som deltog i 

APF var grekiska Gyllene Gryning, tyska NDP, Danskernes Parti, samt engelsmannen Nick 

Griffin som fram till år 2014 ledde det brittiska Brittish National Party. Med andra ord var det 

en samling organisationer och partier som hörde hemma långt ut till höger på den politiska 

skalan. APF står för traditionell patriotism. Etnisk pluralism, alternativ media, omvänd rasism 

(rasism riktad mot majoritetsbefolkningen), och frihet är fyra nyckelbegrepp för APF.324 APF 

står på Vladimir Putins sida i Ryssland/Ukraina-konflikten.325 Det var initialt ett problem för 

SvP. Partiet hade tidigt tagit ställning för Ukraina, inte minst på grund av Motgift-gänget och 

Mikael Skillt (som reste ned till Ukraina för att ansluta sig till Azovbataljonen).  Det var 

Motgift-mannen och partiets ansvarige för utrikeskontakter, Dan Eriksson, som upprätthöll 

kontakterna med Svoboda inledningsvis.326 SvP uttryckt stöd för Svoboda, ett nationalistiskt 

parti i Ukraina.327 Snart lades dock förhållandet till Svoboda på is. Anledningen sades vara en 

                                                 
323 ”Svenskarnas parti tråden, allt om SvP”. Flashback.org. https://www.flashback.org/p52434511 (läst 

11.05.2016) 
324 ”Statement of Principles”. AFP. https://apfeurope.com/statement-of-principles/ (läst 27.04.2016) 
325 ”Grandmaster Putin?”. AFP. https://apfeurope.com/2016/03/grand-master-putin-another-unexpected-
move-by-vladimir-putin-as-he-orders-the-withdrawal-of-the-russian-forces-in-syria/ (läst 27.04.2016) 
326 ”Motgift-medarbetare i  Ukraina”. Nordfront. https://www.nordfront.se/motgift-medarbetare-poserade-i-
ukraina.smr (läst 11.05.2016) 
327 ”Svenskarnas parti ger sitt stöd åt Svoboda”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20140528194818/https://www.svenskarnasparti.se/2014/02/20/svenskarnas -

parti-ger-sitt-stod-til l-svoboda/ (läst 11.05.2016) 

https://www.flashback.org/p52434511
https://apfeurope.com/statement-of-principles/
https://www.nordfront.se/motgift-medarbetare-poserade-i-ukraina.smr
https://www.nordfront.se/motgift-medarbetare-poserade-i-ukraina.smr
https://web.archive.org/web/20140528194818/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/02/20/svenskarnas-parti-ger-sitt-stod-till-svoboda/
https://web.archive.org/web/20140528194818/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/02/20/svenskarnas-parti-ger-sitt-stod-till-svoboda/
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rad ställningstaganden från Svobodas sida, som SvP inte ville stå bakom.328 Bland annat ansågs 

Svoboda vara infiltrerat av ”amerikansk-judiska krafter”329. Dessutom hade många 

högerradikala partier slutit upp bakom Ryssland och Vladimir Putin. SvP:s starka intressen i 

AFP föranledde antagligen att partiet ändrade uppfattning.  

 

SvP och valdeltagandet 

Inför valet år 2010 fanns SvP representerade i nära 50 kommuner, spridda från Malmö i söder, 

till Umeå i norr. Förutom riksdagsvalet, ställde partiet också upp i Kalmar läns landstingsva l, 

samt i kommunalvalet på åtta orter. Optimismen var stor. Partiet hade växt fortare än väntat. 

Enligt SvP blev det allt tydligare att det i ”dagens mångkultur” krävs ”ett intresseparti som är 

svenskarnas röst i alla lägen”. Partiet fyllde sina valsedlar med ”rakryggade svenskar som anser 

att det är dags att ta tillvara på svenskarnas egna intressen istället för olika särintressen”. På 

kommunal nivå var den viktigaste frågan att ”svenska resurser” skulle gå till ”svenska 

intressen”. Pengarna som kommunerna satsade på immigrationsfrågor och liknande skulle i 

stället riktas mot ”[etniskt svenska] pensionärer, vårdtagare och andra utsatta grupper.” 

Hemspråksgrupper, invandrarföreningar och liknade skulle inte kunna motta kommunalt stöd.  

Naturligtvis önskade SvP heller inte ta emot fler invandrare eller ”så kallade 

flyktingbarn” till kommunerna. Så till vida fanns det likheter mellan NSF:s kommuna la 

program och SvP:s. På landstingsnivå var den viktigaste frågan att all sjukhus- och vårdpersonal 

”skall kunna flytande svenska”. På riksdagsnivå låg fokus på en enda sak: ”All invandring skall 

stoppas, icke-svenskars medborgarskap dras tillbaka och först och främst skall alla krimine lla 

invandrare utvisas”. När de kriminella elementen var bortplockade kunde repatrieringspolitken 

börja på allvar. ”Resterande invandrare” skulle följa principen ”sist in- först ut”.330 SvP:s 

valaffischer underströk den etnonationalistiska ideologin. En ropade ut ”Svenskarna först!”, 

efterföljt av fyra punkter som alla hade samma tema: Svenska jobb till svenska arbetare. 

                                                 
328 ”Svenskarnas parti lägger relationen med Svoboda på is”. Svenskarnasparti.se 
https://web.archive.org/web/20140704173012/https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/18/svenskarnas -
parti-lagger-relationen-med-svoboda-pa-is-2/ (läst 11.05.2016) 
329 ”Svenska nazister bryter relationen med Svoboda”. Expo. http://expo.se/2014/svenska-nazister-bryter-
relation-med-svoboda_6556.html (läst 11.05.2016) 
330 ”Val 2010: Svenskarnas röster enas i  Svenskarnas parti”. Svenskarnasparti.se 
https://web.archive.org/web/20100814182810/http://www.svenskarnasparti.se/2010/04/19/val -2010-

svenskarnas-roster-enas-i-svenskarnas-parti/ (läst 28.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20140704173012/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/18/svenskarnas-parti-lagger-relationen-med-svoboda-pa-is-2/
https://web.archive.org/web/20140704173012/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/18/svenskarnas-parti-lagger-relationen-med-svoboda-pa-is-2/
http://expo.se/2014/svenska-nazister-bryter-relation-med-svoboda_6556.html
http://expo.se/2014/svenska-nazister-bryter-relation-med-svoboda_6556.html
https://web.archive.org/web/20100814182810/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/19/val-2010-svenskarnas-roster-enas-i-svenskarnas-parti/
https://web.archive.org/web/20100814182810/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/19/val-2010-svenskarnas-roster-enas-i-svenskarnas-parti/
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Svenska skattemedel till svenska intressen. Svenska vårdpengar till svenska vårdtagare. Svensk 

trygghet före mångkultur.331  

 Valet blev en framgång. På riksdagsnivå fick partiet 681 röster. Därmed fick partiet färre 

röster än till exempel Nationaldemokraterna.332 Men det var framförallt på kommunal nivå som 

partiet gjorde framsteg. På flera orter fick partiet runt 1 % av rösterna. I Grästorp kommun 

röstade 2,8 % på SvP. Det räckte till ett mandat. SvP fick fler röster än Sverigedemokraterna, 

och dessutom fler än vad Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick tillsammans. 

Det var partiledaren Daniel Höglund som tog platsen i Grästorps kommunstyrelse.333 Höglunds 

inträde i kommunpolitiken mötte motstånd. Kommunstyrelsens ordförande Roger Andersson 

anmälde Höglund till skatteverket för att försöka häva hans folkbokföring i Grästorp. 

Skatteverket följde Anderssons linje, och folkbokförde Höglund i en annan kommun. 

Skatteverket slog fast att Höglund visserligen bodde i Grästorp, men folkbokförde han ändå i 

sin familjs kommun eftersom, enligt Höglund, ”det händer att jag sover över där också”.334  

 Trots bakslaget att Höglund tvingades lämna sin plats vid kommunfullmäktige, var 

partiet mycket nöjda. SvP hade trots allt tagit ett mandat i en kommun. Det gav partiet 

legitimitet. Det var ett tecken på att det var mödan värt att driva partipolitik. Framförallt 

sporrade resultatet partiet att ta sats inför valet år 2014. 

 Inför valet år 2014 hade SvP höjt ambitionsnivån. Partiet satsade på 10 000 

riksdagsröster, samt tio kommunala mandat. Huvudfrågorna var migrationspolitiken, 

familjepolitiken, samt arbetsmarknadspolitiken. SvP delade under år 2014 ut en gratis 

valtidning där partiets politik fördjupades. Sverige beskrevs som ett land där svenskarna hade 

blivit andra klassens medborgare. Där invandrarna hade förtur till jobb och utbildningar. De så 

kallade instegsjobben, som genom subsidier av lönen skulle underlätta för arbetsgivare att 

anställa nyanlända invånare, kritiserades hårt. Partiet ville förbjuda arbetskraftsinvandring. 

Jobben skulle gå till svenska arbetslösa. Om en speciell kompentens saknades, borde 

                                                 
331 ”Valplakat”. 
https://web.archive.org/web/20100813144320/http://www.svenskarnasparti.se/pdf/SvP_affisch2.pdf  (läst 
27.04.2016) 
332 ”Val ti l l  riksdagen”. Valmyndigheten. http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html  (läst 
28.04.2016) 
333 ”Svenskarnas parti tog sitt första mandat”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20100923131449/http://www.svenskarnasparti.se/2010/09/20/svenskarnas-

parti-tog-sitt-forsta-mandat (läst 28.04.2016) 
334 ”Kommunstyrelsen och skatteverket försöker få bort Höglund från SvP:s mandat i  Grästorp”. 
Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20101127063241/http://www.svenskarnasparti.se/2010/11/25/kommunstyrelse

n-och-skatteverket-forsoker-fa-bort-hoglund-fran-svps-mandat-i-grastorp/ (läst 28.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20100813144320/http:/www.svenskarnasparti.se/pdf/SvP_affisch2.pdf
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
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kommunerna satsa på utbildning inom det aktuella yrket. SvP:s familjepolitik var inte vidare 

konkret. I svävande ordalag förordade partiet en politik som ”sätter familjen i fokus”, och som 

möjliggjorde att föräldrar kunde vara hemma med sina barn. Partiet vara motståndare till 

obligatorisk förskola, samt kvoterad föräldraförsäkring. Migrationspolitken hade inte ändrats 

sedan det förra valet: stoppa invandringen! Dessutom föreslog SvP att införa 

återvandringsbidrag för att underlätta avvecklingen av mångkulturen. ”Avvecklingen av det 

multietniska samhället skall ske ansvarsfullt och humant”.335  

 Trots en remarkabel ökning i antal riksdagsröster, från 681 röster till 4189 röster, ansågs 

valet vara en katastrof för partiet. SvP var inte i närheten av de 10 000 röster partiet hade 

hoppats på, och några kommunala mandat blev det inte. I en delanalys av valresultatet 

konstaterade SvP:s Carl Henriksson att Sverigedemokraterna hade tagit all plats inom den 

nationella oppositionen. Därför var det mot dem udden skulle riktas. SvP borde i första hand 

försöka fånga upp missnöjda sverigedemokrater. ”Först efter att ha sett igenom lögnerna om 

SD kan svenskarna få upp ögonen för SvP”.336 Valresultatet år 2014 fick stora konsekvenser. 

Dan Eriksson hade redan meddelat att han skulle lämna sitt uppdrag inom partistyrelsen för att 

satsa helhjärtat på Motgift. En kort tid senare meddelade Björn Björkqvist att han skulle avgå 

som tillförordnad chefredaktör på Realisten. Eftersom det inte fanns några efterträdare 

tvingades också Realisten att läggas ner.337 SvP hade beskrivet valet år 2014 som ”ett ödesval”. 

Enligt partiet hade SvP fram till dess kommit så långt det kunde på utvecklingsstegen. Det var 

tid att ta nästa kliv. Då krävdes det att nya personer kom in i partiet, som kunde bidra till att 

partiet fortsatte att växa. Hade partiet nått sina mål, hade det visat att partiets ambitioner var 

genomförbara. Förhoppningen var att folk i så fall skulle strömma till partiet. Bortsett från att 

nya medlemmar visade sig svåra att värva, konstaterade partiet att endast hälften av partiets 

kandidater år 2014 kunde tänka sig att kandidera igen. Förutom Dan Eriksson lämnade flera 

distriktschefer sina poster efter valet. Många medlemmar valde att inte förnya sina 

                                                 
335 Svenskarnas partis valtidning 2014: 
https://web.archive.org/web/20140729005933/https://www.svenskarnasparti.se/wp-
content/uploads/valtidning_webb.pdf (läst 28.04.2016) 
336 ”Återsamling under fanorna”. Realisten.se. 

https://web.archive.org/web/20141026165252/https://www.realisten.se/2014/09/16/atersamling-under-
fanorna/ (läst 28.04.2016) 
337 ”En kort kommentar från ägarna”. Realisten.se. 
https://web.archive.org/web/20141005003634/https://www.realisten.se/2014/10/01/en-kort-kommentar-

fran-agarna/ (läst 28.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20141026165252/https:/www.realisten.se/2014/09/16/atersamling-under-fanorna/
https://web.archive.org/web/20141026165252/https:/www.realisten.se/2014/09/16/atersamling-under-fanorna/
https://web.archive.org/web/20141005003634/https:/www.realisten.se/2014/10/01/en-kort-kommentar-fran-agarna/
https://web.archive.org/web/20141005003634/https:/www.realisten.se/2014/10/01/en-kort-kommentar-fran-agarna/
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medlemskap. Detta ledde till att partiet i maj år 2015 beslöt att inte längre fortsätta med SvP 

som ett partipolitiskt alternativ. Partiet upplöstes.338 

 Dan Eriksson kommenterade beslutet på Motgift. Han hade blivit medlem år 2011, 

”samtidigt som den ordentliga medvinden tog fart”. Eriksson var enig med partistyrelsen om 

att problemet var att alltför få individer klev fram, och tog ett större ansvar. Det var ansvarsfullt 

att låta upplösa partiet, ”helt i enighet med nordisk ledarprincip”. Istället för partipolitik kunde 

partiets medlemmar satsa på annan verksamhet.339 

 

Metapolitiska strategier 

SvP var till sin form bundet till partipolitik. Partipolitiska strategier stod i centrum när partiet 

försökte fylla en funktion som ett alternativ till Sverigedemokraterna. Torgmöten, 

demonstrationer, flygbladsutdelningar och så vidare var de främsta redskapen partiet hade för 

att informera det svenska folket om sin politik. Partiet satsade på att få kommunala mandat, för 

att på sikt få tillräckligt med inflytande för att kunna genomdriva sin politik på grundlag av 

valresultat. Därför var det vunna mandat i Grästorp en viktig symbol. Det visade att det var 

möjligt för ett parti som SvP att utnyttja det parlamentariska systemet. 

