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E

xpo grundades 1995 av
bland annat journalisten
och författaren Stieg
Larsson som en politiskt
obunden och privat
forskningsstiftelse. Dess uppdrag
är och har hela tiden varit att
granska rasistiska och höger
extrema tendenser i Sverige, och
att informera allmänheten om
dessa förhållanden.
Idag står stiftelsen Expo på
tre ben. Ansiktet utåt var från
början tidskriften Expo som
kommer ut med fyra nummerom
året. Hemsidan har blivit ett allt
viktigare medie för informations
förmedling under senare år.
Expos andra ben är u
 tbildning,
som främst sker genom föreläsningar och seminarier.
Stiftelsens tredje ben – Expo
Research – är en nystartad
gren. Expo har under sina 14 år
kontinuerligt samlat in information och analyserat den organi
serade r asismen. Men med Expo
Research vill vi göra det arbetet
både bättre och tydligare. Expo
Research samlar och analyserar
all typ av information som är

 opplad till organiserad rasism,
k
antisemitism, h
 omofobi och
annan intolerans. En ovärderlig
tillgång i det här forsknings
arbetet är Expos unika arkiv
över högerextrema publikationer,
polisutredningar, pressklipp,
skivor och videoinspelningar
med mera.
Redaktionen och styrelsen
har sett det som ett viktigt
komplement till de andra
verksamhetsbenen att nu
presentera delar av detta
material. Vi gör detta med den
här föreliggande första års
rapporten. Det finns en stor
och växande e fterfrågan på
grundläggande kunskap om
de politiska grupperingar som
Expo bevakar. Förhoppningen
är att årsrapportenska öka
kunskapen om den så kallade
vit makt-miljön. Med tiden
kommerinsamlad data bidra till
att vi ännu bättre kan analysera,
granska och förstå utvecklingen
inom miljön. Årsrapporten
kan användas som litteratur i
studiecirklar och på utbildningar.
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1 INLEDNING
Det här kapitlet beskriver hur rapporten
är gjord. Det innehåller också en
sammanfattning av varje kapitel.
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I rapporten presenteras Expo Researchs
statistik och data över den svenska vit
makt-miljön under 2008. Rapporten är
den första i sitt slag i vad som planeras
bli en återkommande årsrapport.
fanns det 39 aktiva vit
makt-organisationer i Sverige. Det
tyder på en både aktiv och splittrad
extremistmiljö. Den övergripande
avsikten med denna rapport är att få
en snabb överblick över vilka organisationerna är, var de har varit aktiva
och i vilken omfattning. Genom att
systematisera informationen kommer
den framöver att vara jämförbar med
tidigare år. Förändringar och tendenser
inom vit makt-miljön kommer därmed
att synliggöras. Extremnationalistiska
och främlingsfientliga partier och
organisationer som inte kan anses
tillhöra vit makt-miljön har utelämnats
från denna rapport.
Den idag enda komparativa källa
som finns när det gäller vit makt-miljön
är den statistik över polisanmälda
hatbrott som Brottsförebyggande rådet
(Brå) årligen ger ut. Av samtliga cirka
5 900 hatbrottsanmälningar 2008 var
knappt 700 vit makt-motiverade, vilket
motsvarar tolv procent.1 Men Brå granskar inte vit makt-miljön som sådan.
UNDER 2008

och har
sedan dess granskat olika former
av organiseradrasism, det vill säga
personer, organisationer och partier
som sprider främlingsfientliga,
rasistiska och andra intoleranta idéer.
Stiftelsen Expo bedriver publicistisk
och opinionsbildande verksamhet. Expo
saknar kopplingar till s pecifika partier
och politiska grupper, men samarbetar
EXPO GRUNDADES 1995
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med alla individer och grupper som
delar stiftelsens plattform. Stiftelsen
Expo stöds ekonomiskt av bland andra
Stiftelsen hela Sverige – Artister mot
nazister och Bokförlaget Natur och
Kultur. Huvuddelen av stiftelsens
inkomster består av intäkter från
föredrag, prenumerationer, gåvor och
annonser.
Expo Research startade sin verksamhet under 2009 i syfte att samla
in i nformation om vit makt-rörelsen
och andra rasistiska, antisemitiska
och homofoba organisationer och
grupper. Expo har dock under de 14
år som stiftelsen funnits kontinuerligt
byggt upp ett arkiv av sådant material.
Skillnaden nu är att detta sker under
systematiska former och att arbetet
kommer resultera i en årlig årsrapport
om vit makt-miljön. Men även andra
typer av rapporter planeras.
Expos andra verksamheter består
av tidskriften och hemsidan samt
olika former av föreläsnings- och
utbildningsverksamhet.

METOD OCH KÄLLOR
I den här rapporten har vit maktmiljöns egen information använts
i stor u
 tsträckning. Källkritiskt är
detta problematiskt. Vit makt-miljön
är sluten och den information som
presenteras är propagandistisk. Detta
försvårar insamlandet av material och
data. Det organisationerna presenterar
är dessutom en del av den självbild de
vill förmedla. I vissa fall kan information vederläggas av andra källor. Det
gäller till exempel offentliga aktioner
som även uppmärksammas i medier.
I rapporten har vi använt oss av vit

makt-miljöns egna webbsidor, tidningar
och internmaterial. Observationer
har även gjorts vid manifestationer
och demonstrationer. Domar och
förundersökningar har varit viktiga
källor. Tjänsten InfoTorg har använts
för att ta fram information om företag,
personer och organisationer.
Det insamlade materialet har
sammanställts utifrån olika kriterier,
som olika former av aktiviteter,
regional fördelning och olika varianter
av i ntolerans som antisemitism,
islamofobi, homofobi etc.
Sammanställningarna utger sig
inte för att vara fullständiga. Dels
förändras vit makt-miljön snabbt. En
grupp, hemsida eller kampanj kan dyka
upp för att bara någon dag senare vara
borta. Dessutom är det osäkert om alla
organisationer söker offentligheten.
Det finns ett romantiserande kring
att starta upp hemliga militanta
celler bland somliga aktivister, men
av förklarliga skäl är det svårt att veta
om dessa planer sätts i verket. När det
gäller aktiviteter kan vi utgå från att
statistiken inte är komplett.