 Men partipolitik var inte den enda vägen. Förutom rent partipolitiska strategier satsade 

SvP på att bygga upp alternativ media. Motgift var en viktig del i detta, liksom i viss grad 

Realisten. Dessutom tillkom viss utomparlamentarisk verksamhet, som partiet kallade 

”folkgemenskapsbyggande och folkbildning”.340 Folkgemenskapsbyggandet var något som 

utfördes av partiets medlemmar. Det handlade om att visa att partiet inte bara talade om det 

samhälle de ville skapa, men också praktiserade det. Till exempel kunde medlemmar hjälpa till 

med att renovera skolgårdar, röja upp skräp i skogen, reparera lekplatser, och så vidare.341 SvP-

                                                 
338 ”Svenskarnas parti upplöses” svenskarnasparti.se. http://archive.is/eT0Oc (läst 28.04.2016) 
339 ”Svenskarnas part upplöses - Ett ärligt alternativ får ett värdigt slut”. Motgift.nu 
https://web.archive.org/web/20150529201028/https://www.motgift.nu/2015/05/svenskarnas -parti-upploses-
ett-arligt-alternativ-far-ett-vardigt-slut/ (läst 28.04.2016) 
340 Svenskarnas partis valtidning 2014, sid 2: 

https://web.archive.org/web/20140729005933/https://www.svenskarnasparti.se/wp-
content/uploads/val tidning_webb.pdf (läst 28.04.2016)  
341 ”Folkgemenskap”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20140924185756/https://www.svenskarnas parti.se/category/folkgemenskap/ 

(läst 28.04.2016) 

http://archive.is/eT0Oc
https://web.archive.org/web/20150529201028/https:/www.motgift.nu/2015/05/svenskarnas-parti-upploses-ett-arligt-alternativ-far-ett-vardigt-slut/
https://web.archive.org/web/20150529201028/https:/www.motgift.nu/2015/05/svenskarnas-parti-upploses-ett-arligt-alternativ-far-ett-vardigt-slut/
https://web.archive.org/web/20140924185756/https:/www.svenskarnasparti.se/category/folkgemenskap/
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Vänersborg erbjöd vid ett tillfälle gratis gräsklippning till gamla och handikappade, när 

kommunen skulle skära ned på sådana omkostnader.342  

 Till folkbildning kan sådant som studiecirklar räknas. Ledande individer inom SvP 

satsade också på försäljning av litteratur, egen och andras. Magnus Söderman gav, som nämnt, 

ut ett par böcker som lovordades av Stefan Jacobsson och andra. På arminius.se såldes böcker, 

kläder, filmer och annat. William Pierces, Alain de Benoist, och revisionistisk litteratur 

blandades med verk av Corneliu Z. Codreanu och Savitri Devi.343 Arminius utmynnade så 

småningom i Logik Förlag, som drivs av bland andra Stefan Jacobsson och Anders Ärleskog. 

Genrerna är de samma. Ganska nyligen gav förlaget till exempel ut Vera Oredssons 

självbiografi. David Duke och Kevin MacDonald är andra storsäljare. 

 Strax efter beskedet om att SvP upplöstes skrev den förre detta medlemmen en krönika 

på Motgift. Forsberg konstaterade att tiden inte var inne för radikala, parlamentariska, partier. 

För att ett radikalt parti ska kunna nå framgång, så måste först folket radikaliseras. Ett folk som 

fördömer Sverigedemokraterna som rasistiskt/fascistiskt är inte redo för ett parti som SvP. 

Därför måste det svenska folket ”bearbetas med opinionsbildning och alternativ media”. 

Genom att sprida Motgift till folket, eller på andra sätt försöka ändra den kulturella hegemonin, 

kan folket radikaliseras. Då blir inte ”nästa” SvP radikalt. Det blir naturligt.344 Samtidigt som 

SvP fokuserade på det partipolitiska, sjösatte partiet en rad metapolitiska projekt. Motgift var/är 

ett av de främsta exemplen på hur en metapolitisk strategi kan se ut i praktiken. 

 

Ett fascistiskt parti? 

SvP var ett etnonationalistiskt parti som verkade för ett etniskt homogent Sverige. Partiet var 

kritiska till det parlamentariska systemet. Sverige var inte en demokrati, det var en 

demokratur.345 SvP ville inte nödvändigtvis avskaffa demokrati i Sverige. Problemet var att det 

                                                 
342 ”SvP-Vänersborg erbjuder gratis gräsklippning när kommunen skär ner”. Svenskarnasparti.se. 

https://web.archive.org/web/20140902231740/https://www.svenskarnasparti.se/2014/05/19/svp -
vanersborg-erbjuder-gratinus-grasklippning-nar-kommunen-skar-ner/ (läst 28.04.2016) 
343 ”Litteratur”. Arminius.se. 

https://web.archive.org/web/20121228212520/http://www.arminius.se/litteratur/5.html  (läst 28.04.2016) 
344 ”Att göra saker i  rätt ordning: radikalisera  det svenska folket”. Motgift.nu 
https://web.archive.org/web/20150629052356/https://www.motgift.nu/2015/05/att-gora-saker-i-ratt-
ordning-radikalisera-det-svenska-folket/ (läst 29.04.2016) 
345 Vilhelm Moberg använde det i  en artikel i  Dagens Nyheter år 1965 och definierade uttrycket så här: ”I en 
demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av 
ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att 
medborgarna lever i  en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. 

Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps." https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur (läst 29.04.04.) 

https://web.archive.org/web/20140902231740/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/05/19/svp-vanersborg-erbjuder-gratinus-grasklippning-nar-kommunen-skar-ner/
https://web.archive.org/web/20140902231740/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/05/19/svp-vanersborg-erbjuder-gratinus-grasklippning-nar-kommunen-skar-ner/
https://web.archive.org/web/20121228212520/http:/www.arminius.se/litteratur/5.html
https://web.archive.org/web/20150629052356/https:/www.motgift.nu/2015/05/att-gora-saker-i-ratt-ordning-radikalisera-det-svenska-folket/
https://web.archive.org/web/20150629052356/https:/www.motgift.nu/2015/05/att-gora-saker-i-ratt-ordning-radikalisera-det-svenska-folket/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur
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rådande systemet inte gynnade svenskarna. Sveriges statsskick bygger på representativ 

parlamentarism. Befolkningen kan gå och rösta på valfria partier, vars kandidater sedan 

representerar befolkningen i riksdagen. SvP menade att alla partier representerade särintressen. 

Särintressen som sätts framför de andra partiernas intressen. Detta leder till folksplittr ing. 

Dessutom var SvP kritiska till att det inte ställs krav på kvalifikationer för att kunna representera 

i riksdagen, det krävs inte ens närvaro, eller att politikerna företräder väljarnas åsikter, ”vilket 

ofta manifesteras i att de inte infriar utlovade politiska löften efter valet”. Enligt SvP fanns den 

enda expertisen placerad i olika utskott. Men politikerna behöver inte lyssna på utskotten. 

Personliga övertygelser eller lobbyisters inverkan kunde vara väl så viktig.  

Det rådande systemet kritiserades också utifrån massmedias roll, som den tredje 

statsmakten.346 SvP menade att medias roll blivit för stor. Att media hade en ”allt mer 

dominerande och indirekt beslutande roll”. Massmedia är den viktigaste länken mellan politiker 

och befolkningen. Därför har partierna ”hamnat i en avgörande beroendeställning” till media, 

eftersom ”massmedia kanaliserar ut bilden av partierna och dessas representanter, det vill säga 

den bild som majoriteten väljare har som huvudunderlag när de väljer vilket parti som skall få 

deras röst”. Ägarkoncernerna var för få, och deras inflytande ”oerhört och oproportionerligt”. 

Enligt SvP styrde media beslutsfattarna ”bakom kulisserna”, istället för att objektivt granska 

makten. SvP framställde sig själva som yttrandefrihetens sista utpost. I Sverige var 

yttrandefriheten inskränkt så pass att ”ett yttrande i skrift eller tal kan frias eller fällas helt 

beroende på vem som är upphovsman till det. SvP ansåg sig förfördelade och missgynnade. 

Yttrandefriheten var inte för dem. I SvP:s Sverige skulle det vara högt i tak. Inga frågor skulle 

vara för svåra att diskutera.  

 Men framförallt skulle alltid svenskarna gemensamma intressen ha högsta prioritet. De 

styrandes olika särintressen var ointressanta. Dagens system led av ”fatala brister” på grund av 

att parlamentarismen är ”folksplittrande”. Befolkningen delas in i olika fraktioner ”vilka sätter 

sina egna särintressen främst”, snarare än att se till helheten. Istället för folksplittring förordade 

SvP folkgemenskap. Regering och riksdag skulle styras av vissa grundkrav för att främja denna 

folkgemenskap. Det viktigaste var att sätta svenskarnas intressen främst. Det skulle leda till att 

”hela folket, och alla olika yrkesgrupper inom det, får ett tydligt erkännande och ömsesidig 

respekt för att samhället bärs upp gemensamt”. Vidare var ”kompetens och ansvar” viktiga 

ledord. Detta skulle förhindra att ”de styrandes anställningar och arbetsuppgifter” blev ”helt 

                                                 
346 Regeringen och riksdagen anses vara de två första statsmakterna. De ska kontrolleras av den tredje (media). 
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beroende av att bli väl mottagna i medierna”. I tillägg till media önskade SvP en oberoende 

myndighet vars uppgift skulle vara att granska makten.  

 SvP:s statsskick skulle vara reglerat, med oberoende kontrollmekanismer som bevakade 

makten för att minimera maktmissbruk och korruption. Det skulle finnas ”tydliga 

kompetenskrav” på beslutsfattarna inom respektive område för att underlätta ”så för folket 

gynnsamma beslut”. Beslutsfattarna måste kunna ställas till svars för sina handlingar. 

Ansvarslöshet och oaktsamhet kunde inte tolereras. Folket skulle ha den yttersta makten. 

Missnöje hos folket skulle leda till att de styrande fick lämna ifrån sig makten. 

Folkomröstningar i lokalfrågor förordades, så länge frågorna var av sådan karaktär att invånarna 

hade den kunskap som krävdes i frågan.347 

 SvP:s tankar om ett alternativt styrelseskick visar partiets fascistiska tendenser. 

Framförallt skisserar partiet upp en korporativistisk modell, enligt klassisk italiensk modell. I 

partiets punktsprogram förtydligades det att ”Detaljstyre skall skötas av en väl insatt expertis 

inom sitt område, inte som idag av välbetalda ”proffstyckande” politiker som styr med sitt 

privata egenintresse som högsta prioritet”.348 Idéerna om att kunna kontrollera de olika 

statsmakterna (regering, riksdag och media) gränsar också mot fascism. Partiets program säger 

heller ingenting om hur ofta folket skulle få chansen att välja en ny ledare. Snarare antyder 

programmet att den valda ledaren kan sitta så länge folket inte är missnöjt. Det ska visserligen 

finnas ”tydliga och enkla funktioner för att kunna avsätta de styrande”, men det är oklart hur 

dessa funktioner skulle se ut. Sannolikt ville SvP organisera Sverige, så som partiet 

organiserades. I partiets stadgar redogjordes det för hur en partiledare utsågs. Partiledaren 

valdes på ett partistyrelsens årsmöte ”på obestämd tid”. Partiledaren kunde antingen lä mna 

självmant, eller genom avsättande. Det var partistyrelsen som tog beslut om partiledaren visade 

prov på lite handlingskraft eller oansvarigt agerande. Det var också ”den väl insatta styrelsen” 

som avgjorde vem som skulle bli nästa ledare.349 Överfört på national nivå kan det tolkas som 

om SvP föredrog en enpartistat, med ett råd som skulle avgöra ledarens lämplighet. SvP ville 

också förstatliga många områden. Sjukvård, elbolag, telebolag, bankväsende och kollektivtra f ik 

                                                 
347 ”Ett styrelseskick för 2000-talet”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20140803055923/https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett-
styrelseskick-for-2000-talet/ (läst 29.04.2016) 
348 ”Vidareutveckling av de politiska punkterna”. Svenskarnasparti.se. 

https://web.archive.org/web/20140714075808/https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-
politiska-punkterna/ 
349 ”Partistadgar”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20140719102147/https://www.svenskarnasparti.se/partistadga r/ (läst 

29.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20140803055923/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett-styrelseskick-for-2000-talet/
https://web.archive.org/web/20140803055923/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett-styrelseskick-for-2000-talet/
https://web.archive.org/web/20140719102147/https:/www.svenskarnasparti.se/partistadgar/
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var exempel på verksamhet som tjänade på ”ett gemensamt ägande”, med staten som 

förvaltare.350 

 Vad vore Svenskarnas parti utan svenska inspiratörer? Det fanns likheter mellan SvP 

och Per Engdahl, Nysvenska Rörelsens grundare. Engdahl var fascist. Han var också en av 

initiativtagarna till den så kallade Malmörörelsen, som grundades år 1951. Malmörörelsen var, 

liksom AFP, ett pan-europeiskt projekt. Vid bildandet närvarade före detta nationalsocialis ter 

från Danmark, franska och italienska fascister, samt tyskar från Sozialistische Reichsparte i 

Deutschlands, samt andra prominenta nazister och fascister. Malmörörelsen fokuserade på 

antikommunism, och tonade ner de rasideologiska elementen.351 En av SvP:s tidskrifter bär 

också samma namn som en av Engdahls: Framåt.352 

 SvP hade också socialistiska tendenser, så länge det gällde etniska svenskar. 

Socialismen kom till uttryck partiets politiska punkter. Skattepengarna skulle inte ”slussas 

utomlands, till främmande etniska intressen”. Istället ville partiet satsa på ”pensionärer och 

andra behövande”. Sverige skulle ha ett starkt socialt skyddsnät ”där ingen svensk skall behöva 

svälta eller vara hemlös”. Sjuk- och äldrevård skulle hålla hög standard och vara ”lika för alla”. 

Privatekonomiska orsaker skulle inte förhindra vård och omsorg. ”Social rättvisa” skulle 

”genomsyra landet”. Alla var lika mycket värda. Ingen samhällsgrupp skulle tillåtas avancera 

på bekostnad av någon annan. Solidaritet var viktigt. Alla yrkesgrupper behövdes i ett 

fungerande samhälle. Därför var folkgemenskap att föredra framför folksplittring (som det 

nuvarande systemet ledde till).353 De fascistiska och socialistiska tendenserna pekar mot att SvP 

hade lämnat drömmen om det Tredje Riket bakom sig, och istället var på väg mot en tredje 

position, mitt emellan högern och vänstern, och influerade av de franska nyfascisterna bakom 

”Den nya högern”.  

 

Analys 

Min genomgång av SvP visar att partiet symboliserar ett tydligt brott i NSF:s/SvP:s ideologiska 

utveckling. Partiet var fascistiskt och etnonationalistiskt, snarare än klassiskt 

                                                 
350 ”Vidareutveckling av de politiska punkterna”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20140714075808/https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-
politiska-punkterna/ (läst 29.04.2016) 
351 Lööw, Nazismen i Sverige, 42. 
352 Lööw, Nazismen i Sverige, 69. 
353 ”Vidareutveckling av de politiska punkterna”. Svenskarnasparti.se. 
https://web.archive.org/web/20140714075808/https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-

politiska-punkterna/ (läst 29.04.2016) 

https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
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nationalsocialistiskt. Partiet förespråkade ett etniskt homogent Sverige. Till skillnad från 

kulturnationalister354 menade medlemmarna inom SvP att svenskheten var genetiskt betingad, 

att etniciteten var avgörande för vem som kunde vara svensk medborgare. Den klassis ka 

nationalsocialismen betonade rasen. SvP betonade etniciteten. Vissa observatörer skulle nog 

mena att det inte är någon skillnad mellan ras och etnicitet. Men i klassisk nationalsocia l ism 

var det den ariska rasen som stod över alla andra raser, på en transnational nivå. SvP 

intresserade sig i huvudsak för de etniska svenskarna. Och istället för en rasism som rangerade 

raserna som mer eller mindre värda, menade SvP att alla etniciteter var lika mycket värda. Men 

de behövde sina egna livsrum, och skulle inte blandas. Partiet behöll dock en fascistisk profil. 

Partiet ville organisera nationen enligt en korporativistisk modell som kan liknas vid den 

italienska fascismen. Partiledaren Daniel Höglund menade att den klassiska 

nationalsocialismen var ”statisk”. Till exempel är nationalsocialismen en ultranatione ll 

ideologi. Men i dagens samhälle räckte det inte att bara fokusera på den egna nationen. Europas 

nyfascister kämpar för att försvara hela Europa, från mångkultur, islamism och allmän 

degenerering. Därav det pan-europeiska samarbetet i Alliance for Peace and Freedom. 

Nationalsocialismen tog också fullständigt avstånd från demokrati, inkluderat pluralism 

och liberala fri- och rättigheter. Riktigt så statiskt ville inte SvP vara. Till exempel menade SvP 

att lokala folkomröstningar kunde vara bra, så länge frågorna var av sådan karaktär att 

lokalbefolkningen ansågs besitta den nödvändiga kunskapen. Folket skulle också ha den 

yttersta makten att kunna avsätta sin ledare, om missnöjet blev stort. Ingenting tyder heller på 

att SvP ville förbjuda andra partier eller organisationer. Så länge det svenska folket sattes främst 

och inga icke-svenskar innehade några maktpositioner, skulle SvP vara nöjda. Svenskarna 

skulle bli ett priviligierat folk i Sverige, med individuella fri- och rättigheter355. Icke-svenskar 

kunde tillåtas bo i Sverige, men vara ett andrarangs folk. Icke-svenskarna skulle inte ha samma 

privilegier som svenskarna. De skulle till exempel inte få äga företag eller media.  

Heléne Lööw har benämnt SvP:s ideologi som en blandform av nationalsocial ism, 

fascism och amerikansk vit makt-ideologi.356 Detta är jag inte enig i. Nationalsocialismen fanns 

naturligtvis ständigt i bakgrunden. Nästan samtliga individer hade en eller annan form för 

nationalsocialistisk aktivism bakom sig. Men partiet var noga med att radera alla spår av 

                                                 
354 Sverigedemokraterna räknas ofta som kulturnationalister. Kulturnationalister betonar gärna en nations 

kultur, språk och tradition. Om en invandrare låter sig assimileras kan denne godkännas av 
majoritetsbefolkningen. 
355 Om än något begränsat. Partiet var t.ex. kritiskt ti l l  fri abort, samt homosexuella pars rätt att adoptera.  
356 ”Svenskt nazistiskt parti mobiliserar inför valet”. Dagens Nyheter.http://www.dn.se/valet-2014/svenskt-

nazistiskt-parti-mobiliserar-infor-valet/ (läst 29.04.2016) 

http://www.dn.se/valet-2014/svenskt-nazistiskt-parti-mobiliserar-infor-valet/
http://www.dn.se/valet-2014/svenskt-nazistiskt-parti-mobiliserar-infor-valet/
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nationalsocialism i sina program. SvP var snarare influerade av ”Den nya högerns” projekt. 

Enskilda individer (framförallt Stefan Jacobsson och Magnus Söderman) hade kopplingar till 

amerikansk vit makt-ideologi. Magnus Södermans roman Till värn för Norden lästes i 

studiecirklar. I den lyser stundom Södermans kunskap om David Lane och Wotansvolk igenom, 

men som parti höll sig SvP till politik. Södermans spirituella förhållningssätt till politiken blev 

inte explicit uttryckt hos SvP. Södermans roll var som ideolog. Han tillförde lite konkret till 

SvP:s politik. Jacobsson tog ett kliv ifrån denna ideologi, i alla fall öppet, till fördel för det pan-

europeiska projektet Alliance for Peace and Freedom. Då är beröringspunkterna till fascismen 

tydligare. I SvP:s ideologi förenades influenserna från ”Den nya högern” med en gränslös 

kärlek till sin egen nation. Partiet hyllade ”det svenska”. Det var en säregen, men inte unik, 

identitetspolitik, som syftade till att stärka nationen. Partiets medlemmar identifierade sig som 

svenskar, och ville inte kännas vid andra folkslag inom nationens gränser.  

 Med SvP kom också ett brott i förhållande till val av strategi. SvP var visserligen ett 

politiskt parti, och per definition bundet till partipolitik. Men samtidigt utvecklade vissa 

falanger inom partiet metapolitiska strategier. Detta gällde särskilt individerna bakom Motgift. 

Efter SvP: upplösning har motgift-gänget fortsatt sitt metapolitiska arbete. I maj år 2016 står 

Motgift som medarrangör till Manhemsdagen. Besökarna kommer att kunna ta del av 

musikuppträdande, teaterföreställningar och diverse försäljning av kläder, litteratur, och 

aktivistmaterial. Bland återförsäljarna märks BarriTrad, Motgifts nätbutik, och Logik Förlag. 

Tal kommer att hållas av bland andra Dan Eriksson, Magnus Söderman, Stefan Jacobsson och 

Björn Björkqvist. Björkqvist medverkan på Manhemsdagen och som återkommande gäst hos 

Motgift tyder på att han också kommit till insikt om metapolitikens betydelse. Så länge SvP 

fanns var han skeptisk till sidoprojekt. Björkqvist och bland andra Daniel Höglund och Anders 

Ärleskog skriver idag för Nyanserat.nu. Samma Ärleskog är en av delägarna bakom Logik 

Förlag. De centrala aktörerna bakom SvP är med andra ord verksamma än idag, med olika 

metapolitiska projekt.  

 En av frågeställningarna jag lyfte i inledningen handlade om huruvida partiet hade 

utrymme för intern debatt. Meningsskiljaktigheter förekom. Detta representeras tydligast av 

konflikten mellan Motgift och Realisten. Det fanns röster som menade att motgift-gänget tog 

sig stora friheter, och distanserade sig alltför mycket från partiet. I olika debattforum runt om 

på internet anklagades Motgift för att fokusera på fel saker, vara alltför ”flummiga” och 

utsvävande. I Björn Björkqvist avskedsbrev från Realisten insinuerade han att han inte var nöjd 

med utvecklingen. Björkqvist menade att det var ”direkt förrädiskt” att starta upp 
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konkurrerande verksamheter utanför partiet.357 SvP var toppstyrt. Det var Stefan Jacobsson 

som, tillsammans med partistyrelsen, drog upp riktlinjerna för partiet. En förklaring till partiets 

problem kan knytas till dess snabba växt. Så länge NSF-veteranerna hade total kontroll över 

partiet var det inte utrymme för debatt. Tillströmningen av nya individer till partiet medverkade 

till att partiet växte. Samtidigt var fler intresserade av att göra sin röst. Motgift tycks ha blivit 

en stark falang inom partiet. I konflikten mellan Martin Ekedahl och Mikael Skillt hävdade 

vissa att Stefan Jacobsson och motgift-gänget tog Skillts parti.358 Det uppstod med andra ord 

konflikter inom partiet. Alla var inte eniga, men så länge partiet fanns låg fokus på det 

partipolitiska.  

 Partiet fick 681 röster i riksdagsvalet år 2010. Fyra år senare satsade partiet på att få 

10 000 röster. Det var högt ställda förväntningar. Det kan jämföras med Sverigedemokraterna 

som i sitt första val, år 1988, fick 1118 riksdagsröster. Vid valet år 1991 fick partiet 4887 röster. 

Först år 2010 kom partiet över 4 % -spärren, och in i riksdagen.359 Sverigedemokraternas 

valresultat år 1991 är fult jämförbart med SvP:s andra val som resulterade i 4189 röster. Ändå 

såg partiet resultatet som ett misslyckande. Det är lätt att säga att förväntningarna var 

orealistiska. Partiet kände dock medvind. Realisten var inte så långt ifrån att få presstöd. 

Sverigedemokraternas framgångar vittnade om att nationalistiska tendenser var på frammarsch 

också i Sverige. Det stora misslyckandet bestod emellertid inte i antalet riksdagsröster. Partiet 

hade antagligen kunnat leva med det, om kommunalvalen hade gått som det var tänkt. När 

partiet vann mandatet i Grästorp år 2010 var det en enorm framgång. Det visade att partiets 

politik hade potential hos väljarna. Eftersom partiet hade satsat ordentligt inför valet år 2014 

var de uteblivna mandaten en besvikelse.  

 Att partiet la ner sin verksamhet kom som en överraskning. Det kan inte bara ha berott 

på valresultatet år 2014, även om det var en bidragande orsak. Målet om 10 000 röster var 

orealistiskt. I själva verket hade partiet, procentuellt, gjort ett bättre andragångsval än vad 

Sverigedemokraterna gjorde i sin tid. Det rimliga hade varit att behålla partistrukturen för att 

fortsätta utvecklas, och på sikt nå större framgångar. De ledande individerna hade emeller t id 

inte det tålamodet. Dan Eriksson och Magnus Söderman ville vidare med Motgift. Stefan 

                                                 
357 ”Tack för denna tid”. Realisten.se. 
https://web.archive.org/web/20141015152447/https://www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-denna-tid/ (läst 
30.04.2016) 
358 Dessa uppgifter har jag inte kunnat kontrollera, utan de är hämtade från ett diskussionsforum för anonyma 
användare. Det står emellertid klart att Ekedahl lämnade partiet, av en eller annan grund. «Tråden om Radio 
Framåt/ Veckans Motgift»: http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/41634-Tr%C3%A5den-om-
Radio-Fram%C3%A5t-Veckans-Motgift/page6 (läst 11.05.2016) 
359 Från Sverigedemokraternas wikipediasida: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna#Riksdagsval  

https://web.archive.org/web/20141015152447/https:/www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-denna-tid/
http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/41634-Tr%C3%A5den-om-Radio-Fram%C3%A5t-Veckans-Motgift/page6
http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/41634-Tr%C3%A5den-om-Radio-Fram%C3%A5t-Veckans-Motgift/page6
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Jacobsson lade ner mer och mer tid på AFP. Björn Björkqvist önskade inte en politisk roll utan 

såg sig själv som folkbildare. Varken Daniel Höglund eller Anders Ärleskog klev fram för att 

föra partiet de hade skapat vidare. Nyrekryteringen underifrån gick svagt. Det fanns ingen som 

var beredd att stiga fram och leda partiet. Partipolitikens era var över för denna gång. De 

metapolitiska strategierna hade tagit över. 

 

Sammanfattning 

SvP bildades år 2008, efter att NSF hade lagt ner sin verksamhet. Partiet hette först Folkfronten, 

men efter ett år tog partiet det nya namnet. SvP vände ryggen åt nationalsocialismen. Realism, 

etnicitet och fakta var SvP:s ledord. Till det nya partiet strömmade individer med en helt annan 

bakgrund än de gamla NSF-veteranerna hade. Detta medförde att konflikter uppstod, då fler 

ville vara med och göra sin röst hörd. NSF-veteranerna samlade sig inom tidskriften Realisten. 

De ”nya” formerade sig runt Motgift. Motgift-gänget var mer intresserade av metapolit iska 

strategier. Som parti ägnade sig SvP naturligtvis år partipolitik, men under årens lopp går det 

att skönja en utveckling mot att mer och mer använda sig av metapolitiska strategier. Efter 

partiets upplösning har de ledande individerna fortsatt med metapolitisk verksamhet. SvP kan 

karaktäriseras som fascistiska etnonationalister, influerade av franska Nouvelle Droit. 
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7 Avslutning 

Genom uppsatsen har jag visat hur Nationalsocialistisk front (NSF) ideologiska utveckling gått 

från klassisk, utomparlamentarisk, nationalsocialism under 1990-talet, vidare till partipolit isk 

verksamhet i början av 2000-talet, för att med bildandet av Svenskarnas parti (SvP) lägga om 

den nationalsocialistiska profilen helt, och istället låta sig influeras av ”Den nya högern”. I 

tillägg har jag visat att SvP, vid sidan om det rent partipolitiska, och som en följd av influenserna 

från ”Den nya högern”, också utvecklade metapolitiska strategier. Inledningsvis ställde jag upp 

en rad frågeställningar. Nedan vill jag visa hur min uppsats kan besvara dessa. Mitt främsta 

verktyg har varit att se efter element av kontinuitet och/eller brott i den ideologiska 

utvecklingen. 

När NSF bildades år 1994 var det et brott mot den rådande utvecklingen i ett kort perspektiv. 

Under 1980-talet hade de högerextrema aktivisterna tröttnat på Nordiska Rikspartiets torftiga 

och föråldrade profil. Partipolitik var långtråkigt och gav liten effekt. Inspirerade av en 

blandform av aggressiv skinhead-kultur och influenser från amerikansk vit makt-miljö 

utvecklades i Sverige en nynazistisk miljö, som var mer radikal, och som med militanta metoder 

önskade att påskynda det oundvikliga raskriget. Organisationen VAM var det främsta exemplet . 

Allt detta trotsade NSF. NSF skulle inte vara en underground-verksamhet. NSF stod för den 

öppna nazismen. Organisationen var öppen, medlemmarna maskerade sig inte under sina 

demonstrationer, och ingen skulle behöva undra över vad NSF verkligen stod för. NSF ville 

införa en nationalsocialistisk stat i Sverige.  

Sett i ett längre perspektiv stod NSF för kontinuitet i utvecklingen av nationalsocialist iska 

organisationer i Sverige. Det går en linje mellan Birger Furugårds SNSP, via makarna 

Oredssons Nordiska Riksparti, till NSF. NSF:s politiska program under 1990-talet kopierade 

flera av Furugårds punkter. Ett tydligt tecken på NSF:s nationalsocialistiska profil var att 

medlemmarna betonade vikten av ras, samt att organisationen var aggressivt antisemit isk. 

Liksom Furugård och Nordiska Rikspartiet förespråkade NSF icke-våldsstrategier. Det är inte 

detsamma som att våld inte förekom. Alla tre organisationer hade egna, gärna uniformerade, 

skyddskårer, inspirerade av tyska SA. Men det politiska våldet var inte satt i system. Oftast 

handlade skärmytslingarna om slagsmål politiska motståndare emellan. Furugårdarna hamnade 

i bråk med kommunister. Nordiska Rikspartiets RAG-avdelning slogs med antirasister, och de 

våldsbenägna individerna inom NSF hamnade ofta i handgemäng med representanter från 

extremvänstern. När våldet blev grövre tog ledningarna ofta avstånd. Så skedde under de så 
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kallade NRP-rättegångarna under 1980-talet. Likaså tog NSF:s ledning starkt avstånd från 

polismorden i Malexander år 1999, samt den fristående terrorcellen som år 2004 gjorde ett 

försök på att inleda en arisk revolution. Också Furugård tog avstånd från våld. Efter splittringen 

mellan han och Sven-Olov Lindholm varnade Furugård för Lindholms fascistiska och 

våldsförhärligande organisation. Det var han, Furugård, som stod för den sanna 

nationalsocialismen som byggde på kärleken till sitt folk.360   

NSF valde under sin första fas utomparlamentariska strategier. Dit hörde inte våld, men 

demonstrationer, flygbladsutdelning och friluftsaktiviteter. Under den andra fasen, 2000-2008, 

vidareutvecklades NSF till ett politiskt parti. Genom att ställa upp i val blir sammanlikningen 

mellan NSF, Furugård och Nordiska Rikspartiet än mer aktuell. NSF, som var motståndare av 

demokratin, skulle med demokratiska medel avskaffa demokratin. Utvecklingen till att 

organisera sig som ett parti var ett brott mot NSF:s interna utveckling. Ideologiskt var mycket 

sig likt. NSF skulle vara det nationalsocialistiska alternativet i riksdagsvalen. NSF betonade 

fortfarande rastillhörighet men vi ser en glidande övergång till att partiet mer och mer 

fokuserade på Sverige och svenskarna. Nationalsocialismens internationella symbol, hakkorset, 

övergavs, till fördel för en vasakärve, en symbol med lång, svensk, tradition. Medlemmarnas 

uniformer byttes ut mot blå t-skjortor med ”NSF” i gul text. Partiorganet Den sanne 

nationalsocialisten bytte namn till Den svenske nationalsocialisten.  

I utvecklingens tredje fas togs steget mot ett totalt avståndstagande från 

nationalsocialismen. När NSF lades ned år 2008, var det slutet för organisationen. SvP, som 

bildades i stället, var något helt nytt. I min uppsats representerar SvP det definitiva brottet i 

organisationernas ideologiska utveckling. Nationalsocialismen hade blivit ett hinder. Nya 

strategier behövdes för att nå målet. Det nya målet var inte att införa en nationalsocialistisk stat; 

det var att återskapa ett etniskt, homogent, Sverige. Och i tillägg till rent partipolitiska strategier 

arbetade SvP med metapolitiska strategier.  

Ideologiskt influerades SvP av ”Den nya högern” såsom den utvecklades i nyfascist iska 

kretsar i Frankrike från 1960-talet och framåt. ”Den nya högern” arbetade visserligen efter strikt 

metapolitiska metoder. Politiken blev intressant först när den kulturella hegemonin i ett 

samhälle hade ändrats. SvP anammade dock mycket av ideologin, men inom en partipolit isk 

struktur. Kampen för ett etniskt homogent Sverige var en del av en kampanj för ett nytt Europa, 

vilket hittills har resulterat i det pan-europeiska samarbetet Alliance for Peace and Freedom. 

”Den nya högern” kritiserar den existerande liberala demokratin. Aspekter som materialism, 

                                                 
360 Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”En varning!”. Flygblad. 1936. 
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individualism, de universella mänskliga rättigheterna och multikulturalism ses på som negativa 

konsekvenser av liberal demokrati. Rasideologi lämnades åt sidan. Fokus låg på att restaurera 

Europa, att återupprätta dess etniska homogenitet. Enligt Roger Griffin representerar ”Den nya 

högern” en ideologi som distinkt skiljer sig från klassisk fascism och nazism, och kan 

klassificeras som nyfascism.361 Etnisk pluralism, kritik mot mångkultur, kritik mot 

styrelseskicket, och en önskan om att positionera sig mellan vänstern och högern på den 

politiska skalan kännetecknade SvP politiska profil. Även om NSF utan tvivel var en 

nationalsocialistisk organisation, kan inte det samma sägas om SvP. Och även om partiet hyste 

individer med nationalsocialistisk bakgrund, eller med nazistiska åsikter, kan inte de sägas 

representera partiets politik. Likheterna mellan SvP och Per Engdahl och Malmörörelsen är 

slående. Liksom AFP var Malmörörelsen ett pan-europeiskt samarbetsprojekt. Engdahl var en 

Sveriges ledande fascister, helt fram till sin död år 1994. Engdahls gärning sträckte sig från och 

med att han blev medlem i Sveriges Fascistiska Kamporganisation på 1920-talet, till att han i 

slutet av 1970-talet formulerade en strategi som förordade att rörelsen skulle tona ned 

rasbegreppet och istället kritisera invandringen. Engdahls idéer influerade till bildandet av 

Bevara Sverige Svenskt, sedermera Sverigedemokraterna.362 SvP var ett nyfascistiskt och 

etnonationalistiskt parti. Influenserna kom främst från ”Den nya högern”, men inhemsk 

inspiration sakandes inte. Per Engdahl är ett exempel på det. 

Uppsatsens andra frågeställning handlade om vilka strategiska val som NSF och SvP gjorde 

för att nå sina mål. Och var våld, som politisk metod, acceptabelt? Jag har redan varit inne på 

en del av svaret. Under sin första fas använde sig NSF av utomparlamentariska strategier. 

Demonstrationer, flygbladskampanjer, och sedermera politisk skolning av organisationens 

medlemmar var NSF:s huvudaktiviteter. Målet var att införa en nationalsocialistisk stat i 

Sverige. Med partibildningen år 1999 flyttades fokus från den utomparlamentariska till den 

parlamentariska verksamheten. Målet var detsamma: att verka för en nationalsocialistisk stat. 

Med SvP utvecklades den parlamentariska, partipolitiska, strategin ytterligare. 

Utomparlamentariska metoder användes också. Ett exempel på det var de riktade aktionerna på 

lokal nivå som syftade till att ändra allmänhetens uppfattning av partiet. Genom att 

representanter för partiet erbjöd sig att hjälpa till med gräsklippning, att plocka skräp, etc. ville 

partiet visa att SvP stod upp för de svaga i samhället. I tillägg utvecklade partiet metapolit iska 

                                                 
361  Griffin, “Fascism’s new faces (and new facelessness) in the ‘post-fascist’ epoch”, Fascism Past and Present, 
West and East, 51-52. 
362 Sven Ove Hansson. ”Från Engdahl ti l l  Åkesson”. Tiden Magasin (06.02.2013): http://tidenmagasin.se/fran-

engdahl-ti l l-akesson/ (läst 11.05.2016)  

http://tidenmagasin.se/fran-engdahl-till-akesson/
http://tidenmagasin.se/fran-engdahl-till-akesson/
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strategier, i tråd med ”Den nya högern”. Metapolitiken, som den framställs av bland andra Alain 

de Benoist, är i huvudsak opolitisk. Istället för ändra på politiken, ville ”Den nya högern” ändra 

den kulturella hegemonin. När folket var redo, skulle aktioner sättas in för att förändra politiken. 

De metapolitiska strategierna representerades främst av Motgift. Metapolitiken var en av 

anledningarna till att SvP till slut upplöstes. Flera framträdande individer ville satsa mer på 

metapolitiska strategier, än på partipolitiska. I efterdyningarna av SvP:s upplösning har Motgift 

växt. På internetsajten nyanserat.nu publicerar NSF-veteraner som Anders Ärleskog, Daniel 

Höglund och Björn Björkqvist texter som ta sikte på att förändra folks invanda tankemönster . 

”Den nya högern” har paketerat om nazismen, gjort den mer klädsamt nationalistisk, och 

representanterna för SvP går mer och mer in för de metapolitiska strategierna. 

Våld var, som jag har varit inne på, inte acceptabelt. Såväl NSF som SvP tog bestämt 

avstånd från våldsutövning. Något annat hade varit ytterst anmärkningsvärt för ett politiskt 

parti. Däremot drog de bägge organisationerna till sig individer som kunde ha våldsamma 

tendenser. Inom NSF pratade ledningen om att en revolution låg långt fram i tiden. Stundtals 

tappade enskilda medlemmar tålamodet. Det hände att individer hoppade av NSF, för att bilda 

egna sammanslutningar och påskynda raskriget. De utgjorde små terrorceller som baserade sin 

ideologi på amerikansk nynazism. I media fick NSF mycket av skulden för polismorden i 

Malexander. I själva verket hade bara två av tre gärningsmän någon koppling till 

organisationen. Dessa hade också lämnat NSF ett par år tidigare, för att istället satsa på grov 

kriminalitet. Detsamma skedde år 2004. Länsledaren för NSF- Västerås tröttnade på att gå vänta 

på förändringar, och bestämde sig för att agera på egen hand. Han lämnade NSF, och bildade 

en egen, liten, terrorcell som skulle sätta igång den rasliga revolutionen. Igen tog NSF avstånd 

från händelserna.  

Naturligtvis skedde det att våld uppstod. Flera ledande NSF-medlemmar anmäldes för 

våldsamt upplopp i Nora år 1998. NSF-medlemmar hamnade ofta i bråk med politiska 

motståndare. Men våldet var som regel inte riktat mot allmänheten. Och inte sällan stod 

motståndarna, vänsterextremister och AFA-medlemmar, för en ansenlig del av våldet. Den 

kriminalitet som NSF och SvP oftast anmäldes för var så kallade budskapsbrott. ”Hets mot 

folkgrupp” var vanligt förekommande. Samtidigt var det en kriminalitet NSF och SvP inte 

erkände. Anmälningarna sågs på som ett bevis på hur åsikts- och yttringsfriheten hade blivit 

inskränkt, och inte gällde dem. Det var ett bevis på hur etablissemanget, företrädarna för den 

liberala demokratin, förtryckte dem som hade avvikande åsikter ifråga om demokrati och 

invandringspolitik.  
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Några av de ledande individerna inom SvP hyllade våldet som politisk metod. Stefan 

Jacobsson hade en bakgrund som initiativtagare till Free The Order, en organisation som 

samlade in pengar till fängslade The Order-medlemmar. Magnus Söderman hade ett förflutet 

inom såväl Christian Idenity som David Lanes Wotansvolk. Det kan dock inte sägas att dessa 

idéer avspeglades i SvP:s ideologi. I det fallet representerade individerna inte partiet. Likaledes 

förhåller det sig med gärningsmännen i Malexanderfallet och terrorcellen i Västerås. De 

inblandade representerade inte NSF:s politik och ideologi.  

När det kommer till intern debatt, har det varit svårt att slå fast huruvida det förekom. 

Åtminstone när det gäller NSF. Det kan dock sägas att NSF var toppstyrt. Hierarkin var total. 

Det var ledaren, samt den närstående riksledningen, som tog alla beslut. Organisationens 

medlemmar kunde infoga sig med ledningens beslut, eller se sig om efter andra alternativ. I de 

flesta fall accepterade medlemmarna det. NSF:s ideologi och politiska strategi var på så sätt 

representativ för organisationens medlemmar. SvP var en mycket större organisation, med 

individer med annan bakgrund än NSF-veteranerna. Därför förekom mer intern debatt, och fler  

interna konflikter. När jag har studerat diverse diskussionsforum om SvP, har det framkommit 

att många var kritiska till Motgift. Motgiftgänget tog stor plats, och ansågs sväva i väg från det 

sakpolitiska. Alla var inte imponerade av Magnus Södermans religiösa utsvävningar, eller deras 

ställningstagande för Ukraina i Ryssland/Ukraina-konflikten. SvP tvingades sedermera att 

officiellt ta avstånd från nationalisterna i Ukraina. Det berodde inte minst på partiets 

inblandning i Alliance for Peace and Freedom, som aktivt hade tagit ett pro-ryskt 

ställningstagande. Att Dan Eriksson valde Motgift framför SvP, togs inte gott emot av till 

exempel Björn Björkqvist, som menade att alla krafter måste fokusera på partiet. När också 

Stefan Jacobsson valde en mer framträdande roll inom Alliance for Peace and Freedom, framför 

fortsatt partiarbete stod för många stolar tomma inom SvP. Det omöjliggjorde fortsatt politiskt 

arbete för SvP, och var en bidragande orsak till partiets upplösning.  

Jag har redan slagit fast att SvP varken var nazistiskt, eller nynazistiskt. Snarare handlade 

det om ett nyfascistiskt parti som vilade på en etnonationalistisk grund. Tendenserna till fascism 

var flera. Tydligast kom de fascistiska tendenserna fram i partiets pamflett ”Ett styrelsesk ick 

för 2000-talet”. Orsakerna till att kritisera det rådande styrelseskicket var flera. Det var 

föråldrat. Det var oansvarigt. Det gynnade inte ”svenskarnas intressen”. Av pamfletten framgår 

det att partiet förespråkade ett styrelseskick som var helt annorlunda. Ser man pamfletten i ljuset 

av hur SvP var organiserat, reglementet kring val av ledare etc., blir partiets fascist iska 

tendenser tydligare. Landets ledare skulle väljas av ett väl insatt råd, på obestämd tid. Det skulle 
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visserligen vara enkelt att avsätta ledaren. Var folket missnöjt skulle det finnas funktioner och 

kontrollmekanismer som möjliggjorde ledarens avgång. Hur dessa kontrollmekanismer skulle 

vara utformade är oklart. Ledaren skulle också kännetecknas av kompetens och ansvar. Liksom 

Stefan Jacobsson tog konsekvenserna av det dåliga valresultatet år 2014 och upplöste partiet, 

skulle en framtida ledare för Sverige vara ansvarsfull, och beredd att ta konsekvenserna av 

folkets eventuella missnöje.  

SvP:s förhållande till demokrati inte lika statiskt som i den klassiska nationalsocialismen, 

representerat av Hitlers totalitära styre i Tyskland. Lokala folkomröstningar skulle förekomma 

i SvP:s samhälle. Så länge Sverige var fritt från etniskt, främmande, element, kunde svenskarna 

bibehålla sina individuella fri- och rättigheter. Yttrandefriheten var SvP:s främsta paroll. Partiet 

önskade diskussioner ”med högt i tak” om styrelseskickets utformning. SvP ansåg att dagens 

system var föråldrat. Styrelseskicket skulle vara ”dynamiskt [i motsats till statiskt] och hela 

tiden tillåtas att både förbättras och effektiviseras”.363 Det viktiga var att det var gynnsamt för 

svenskarna. SvP:s styrelseskick skulle inte vara så byråkratiskt. Antagligen skulle det inte 

behövas en lika stor riksdag som det ryms inom dagens parlamentariska styrelseskick. Det 

skulle inte vara lika trögt att fatta, och genomdriva, beslut. De olika korporationernas ledare 

skulle utgöra riksdagen. I samråd med statschefen skulle de fatta alla beslut. Det skulle inte 

behövas omröstningar. De ledande individerna skulle ansvara för att deras politik hela tiden 

gynnade Sverige och svenskarna. Om så inte skedde skulle de avsättas.  

I SvP:s värld var åsiktsförbud otänkbart. Men det är fortfarande oklart exakt hur ”folket” 

skulle kunna göra sin röst hörd. Likaväl framstår SvP:s tänkta styrelseskick som mer dynamiskt 

än Hitlers nationalsocialistiska regim. SvP:s primära mål var att skapa ett etniskt, homogent, 

Sverige. Om så skedde skulle andra ting lösas som en konsekvens av detta. Kriminalite ten 

skulle sjunka. Arbetslösheten skulle gå ned. Skatterna också, samtidigt som pensionerna och 

andra delar av välfärdssystemet skulle gå upp. Folket skulle inse hur viktigt etnisk homogenitet 

är, och vara nöjda. Dessutom skulle individuella fri- och rättigheter upprätthållas, med några, 

viktiga, undantag. Homosexuellas rättigheter skulle antagligen inskränkas, liksom rätten att 

gifta sig med en utomeuropé. Sterilisering och fri abort skulle också sättas under press. SvP:s 

ideal var kärnfamiljen. En man och en kvinna hade tillsammans bäst förutsättningar att bilda en 

familj.  

                                                 
363 ”Frågor och svar”. Svenskarnasparti.se 
https://web.archive.org/web/20140424080111/https://www.svenskarnasparti.se/fragor -och-svar/ (läst 

07.05.2016) 

https://web.archive.org/web/20140424080111/https:/www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar/
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Om vi utgår från Roger Griffins definition: ”Fascism är en politisk ideologi vars mytiska 

kärna, i sina olika uttrycksformer, består av en populistisk ultranationalism och som söker en 

nationell pånyttfödelse (palingenesis)” är det lättare att fastställa det fascistiska tankegodset hos 

SvP. Partiet var ultranationalistiskt. Sverige och svenskarnas väl var partiets drivkraft. 

Främmande etniciteters välbefinnande var ointressant. Det viktiga var att främmande element 

inte vistades i Sverige. SvP såg bakåt i historien, mot fornstora dagar, då samhället (enligt 

partiet) präglades av etnisk homogenitet. Partiet var populistiskt, och kritiken mot 

etablissemanget var monumentalt. Om vi lägger till att fascism också kan vara internatione ll 

blir SvP:s nyfascistiska tendenser än tydligare. Samarbetet i Alliance for Peace and Freedom 

syftar till att försvara hela Europa mot mångkulturen. Det handlar inte längre bara om kamp för 

den nationella tillvaron. Det räcker inte. Hela Europa ligger på sin dödsbädd. För att skydda 

Sverige, måste också Europas gränser skyddas.  

Nu som vi har konkluderat med att SvP inte var ett nazistiskt, eller ett nynazistiskt, parti 

blir också Zeev Sternhells definition applicerbar. Sternhell, som avvisar att nazismen skulle 

vara fascistisk, menar att fascistiska rörelser har ett gemensamt mål: att revoltera mot den 

liberala demokratin, samt att rörelserna drivs av en aversion mot marxistiska former av 

socialism. Fascismens kärna är en organisk nationalism i en revolutionär form; det gamla ska 

rivas, för att ge plats åt det nya samhället. Elitism och korporativa samhällsmodeller är andra 

kännetecken, enligt Sternhell. SvP:s ideologi låg nära Sternhells definition. 

SvP ville också återta kontrollen över diverse institutioner. Bankväsendet skulle 

förstatligas, liksom sjukvården och kollektivtrafiken till exempel. SvP förespråkade strängare 

villkor för den tredje statsmakten, media. I tillägg föreslog partiet att nationen skulle organiseras 

enligt korporativistisk modell. Dessa belägg pekar mot en förståelse av SvP som ett 

nyfascistiskt parti. Jag menar att SvP i tillägg var bärare av en totalitär ideologi. Partiet byggde 

på en utopi, den etniskt, homogena, nationen. SvP menade att man med vetenskapens hjälp 

kunde skilja mellan svenskar och icke-svenskar. Synen på det framtida samhällsbygget var 

utopiskt, partiet strävade efter ett fullkomligt samhälle. All politik var riktat mot att fullföra 

utopin. Det visar partiets millennaristiska sida. SvP ville skapa ett idealsamhälle, ett 

tusenårsrike, här på jorden. Och det inom kort. I Magnus Södermans Till värn för Norden kom 

detta till uttryck. Söderman presenterade där (den gamla) idén om ett enat, nationalistiskt, 

Norden, och det var inte omöjligt att införa under vår livstid. De nordiska folken bar på samma 

gener: ”En nordisk stat står inte i motsatsförhållande till den nationella identiteten”.364 Politisk 

                                                 
364 Söderman, Til l  värn för Norden, 126. 
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messianism innebär att bärarna av en ideologi nålar upp sina politiska fiender som folkfiender 

och landsförrädare. Allmänviljan är ett uttryck för kollektivets egentliga, och sanna, vilja. 

Allmänvilja är oberoende av folkets faktiska vilja, som den framkommer i val och liknade. Den 

är en högre, och sannare, form av demokrati. De som motsätter sig allmänviljan är 

folkfiender.365 SvP menade att etablissemanget, den politiska och ekonomiska eliten, 

tillsammans med ”pk-median”, var landsförrädare som sög ut, och bedrog, vanligt folk. De har 

påtvingat Sverige mångkultur, globalism och ett politiskt system som bara gynna eliten. De har 

krossat drömmen om folkhemmet, den romantiska bilden av det gamla Sverige, som var (påstod 

SvP) fritt från främmande kulturer. 

Øystein Sörensens moderna definition av totalitarism är också användbar. SvP hade funnit 

receptet på ett fullkomligt samhälle. Det startar vid att etablera ett etniskt, homogent, Sverige. 

SvP förkastade dagens liberala demokrati totalt, och önskade ett revolutionärt brott med det 

bestående. Partiet var övertygade om att de hade rätt, att SvP bar på sanningen. SvP var 

konsekvent antipluralistiskt. SvP:s ledning ansåg sig vara en utvald elit. De hade förstått hur 

etablissemanget lurade det sovande folket. De visste vilka krafter som låg bakom 

samhällsomstörtningen. Dessutom ansåg SvP att alla som stod i vägen för deras mål kunde 

betraktas som fiender. Jag har inte inkluderat alla punkter Sørensen har i sin definition. 366  

Framförallt är jag tveksam till om SvP var beredda att använda sig av våld för att genomföra 

sina idéer. Jag vill inte stänga ute den möjligheten helt. Samtidigt vill jag påstå att SvP var av 

den uppfattningen att våld inte skulle behövas. När folket vaknade och såg ”sanningen” skulle 

de ge sitt stöd till SvP. Partiet vill bygga upp en stark polismakt. Men initialt skulle den 

bekämpa den utländska kriminaliteten. När Sverige blev fritt från främmande etniciteter skulle 

kriminaliteten minska som följd av detta. Men för att upprätthålla ett sådant styrelseskick som 

SvP beskrev, skulle det krävas en stark och lojal ordningsmakt. Därför är det inte otänkbart att 

våldsutövning var något SvP accepterade, om det var för att upprätthålla fred och ro när partiet 

väl hade kommit till makten. Konklusionen är: Svenskarnas parti var ett nyfascistiskt parti som 

stod på en etnonationalistisk grund, och var bärare av en totalitär ideologi. 

 

 

 

                                                 
365 Sörensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 29-33. 
366 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 42. 
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Vidare forskning 

Jag ser för mig ett par områden som är intressanta att forska vidare på. För det första vore det 

intressant att se närmare på den identitära rörelsen i Sverige. Centrerade runt nätverket Motpol 

finns några av Sveriges mest ambitiösa nationalister när det kommer till metapolit iska 

strategier. Dessutom kan en närmare studie av Magnus Söderman och hans olika projekt vara 

intressant. Motpol och Motgift är de främsta representanterna idag för radikal nationalism. 

Deras metoder, samt nationella och internationella kontakter, kan vara värt att forska vidare på. 

 Idag har Nordiska Motståndsrörelsen (svenska, finska och norska) seglat upp som den 

öppna nationalsocialismens försvarare. De har på sätt och vis tagit över den roll som 

Nationalsocialistisk front hade under 1990-talet. En studie av dem, samt kopplingarna till 

Soldiers of Odin kunde vara intressant. Möjligen i ljuset av Nordismen, åsikten att de nordiska 

länderna bör bilda en förbundsstat, skild från EU. 

 

 



121 

 

Litteraturlista 

Böcker och artiklar: 

AFA Dokumentation. ”Oberoende nationalister- organisationslösheten som 

organisationsform”. Brunt!– Nationalistisk & nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld 

under efterkrigstiden, Mats Deland och Charles Westin (red.), 221-250. (Stockholm: Atlas, 

2007). 

Baker, David. “Of fascism and idealising abstractions: Are all cats grey?”. Fascism Past & 

Present, West & East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative 

Study of the Extreme Right. (Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2006). 

Bibel 2000, Johannes 8:44. 

Bruchfeld, Stéphane. ””Löjliga anklagelser”- om den s k historierevisionismen”. Historisk 

tidskrift, Tema: Antisemitism, nr 1 (1996): 120-149. 

Gardell, Mattias. Gods of the Blood. (Durham&London: Duke University Press, 2003). 

Gardell, Mattias. Rasrisk. (Stockholm: Natur och kultur, 2003). 

Gardell, Mattias. Raskrigaren- Seriemördaren Peter Mangs. (Stockholm: Leopard Förlag, 

2015). 

Griffin, Roger, “Between metapolitics and apoliteia: The Nouvelle Droite’s strategy for 

conserving the fascist vision in the interregnum” i Modern & Contemporary France (2000), 

8:1. 

Griffin, Roger. Between metapolitics and apoliteia: The Nouvelle Droite's strategy for 

conserving the fascist vision in the 'interregnum'.  Modern & Contemporary France (2000), 

8:1. 

Griffin, Roger. “Notes towards the definition of fascist culture: the prospects for syngergy 

between Marxist and liberal heuristics” i Fascism: Critical Concepts in Political Science, 

Volume III Fascism and Culture, red. Roger Griffin & Matthew Feldman (London: Routledge 

2004). 

Griffin, Roger. “Fascism’s new faces (and new facelessness) in the ‘post-fascist’ epoch”. 

Roger Griffin, Werner Loh & Andreas Umland, red., Fascism Past and Present, West and 
East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the 

Extreme Right (Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2006). 

Griffin, Roger. The Nature of Fascism (London, New York: Routledge, 2006). 

Griffin, Roger (red.) Fascism (Oxford: University Press, 2009). 



122 

 

Johnson, Douglas. “The New Right in France”. Neo-Fascism in Europe. Redigerad av 

Luciano Cheles, Ronnie Ferguson och Michalina Vaughan. (London, New York: Longman, 

1991). 

Laqueur, Walter. Fascism- past, present, future. (Oxford University Press: New York, 1996). 

Lodenius, Anna-Lena och Per Wikström. Vit makt och blågula drömmar- Rasism och Nazism 

i dagens Sverige. (Stockholm: Natur och Kultur, 1998). 

Lorenz, Einhart “Berlin: Framveksten av «den moderne anitsemittismen»“. Jødehat- 

Antisemittismens historie fra antikken til I dag. Trond Berg Eriksen, Håkon Harket och 

Einhart Lorenz (red.) (Oslo: Cappelen Damm, 2009). 

Lööw, Heléne. ”Den rasistiske undergrunnskulturen i Sverige”.  Rasistisk vold i Europa. 

Redigerad av Tore Bjørgo och Rob Witte. 81-101. (Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1993). 

Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980-1999 Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, 

myterna, riterna. (Stockholm: Ordfront Förlag, 2000). 

Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan. 

(Stockholm: Ordfront Förlag, 2004). 

Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000-2014. (Stockholm: Ordfront Förlag, 2015). 

Ofstad, Harald. Vår forakt for svakhet. (Oslo: Pax, 1971). 

Pauley, Bruce F. Hitler, Stalin, and Mussolini. Totalitarianism in the twentieth century (3:e 

utg). (Wheeling: Harlan Davidson, 2009). 

Rundqvist, M och Engström, M. ”«Det är en sak för hela samhället.» Lokalpolitikers 

uppfattningar om rasism och nazism i Karlskrona”. Det lokala våldet- Om rädsla, rasism, och 

social kontroll, Ingrid Sahlin och Malin Åkerström (red.) (Västerås: Liber AB, 2000). 

Rydgren, Jens. “The Sociology of the New Right”. Annual Review of Sociology, nr. 33 

(2007): 241-262. 

Sandelin, Magnus. Extremister- En berättelse om politiska våldsverkare i Sverige. 

(Bokförlaget DN: Stockholm, 2007). 

Senholt, Jacob C. “Radical Traditionalism and the New Right: An Examination of Political 

Esotericism in America i Esotericism”. Religion and Politics, red. Arthur Versluis, Lee Irwin 

och Melinda Phillips (Minneapolis: North American Academic Press, 2012). 

Spektorowski, Alberto. “The Intellectual New Right, the European Radical Right and the 

Ideological Challenge to Liberal Democracy”. International Studies 39, nr. 2 (2002): 165-182 

Sternhell, Zeew. Neither Right nor Left. Fascist ideology in France (New Jersey: Princeton 

University Press, 1986). 



123 

 

Sternhell, Zeev. The Birth of Fascist Ideology. (New Jersey: Princeton University Press, 

1995). 

Sørensen, Øystein. Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier- en 

totalitær mentalitet?. (Oslo: Aschehoug, 2011). 

Sørensen, Øystein. "Totalitarisme som begrep og fenomen" .  Ideologi og terror- totalitære 

ideer og regimer, Øystein Sørensen, Bernt Hagtvedt och Bjørn Arne Steine (red.). (Oslo: 

Dreyers Forlag, 2011). 

Wright, Stuart A. “Strategic Framing of Racial-Nationalism in North America and Europe: 

An Analysis of a Burgeoning Transnational Network” i Terrorism and Political Violence, 

21:2, 189-210. 

 

Övrigt: 

Aftonbladet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9912/01/nazmail.html 

Aftonbladet: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&service

Id=2 

Brottsrummet.se. ”Sexualbrott”. http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott 

Dagens Nyheter: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9E

C9810AA6B380CDAE447&serviceId=2 

Dagens Nyheter: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72

F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2 

Dagens Nyheter. ”HD fastställer nazistdom”: 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173

622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9

D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2 

Dagens Nyheter: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13B

F7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2 

Dagens Nyheter: 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173

622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C

4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9912/01/nazmail.html
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349199911303218701&serviceId=2
http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9EC9810AA6B380CDAE447&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9EC9810AA6B380CDAE447&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151993082281E7C53086B9EC9810AA6B380CDAE447&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519940201753CB4DCDA72F93586DB9AFDC0572515&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915199704195969DEE9D143C961176DA26825AFB80D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509151999113006B66628ED13BF7F23EEA0F41CF72659&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050915200006042BD109C4B6A33F45DF23C0FE170CB18E&serviceId=2


124 

 

”Den nya högern- en introduktion”. http://www.motpol.nu/oskorei/2007/02/10/den-nya-

hogern-en-introduktion/ 

Djurskyddslag (1988:534): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534/ 

Englund, Englund. ”Om djur, människor och undermänniskor”.  Peterenglund.com (blogg). 

https://web.archive.org/web/20060106224209/http://www.peterenglund.com/textarkiv/nazidju

r.htm 

”EU-upplysningen”. http://www.eu-upplysningen.se/Sverige- i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-

EU/ 

Expo. ”Historien om Nationalsocialistisk front”. http://expo.se/2008/historien-om-

nationalsocialistisk-front_2363.html 

Expo. ”Svenska nazister bryter relationen med Svoboda”. http://expo.se/2014/svenska-

nazister-bryter-relation-med-svoboda_6556.html 

Expressen, 1992: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199212211126329&service

Id=2 

Expressen. “Jackie Arklöv misstänks för fler mord”. http://www.expressen.se/nyheter/jackie-

arklov-misstanks-for- fler-mord/ 

Expressen: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&service

Id=2 

Expressen: 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173

622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&

serviceId=2 

Expressen: 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D7661736

22E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&s

erviceId=2 

Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-nazisterna-som-begatt-mord/ 

Hansson, Sven Ove. ”Från Engdahl till Åkesson”. (06.02.2013): http://tidenmagasin.se/fran-

engdahl-till-akesson/ 

Henrik Lunde  for HL-senteret. ”Nynazisme”. 06.10.2011. 

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-

nazismen/ettertid/nynazisme 

http://www.motpol.nu/oskorei/2007/02/10/den-nya-hogern-en-introduktion/
http://www.motpol.nu/oskorei/2007/02/10/den-nya-hogern-en-introduktion/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534/
https://web.archive.org/web/20060106224209/http:/www.peterenglund.com/textarkiv/nazidjur.htm
https://web.archive.org/web/20060106224209/http:/www.peterenglund.com/textarkiv/nazidjur.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-EU/
http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
http://expo.se/2014/svenska-nazister-bryter-relation-med-svoboda_6556.html
http://expo.se/2014/svenska-nazister-bryter-relation-med-svoboda_6556.html
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199212211126329&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199212211126329&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199212211126329&serviceId=2
http://www.expressen.se/nyheter/jackie-arklov-misstanks-for-fler-mord/
http://www.expressen.se/nyheter/jackie-arklov-misstanks-for-fler-mord/
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199911303312023&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200502023359284&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&serviceId=2
https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756767633A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayDocument?documentId=050910200011282832062&serviceId=2
http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-nazisterna-som-begatt-mord/
http://tidenmagasin.se/fran-engdahl-till-akesson/
http://tidenmagasin.se/fran-engdahl-till-akesson/
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/ettertid/nynazisme
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/ettertid/nynazisme


125 

 

HL-senteret- Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. “Den tyske nazismen“.  

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-

nazismen/bakgrunn/ideologi/den-tyske-nazismen.html 

Motkraft.net. ”Norrköping: Nazist knivskuren vid konfrontation”. 

https://web.archive.org/web/20030402002823/http://www.motkraft.net/nyheter/544/ 

Political Research Associates.  “What is the Third Position?” 

http://www.publiceye.org/fascist/third_position.html 

Stockholms fria. ”Nygamla nazister på marsch”. http://www.stockholmsfria.se/artikel/76296 

Svenska Dagbladet: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219290&service

Id=2 

Svenska heraldiska föreningen: http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php/artiklar/allmaent-

om-heraldik/76-foerbjudna-nazi-symboler 

Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1994 och 1995 (1996). 

Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1996 (1997). 

Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1997 (1998). 

Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1998 (1999). 

Säkerhetspolisen. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1999 (2000). 

TT Nyhetsbyrån: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB

8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2 

TT Nyhetsbyrån: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD3

3D41F2333F9539832DD3&serviceId=2 

Valmyndigheten. ”Val till kommunfullmäktige i Karlskrona”. 

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/10/80/roster.html 

Valmyndigheten. ”Slutresultat”.  http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/10K/10.html 

Wikipedia. ”Mikael Skillt”.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Skillt 

Wikiquote. https://sv.wikiquote.org/wiki/Tage_Erlander 

World Union of National Socialists: http://nationalsocialist.net/ 

 

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/den-tyske-nazismen.html
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/den-tyske-nazismen.html
https://web.archive.org/web/20030402002823/http:/www.motkraft.net/nyheter/544/
http://www.publiceye.org/fascist/third_position.html
http://www.stockholmsfria.se/artikel/76296
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219290&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219290&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803199911303219290&serviceId=2
http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php/artiklar/allmaent-om-heraldik/76-foerbjudna-nazi-symboler
http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php/artiklar/allmaent-om-heraldik/76-foerbjudna-nazi-symboler
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061983120308C74C086ACB8A835567F1C8B17BD680&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2333F9539832DD3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2333F9539832DD3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080619860623CEBD040BEFD33D41F2333F9539832DD3&serviceId=2
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/10/80/roster.html
http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/10K/10.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Skillt
https://sv.wikiquote.org/wiki/Tage_Erlander
http://nationalsocialist.net/


126 

 

Källmaterial 

 

AFP. ”Grandmaster Putin?”. https://apfeurope.com/2016/03/grand-master-putin-another-

unexpected-move-by-vladimir-putin-as-he-orders-the-withdrawal-of-the-russian-forces- in-

syria/ 

AFP. ”Statement of Principles”.  https://apfeurope.com/statement-of-principles/ 

Arminius.se. ”Litteratur”. 

https://web.archive.org/web/20121228212520/http://www.arminius.se/litteratur/5.html 

BGF-intervju- Stefan Jacobsson. http://www.bgf.nu/intervjuer/sj/sj.html 

Budkaveln. ”En rörelse med en framtid”. nr 1 (1994). 

Budkaveln. Signaturen ”A.A”. ”Sverige vakna:”. nr 1 (1994). 

Budkaveln. Signaturen ”Greven”. ”Call to arms”. nr 1 (1994). 

Budkaveln.”Vad är nationalsocialism”. Årg. 1,nr 1 (1994). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”17 Augusti 1996. Segerns dag!”.  Årg. 1, nr 1 (1996). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Demokratins rätta ansikte” Årg. 1, nr 1 (1996). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Hitler firandet 107- år”.  Årg. 1, nr 1 (1996). 

Den Sanne Nationalsocialisten. "Stadgar för NSF". Årg. 1, nr 1 (1996). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Hell Birger Furugård”. Årg. 2, nr 1 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Juden och Europa”. Årg. 2, nr 1 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Varför Nationalsocialism”. Årg. 2, nr 1 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten ”Börjes tal vid Adolf Hitler-fest 108”. Årg. 2, nr 2 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten Observera!”. Årg. 2 nr 2 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”RÖRELSENS POLITISKA PROGRAM”. Årg. 2, nr 2 

(1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten”Vad är Nationalsocialistisk front”. Årg. 2, nr 2 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten”Observera”. Årg. 2, nr 3 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Våld som argument?”. Årg. 2, nr 3 (1997). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Ledare”. Årg. 3 nr 1 (1998). 

https://apfeurope.com/2016/03/grand-master-putin-another-unexpected-move-by-vladimir-putin-as-he-orders-the-withdrawal-of-the-russian-forces-in-syria/
https://apfeurope.com/2016/03/grand-master-putin-another-unexpected-move-by-vladimir-putin-as-he-orders-the-withdrawal-of-the-russian-forces-in-syria/
https://apfeurope.com/2016/03/grand-master-putin-another-unexpected-move-by-vladimir-putin-as-he-orders-the-withdrawal-of-the-russian-forces-in-syria/
https://apfeurope.com/statement-of-principles/
https://web.archive.org/web/20121228212520/http:/www.arminius.se/litteratur/5.html
http://www.bgf.nu/intervjuer/sj/sj.html


127 

 

Den Sanne Nationalsocialisten "Möt Anders Högström- Sveriges enda hopp”. Årg. 3, nr 1 

(1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Kommunalråd möttes av NSF”. Årg. 3, nr 2 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Ledaren”. Årg. 3, nr 2 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten”Programpunkt 2: EN FATTAR BESLUTET, EN BÄR 

ANSVARET”. Årg. 3, nr 2 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Insänt till DSNS”. Årg. 3, nr 5 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten. Jonas Nyberg. ”Demokratin”. Årg. 3, nr 5 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten. "Redaktionellt”. Årg. 3, nr 5 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten ”Varför vi använder uniform”. Årg. 3, nr 6 (1998). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”NSF tar steget in i partipolitiken!”. Årg. 4, nr 1 (1999). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Retirera aldrig!”. Årg. 4, nr 1 (1999). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Organisationsförbud”.. Årg. 4, nr 2 (1999). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”Innebär NSF:s partibildning politisk liberalisering”.  Årg. 4, 

nr 2 (1999). 

Den Sanne Nationalsocialisten. ”C18:s svenska springpojkar”.  Årg. 4, nr 4 (1999). 

Den-svenske.com. ”900 stolta svenskar marscherade i huvudstaden”. 

https://web.archive.org/web/20050827205758/http://www.den-

svenske.com/txt/EEElkyupuFkbkTMZuI.shtml 

Den-svenske.com. ”Björn Björkqvist fängslas för nationaldagstal”. 

https://web.archive.org/web/20071011091525/http://den-svenske.com/txt/2007-09-11-

bjorn_bjorkqvist_fangslas_for_nationaldagstal.shtml 

Den-svenske.com. ”Ett resultat som bäddar för en ljus framtid”. 

https://web.archive.org/web/20061108153323/http://www.den-

svenske.com/txt/EEVlVAAFuylsHoTvJc.shtml 

Den-svenske.com. ”Hovrättsdom kan bli prejudicerande”. 

https://web.archive.org/web/20080304162937/http://www.den-svenske.com/txt/2008-02-28-

hovrattsdom_kan_bli_prejudicerande.shtml 

Den-svenske.com. ”Klargörande angående Salemmanifestationen”. 

https://web.archive.org/web/20080220091233/http://www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-

klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml 

https://web.archive.org/web/20050827205758/http:/www.den-svenske.com/txt/EEElkyupuFkbkTMZuI.shtml
https://web.archive.org/web/20050827205758/http:/www.den-svenske.com/txt/EEElkyupuFkbkTMZuI.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091525/http:/den-svenske.com/txt/2007-09-11-bjorn_bjorkqvist_fangslas_for_nationaldagstal.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091525/http:/den-svenske.com/txt/2007-09-11-bjorn_bjorkqvist_fangslas_for_nationaldagstal.shtml
https://web.archive.org/web/20061108153323/http:/www.den-svenske.com/txt/EEVlVAAFuylsHoTvJc.shtml
https://web.archive.org/web/20061108153323/http:/www.den-svenske.com/txt/EEVlVAAFuylsHoTvJc.shtml
https://web.archive.org/web/20080304162937/http:/www.den-svenske.com/txt/2008-02-28-hovrattsdom_kan_bli_prejudicerande.shtml
https://web.archive.org/web/20080304162937/http:/www.den-svenske.com/txt/2008-02-28-hovrattsdom_kan_bli_prejudicerande.shtml
https://web.archive.org/web/20080220091233/http:/www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml
https://web.archive.org/web/20080220091233/http:/www.den-svenske.com/txt/2007-12-16-klargorande_angaende_salemmanifestationen.shtml


128 

 

Den-svenske.com. ”NSF till val”. 

https://web.archive.org/web/20021006173256/http://www.den-

svenske.com/pressmeddelande_02-04-05.htm 

Den-svenske.com.”Robert Faurisson besökte Sverige”. 

https://web.archive.org/web/20070423224232/http://www.den-

svenske.com/txt/EEZFkEZEVkWYWTlXih.shtml 

Den-svenske.com. ”Uttalande från NSF om mordet i Upplands Väsby”. 

https://web.archive.org/web/20071011091113/http://den-svenske.com/txt/2007-10-09-

uttalande_fran_nsf_om_mordet_i_upplands_vasby.shtml 

Den Svenske Nationalsocialisten. ”Frihetskampen gäller oss alla”. Nr 1, (2001) 

Den Svenske Nationalsocialisten. ”Motstånd kräver alternativ”. Nr 1 (2001) 

Den Svenske Nationalsocialisten. ”NSF-Öland”. Nr 1 (2001) 

Den Svenske Nationalsocialisten. ”Nationalsocialistisk front i kommunpolitiken”. Nr 3 (2001) 

Den Svenske Nationalsocialisten. ”Telefonintervju”. nr 2 (2002) 

Flashback.org. ”Svenskarnas parti tråden, allt om SvP”. 

https://www.flashback.org/p52434511 

Flygblad utdelat i Stockholm inför attacken i januari år 2016. Odaterat flygblad. Författaren 

innehar en digital kopia, hämtad från Twitter 

”Free the Order Sverige”. 

http://web.archive.org/web/20120102144105/http://www.freetheorder.se/ 

Hitler, Adolf. Min Kamp. I dansk översättelse (1966). Bind 1 och 2. 

Info-14. ”info-14 kommenterar NSF-ledningens skrivelse om Salem”. 

https://web.archive.org/web/20080131181838/http://www.info14.com/artiklar.php?id=273 

Info-14.com. ”Stoppa förintelsen av vårt folk”. 

https://web.archive.org/web/20060426083647/http://info14.com/artiklar.php?id=186 

Intervju i nationell.nu med Magnus Söderman: 

http://web.archive.org/web/20140228064954/http://www.nationell.nu/2009/08/23/magnus-
soderman-jag-ar-starkt-gudstroende 

 
Jacobsson, Stefan. ”I tjänst för Europa”.  https://www.nyanserat.nu/i-tjanst- for-europa/ 

Metapedia. ”Salemmanifestationen”. http://sv.metapedia.org/wiki/Salemmanifestationen 

Motgift.nu. ”Att göra saker i rätt ordning: radikalisera det svenska folket”. 

https://web.archive.org/web/20150629052356/https://www.motgift.nu/2015/05/att-gora-

saker-i-ratt-ordning-radikalisera-det-svenska-folket/ 

https://web.archive.org/web/20021006173256/http:/www.den-svenske.com/pressmeddelande_02-04-05.htm
https://web.archive.org/web/20021006173256/http:/www.den-svenske.com/pressmeddelande_02-04-05.htm
https://web.archive.org/web/20070423224232/http:/www.den-svenske.com/txt/EEZFkEZEVkWYWTlXih.shtml
https://web.archive.org/web/20070423224232/http:/www.den-svenske.com/txt/EEZFkEZEVkWYWTlXih.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091113/http:/den-svenske.com/txt/2007-10-09-uttalande_fran_nsf_om_mordet_i_upplands_vasby.shtml
https://web.archive.org/web/20071011091113/http:/den-svenske.com/txt/2007-10-09-uttalande_fran_nsf_om_mordet_i_upplands_vasby.shtml
https://www.flashback.org/p52434511
http://web.archive.org/web/20120102144105/http:/www.freetheorder.se/
https://web.archive.org/web/20080131181838/http:/www.info14.com/artiklar.php?id=273
https://web.archive.org/web/20060426083647/http:/info14.com/artiklar.php?id=186
http://web.archive.org/web/20140228064954/http:/www.nationell.nu/2009/08/23/magnus-soderman-jag-ar-starkt-gudstroende
http://web.archive.org/web/20140228064954/http:/www.nationell.nu/2009/08/23/magnus-soderman-jag-ar-starkt-gudstroende
https://www.nyanserat.nu/i-tjanst-for-europa/
http://sv.metapedia.org/wiki/Salemmanifestationen
https://web.archive.org/web/20150629052356/https:/www.motgift.nu/2015/05/att-gora-saker-i-ratt-ordning-radikalisera-det-svenska-folket/
https://web.archive.org/web/20150629052356/https:/www.motgift.nu/2015/05/att-gora-saker-i-ratt-ordning-radikalisera-det-svenska-folket/


129 

 

Motgift.nu. ”Svenskarnas part upplöses- Ett ärligt alternativ får ett värdigt slut”. 

https://web.archive.org/web/20150529201028/https://www.motgift.nu/2015/05/svenskarnas-

parti-upploses-ett-arligt-alternativ-far-ett-vardigt-slut/ 

National-Socialisten- kampblad för svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet. 

”Nationalsocialismens sedliga grundval”. Nr 1 (1926). 

National-Socialisten- kampblad för svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet.. 

”Nationalsocialismens statspolitiska grundval”. Nr 2 (1926). 

Nationalsocialistisk front. Odat. flygblad från NSF. 

Nationalsocialistisk front. ”Grundstenar i den kommande Nationalsocialistiska staten 

Sverige”. Odat. flygblad (1994-95). 

Nationalsocialistisk front. ”Informationsblad från NSF- Rörelsens grundstenar” (1997). 

Nationalsocialistisk front. ”Politiska grundstenar”.  Infobrev 1 -00 (juni 2000). 

Nationalsocialistisk front. ”Kommunpolitiskt program för Karlskrona, val 2002”. (2002) 

Nationell.nu. ”Daniel Höglund: Vår politik bygger på verkligheten”.. http://archive.is/iZHRO 

Nordfront. ”Motgift-medarbetare i Ukraina”.. https://www.nordfront.se/motgift-medarbetare-

poserade-i-ukraina.smr 

Nordfront. ”Val 2010: Svenskarnas parti”. https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-

parti.smr 

Nsf.nu.”Kampen går vidare”. 

https://web.archive.org/web/20081224031029/http://www.nsf.nu/2008-11-22-

kampen_gar_vidare.html 

Nsfront.info .”Björkqvist avgår”.  

https://web.archive.org/web/20030830060750/http://www.nsfront.info/txt/EpyEkuukpFkqFJq
VfC.shtml 
 

Nsfront.info. ”Björkqvists veckokrönika”. 

https://web.archive.org/web/20021218142505/http://www.nsfront.info/karlskrona/veckokroni

ka.htm 

Nsfront.info. ”Föredrag och trubadurkväll”. 

https://web.archive.org/web/20040604210539/http://www.nsfront.info/txt/EplpFpEpklSRDfP

Uyj.shtml 

Nsfront.info. ”Grundläggande ståndpunkter”. 

https://web.archive.org/web/20040812053932/http://www.nsfront.info/standpunkter.shtml 

https://web.archive.org/web/20150529201028/https:/www.motgift.nu/2015/05/svenskarnas-parti-upploses-ett-arligt-alternativ-far-ett-vardigt-slut/
https://web.archive.org/web/20150529201028/https:/www.motgift.nu/2015/05/svenskarnas-parti-upploses-ett-arligt-alternativ-far-ett-vardigt-slut/
http://archive.is/iZHRO
https://www.nordfront.se/motgift-medarbetare-poserade-i-ukraina.smr
https://www.nordfront.se/motgift-medarbetare-poserade-i-ukraina.smr
https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-parti.smr
https://www.nordfront.se/val-2010-svenskarnas-parti.smr
nsf.nu
https://web.archive.org/web/20081224031029/http:/www.nsf.nu/2008-11-22-kampen_gar_vidare.html
https://web.archive.org/web/20081224031029/http:/www.nsf.nu/2008-11-22-kampen_gar_vidare.html
https://web.archive.org/web/20030830060750/http:/www.nsfront.info/txt/EpyEkuukpFkqFJqVfC.shtml
https://web.archive.org/web/20030830060750/http:/www.nsfront.info/txt/EpyEkuukpFkqFJqVfC.shtml
https://web.archive.org/web/20021218142505/http:/www.nsfront.info/karlskrona/veckokronika.htm
https://web.archive.org/web/20021218142505/http:/www.nsfront.info/karlskrona/veckokronika.htm
https://web.archive.org/web/20040604210539/http:/www.nsfront.info/txt/EplpFpEpklSRDfPUyj.shtml
https://web.archive.org/web/20040604210539/http:/www.nsfront.info/txt/EplpFpEpklSRDfPUyj.shtml
https://web.archive.org/web/20040812053932/http:/www.nsfront.info/standpunkter.shtml


130 

 

Nsfront.info. ”Punktprogram”. 

https://web.archive.org/web/20080311123625/http://www.nsfront.info/punktprogram.shtml 

Realisten.se. ”En kort kommentar från ägarna”. 

https://web.archive.org/web/20141005003634/https://www.realisten.se/2014/10/01/en-kort-

kommentar- fran-agarna/ 

Realisten.se. ”Magnus Söderman går med i Svenskarnas parti”. 

https://web.archive.org/web/20120331093142/http://www.realisten.se/2012/03/27/magnus-

soderman-gar-med- i-svenskarnas-parti/ 

Realisten.se. ”Möt Kevin McDonald- den politiskt inkorrekte professorn”. 

https://web.archive.org/web/20130122072129/https://www.realisten.se/2012/09/17/mot-

kevin-macdonald-den-politiskt- inkorrekte-professorn/ 

Realisten.se. ”Nationalism är kärlek”. 

https://web.archive.org/web/20130424071135/https://www.realisten.se/2013/03/08/nationalis

m-ar-karlek/ 

Realisten.se. ”Tack för denna tid”. 

https://web.archive.org/web/20141015152447/https://www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-

denna-tid/ 

Realisten.se. ”Återsamling under fanorna”. 

https://web.archive.org/web/20141026165252/https://www.realisten.se/2014/09/16/atersamlin

g-under-fanorna/ 

Salemfonden. ”Salemfonden syfte och arbete”. 

https://web.archive.org/web/20021130102312/http://www.salemfonden.info/ 

Salemmordet. ”Salemmordet”. 

http://web.archive.org/web/20011202174659/http://salemmordet.cjb.net/ 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. Odat. flygblad, 1931. A. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. Odat. flygblad, 1931. B. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. Odat. flygblad, 1932. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”Odat. Flygblad”. 1936. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”En varning!”. Flygblad. 1936. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet, distriktsavdelning. ”Internt medlemsbrev”.  Stockholm, 

1933. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”Svenska Nationalsocialistiska partiets program”. 1930. 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”Upprop till alla svenskar”. Valplakat från SNSP, 1932. 

https://web.archive.org/web/20080311123625/http:/www.nsfront.info/punktprogram.shtml
https://web.archive.org/web/20141005003634/https:/www.realisten.se/2014/10/01/en-kort-kommentar-fran-agarna/
https://web.archive.org/web/20141005003634/https:/www.realisten.se/2014/10/01/en-kort-kommentar-fran-agarna/
https://web.archive.org/web/20120331093142/http:/www.realisten.se/2012/03/27/magnus-soderman-gar-med-i-svenskarnas-parti/
https://web.archive.org/web/20120331093142/http:/www.realisten.se/2012/03/27/magnus-soderman-gar-med-i-svenskarnas-parti/
https://web.archive.org/web/20130122072129/https:/www.realisten.se/2012/09/17/mot-kevin-macdonald-den-politiskt-inkorrekte-professorn/
https://web.archive.org/web/20130122072129/https:/www.realisten.se/2012/09/17/mot-kevin-macdonald-den-politiskt-inkorrekte-professorn/
https://web.archive.org/web/20130424071135/https:/www.realisten.se/2013/03/08/nationalism-ar-karlek/
https://web.archive.org/web/20130424071135/https:/www.realisten.se/2013/03/08/nationalism-ar-karlek/
https://web.archive.org/web/20141015152447/https:/www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-denna-tid/
https://web.archive.org/web/20141015152447/https:/www.realisten.se/2014/10/01/tack-for-denna-tid/
https://web.archive.org/web/20141026165252/https:/www.realisten.se/2014/09/16/atersamling-under-fanorna/
https://web.archive.org/web/20141026165252/https:/www.realisten.se/2014/09/16/atersamling-under-fanorna/
https://web.archive.org/web/20021130102312/http:/www.salemfonden.info/
http://web.archive.org/web/20011202174659/http:/salemmordet.cjb.net/


131 

 

Svenskarnasparti.se. ”Ett styrelseskick för 2000-talet”. 

https://web.archive.org/web/20140803055923/https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett

-styrelseskick-for-2000-talet/ 

Svenskarnasparti.se. ”Folkfronten blir Svenskarnas parti”. 

https://web.archive.org/web/20091203140653/http://www.svenskarnasparti.se/2009/11/29/fol

kfronten-blir-svenskarnas-parti-svp/ 

Svenskarnasparti.se. ”Folkfronten- ett nytt parti på den politiska arenan”. 

https://web.archive.org/web/20101231074345/http://www.svenskarnasparti.se/2008/11/23/fol

kfronten-ett-nytt-parti-pa-den-politiska-arenan/ 

Svenskarnasparti.se. ”Folkfronten slog upp portarna”. 

https://web.archive.org/web/20100820053449/http://www.svenskarnasparti.se/2008/11/25/fol

kfronten-slog-upp-portarna/ 

Svenskarnasparti.se. ”Folkgemenskap”. 

https://web.archive.org/web/20140924185756/https://www.svenskarnasparti.se/category/folkg

emenskap/ 

Svenskarnasparti.se. ”Frågor och svar”. 

https://web.archive.org/web/20140424080111/https://www.svenskarnasparti.se/fragor-och-

svar/ 

Svenskarnasparti.se. ”Föredrag i Värmland” 

https://web.archive.org/web/20100410181331/http://www.svenskarnasparti.se/2010/04/06/for

edrag-i-varmland-2/ 

Svenskarnasparti.se. ”Kommunstyrelsen och skatteverket försöker få bort Höglund från SvP:s 

mandat i Grästorp”. 

https://web.archive.org/web/20101127063241/http://www.svenskarnasparti.se/2010/11/25/ko

mmunstyrelsen-och-skatteverket- forsoker-fa-bort-hoglund-fran-svps-mandat-i-grastorp/ 

Svenskarnasparti.se.”Partistadgar”. 

https://web.archive.org/web/20140719102147/https://www.svenskarnasparti.se/partistadgar/ 

Svenskarnasparti.se. ”Svenskarnas parti ger sitt stöd åt Svoboda”. 

https://web.archive.org/web/20140528194818/https://www.svenskarnasparti.se/2014/02/20/sv

enskarnas-parti-ger-sitt-stod-till-svoboda/ 

Svenskarnasparti.se. ”Svenskarnas parti lägger relationen med Svoboda på is”. 

https://web.archive.org/web/20140704173012/https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/18/sv

enskarnas-parti- lagger-relationen-med-svoboda-pa-is-2/ 

Svenskarnasparti.se. ”Svenskarnas parti upplöses”. http://archive.is/eT0Oc 

https://web.archive.org/web/20140803055923/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett-styrelseskick-for-2000-talet/
https://web.archive.org/web/20140803055923/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett-styrelseskick-for-2000-talet/
https://web.archive.org/web/20091203140653/http:/www.svenskarnasparti.se/2009/11/29/folkfronten-blir-svenskarnas-parti-svp/
https://web.archive.org/web/20091203140653/http:/www.svenskarnasparti.se/2009/11/29/folkfronten-blir-svenskarnas-parti-svp/
https://web.archive.org/web/20101231074345/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/23/folkfronten-ett-nytt-parti-pa-den-politiska-arenan/
https://web.archive.org/web/20101231074345/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/23/folkfronten-ett-nytt-parti-pa-den-politiska-arenan/
https://web.archive.org/web/20100820053449/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/25/folkfronten-slog-upp-portarna/
https://web.archive.org/web/20100820053449/http:/www.svenskarnasparti.se/2008/11/25/folkfronten-slog-upp-portarna/
https://web.archive.org/web/20140924185756/https:/www.svenskarnasparti.se/category/folkgemenskap/
https://web.archive.org/web/20140924185756/https:/www.svenskarnasparti.se/category/folkgemenskap/
https://web.archive.org/web/20140424080111/https:/www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar/
https://web.archive.org/web/20140424080111/https:/www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar/
https://web.archive.org/web/20100410181331/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/06/foredrag-i-varmland-2/
https://web.archive.org/web/20100410181331/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/06/foredrag-i-varmland-2/
https://web.archive.org/web/20101127063241/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/11/25/kommunstyrelsen-och-skatteverket-forsoker-fa-bort-hoglund-fran-svps-mandat-i-grastorp/
https://web.archive.org/web/20101127063241/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/11/25/kommunstyrelsen-och-skatteverket-forsoker-fa-bort-hoglund-fran-svps-mandat-i-grastorp/
https://web.archive.org/web/20140719102147/https:/www.svenskarnasparti.se/partistadgar/
https://web.archive.org/web/20140528194818/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/02/20/svenskarnas-parti-ger-sitt-stod-till-svoboda/
https://web.archive.org/web/20140528194818/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/02/20/svenskarnas-parti-ger-sitt-stod-till-svoboda/
https://web.archive.org/web/20140704173012/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/18/svenskarnas-parti-lagger-relationen-med-svoboda-pa-is-2/
https://web.archive.org/web/20140704173012/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/18/svenskarnas-parti-lagger-relationen-med-svoboda-pa-is-2/
http://archive.is/eT0Oc


132 

 

Svenskarnasparti.se. ”Svenskarnas parti tog sitt första mandat”. 

https://web.archive.org/web/20100923131449/http://www.svenskarnasparti.se/2010/09/20/sve

nskarnas-parti-tog-sitt-forsta-mandat 

Svenskarnasparti.se. ”SvP-Vänersborg erbjuder gratis gräsklippning när kommunen skär ner”. 

https://web.archive.org/web/20140902231740/https://www.svenskarnasparti.se/2014/05/19/sv

p-vanersborg-erbjuder-gratinus-grasklippning-nar-kommunen-skar-ner/ 

Svenskarnas parti.se. ”Talmanus i Almedalen”. 

https://web.archive.org/web/20140811195705/https://www.svenskarnasparti.se/2014 /06/28/st

efan-jacobssons-talmanus- i-almedalen/ 

Svenskarnasparti.se. ”Val 2010: Svenskarnas röster enas i Svenskarnas parti”. 

https://web.archive.org/web/20100814182810/http://www.svenskarnasparti.se/2010/04/19/val

-2010-svenskarnas-roster-enas-i-svenskarnas-parti/ 

Svenskarnasparti.se. ”Valplakat”. 

https://web.archive.org/web/20100813144320/http://www.svenskarnasparti.se/pdf/SvP_affisc

h2.pdf 

Svenskarnasparti.se. ”Vidareutveckling av de politiska punkterna”. 

https://web.archive.org/web/20140714075808/https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckli

ng-av-de-politiska-punkterna/ 

Svenskarnasparti.se. ”Vår symbol”.  

https://web.archive.org/web/20140623231449/https://www.svenskarnasparti.se/symbolen/ 

Svenskarnas Parti.se. ”Är ni nazister och/eller rasister?”. 

https://web.archive.org/web/20140719062645/https://www.svenskarnasparti.se/fragor-och-

svar/  

Svenskarnas partis valtidning 2014: 

https://web.archive.org/web/20140729005933/https://www.svenskarnasparti.se/wp-

content/uploads/valtidning_webb.pdf 

Sverigedemokraternas wikipediasida: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna#Riksdagsval 

Söderman, Magnus. Ett enat Europa av fria nationer- Anförande under Vision Europa den 24 

mars 2012, publicerad som e-bok av Motgift.nu, Motgift Ltd. och författaren, 2015. 

Söderman, Magnus. Ett tack till «medborgargardet». https://www.motgift.nu/2016/01/31/ett-

tack-till-medborgargardet/ 

Söderman, Magnus. Rasist, javisst?. (England: Motgift, 2015) 

Söderman, Magnus. Till värn för norden. 2:a upplagan. (England: Motgift, 2015) 

https://web.archive.org/web/20100923131449/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/09/20/svenskarnas-parti-tog-sitt-forsta-mandat
https://web.archive.org/web/20100923131449/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/09/20/svenskarnas-parti-tog-sitt-forsta-mandat
https://web.archive.org/web/20140902231740/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/05/19/svp-vanersborg-erbjuder-gratinus-grasklippning-nar-kommunen-skar-ner/
https://web.archive.org/web/20140902231740/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/05/19/svp-vanersborg-erbjuder-gratinus-grasklippning-nar-kommunen-skar-ner/
https://web.archive.org/web/20140811195705/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan-jacobssons-talmanus-i-almedalen/
https://web.archive.org/web/20140811195705/https:/www.svenskarnasparti.se/2014/06/28/stefan-jacobssons-talmanus-i-almedalen/
https://web.archive.org/web/20100814182810/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/19/val-2010-svenskarnas-roster-enas-i-svenskarnas-parti/
https://web.archive.org/web/20100814182810/http:/www.svenskarnasparti.se/2010/04/19/val-2010-svenskarnas-roster-enas-i-svenskarnas-parti/
https://web.archive.org/web/20100813144320/http:/www.svenskarnasparti.se/pdf/SvP_affisch2.pdf
https://web.archive.org/web/20100813144320/http:/www.svenskarnasparti.se/pdf/SvP_affisch2.pdf
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20140714075808/https:/www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
https://web.archive.org/web/20140623231449/https:/www.svenskarnasparti.se/symbolen/
https://web.archive.org/web/20140719062645/https:/www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar/
https://web.archive.org/web/20140719062645/https:/www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar/
https://web.archive.org/web/20140729005933/https:/www.svenskarnasparti.se/wp-content/uploads/valtidning_webb.pdf
https://web.archive.org/web/20140729005933/https:/www.svenskarnasparti.se/wp-content/uploads/valtidning_webb.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna#Riksdagsval
https://www.motgift.nu/2016/01/31/ett-tack-till-medborgargardet/
https://www.motgift.nu/2016/01/31/ett-tack-till-medborgargardet/


133 

 

«Tråden om Radio Framåt/ Veckans Motgift»: 

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/41634-Tr%C3%A5den-om-Radio-

Fram%C3%A5t-Veckans-Motgift/page6 

Wärme, Niclas. Revolution i välfärdsstaten. https://minfil.org/qco1i8b5b7/revo.html 

Zundel.se. ”Världens främste politiske fånge”. 

https://web.archive.org/web/20070101112220/http://www.zundel.se/aktivism.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/41634-Tr%C3%A5den-om-Radio-Fram%C3%A5t-Veckans-Motgift/page6
http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/41634-Tr%C3%A5den-om-Radio-Fram%C3%A5t-Veckans-Motgift/page6
https://minfil.org/qco1i8b5b7/revo.html
https://web.archive.org/web/20070101112220/http:/www.zundel.se/aktivism.asp


134 

 

 

 