DEFINITIONER
OCH BEGREPP
Vit makt är inte att betrakta som någon
enad front av vit makt-grupper, utan
som ett sätt att förhålla sig till sin
omvärld. Det är inte i sig ovanligt att
olika vit makt-grupper sinsemellan är
oense såväl ideologiskt som personligt.
Samtidigt binds de samman av ett
antal gemensamma ståndpunkter,
som antidemokratin och idén om att
mänskligheten är uppdelad i olika
raser, där den vita människan anses

överlägsen. Grundläggande är även
idén om en judisk konspiration. Tanken
är att judarna styr världen och att de
försöker förinta den ”vita rasen”.
Judarna anses ha makten i samhället
sedan de tagit kontrollen över centrala
poster i samhället som regeringen och
medierna. Även personer som inte
är judar kan vara en del av denna
konspiration. Dessa anses då vara
”nyttiga idioter” och ”maktens lakejer”
som går judarnas ärenden. Vit maktmiljön har traditionellt benämnt
denna antisemitiska idé om den
judiska makten som Zionist Occupation
Government (ZOG), ett uttryck som
används alltmer sällan. Idag är det
vanligare att tala om sionistisk och
judisk makt eller bara ”sionister”.
Det är svårt att utifrån veta om en
person är medlem i en organisation
eller inte. Dessutom finns det runt
organisationerna personer som deltar
i olika engagemang, men som inte är
medlemmar. I rapporten har vi valt att
kalla personer som är aktiva i ”kampen”
för aktivister. I vissa fall används det
mer öppna begreppet anhängare, vilket
kan inkludera både personer som aktivt
stödjer rörelsen, men också personer
som sympatiserar med vit makt-idéerna,
är prenumeranter eller på annat sätt
följer ”rörelsen”.

SAMMANFATTNING
OCH DISPOSITION
redogör för antalet aktivavit
makt-grupper och organisationer,
deras struktur, aktivitet, propagandaspridningoch regionala fördelning.
Totalt var 39 vit makt-organisationer
aktiva under 2008. 25 av dessa bildades
KAPITEL 2
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under 2007 eller 2008. Merparten
av de nybildade grupperna tillhörde
de så kallade ”oberoende” eller ”fria”
nätverken.
Totalt genomfördes 1 946 aktiviteter
under 2008 – en ökning jämfört med
året innan då det ordnades 1 142
aktiviteter. Flest aktiviteter skedde i
Stockholm (344), Västmanland (293),
Västra Götaland (206), Värmland (148)
och Östergötland (144). Endast ett
län, Jämtland, saknade helt vit maktaktiviteter under 2008.
Den organisation som genomförde
flest aktiviteter var Nationalsocialistisk
front/Folkfronten (1 176) följt av Info 14
och deras nätverk Fria nationalister
(404), Svenska motståndsrörelsen (185)
och Nordiska förbundet inklusive
nätverket Motstånd (105).
Den vanligaste formen av aktivitet
var propagandaspridning (1733),
manifestationer (162), vilket ska
förstås som offentliga aktioner
som tidningsutdelning och andra
offentliga samlingar, föredrag (21),
demonstrationer (13), konserter (11)
och av organisationer organiserade
fester (6).
den geografiska
spridningen är kopplad till de län där
en o
 rganisation har haft någon form av
aktivitet. Nationalsocialistisk front/
Folkfronten hade under året aktiviteter
i 20 av de totalt 21 länen, Info 14/
Fria nationalister i 14 län, Svenska
motståndsrörelsen i 11 län och Nordiska
förbundet i 9 län. Flest antal aktiviteter
skedde under perioden april-juli.
KARTLÄGGNINGEN AV

syftar till att ge en bild av
vit makt-rörelsen på internet. internet
KAPITEL 3
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har kommit att spela en allt viktigare
roll för rörelsen. Via internet kan den
marknadsföra sig, öka sina intäkter
via försäljning och insamlingar,
lättare kommunicera och mobilisera
både internt och utåt och sprida sin
propaganda.
Det finns inga motsvarande
undersökningar av vit makt-relaterade
webbplatser, därför går det inte att göra
jämförelser bakåt i tiden. Men av allt
att döma har antalet vit makt-relaterade
webbplatser ökat dramatiskt under de
senaste åren.
Totalt fanns det under 2008 70
webbplatser med vit makt-relaterat
innehåll. 40 av dem lanserades under
2008. 38 av de 70 webbplatserna, drygt
53 procent, utgjordes av organisationssajter där vit makt-grupper presenterar
sin verksamhet. 15 av de 70 webbplatserna, 21 procent, var bloggar. Av de
resterande 18 webbplatserna bestod sex
av e-handel och fyra av kampanjmaterial. Fyra av webbplatserna var att
beteckna som portaler, två som nyhetsförmedlare och en av sidorna går under
rubriken övrigt.
59 av de 70 webbplatserna, 84
procent, var stationerade på servrar i
USA . Fem var stationerade i Danmark
och fem i Sverige. I två fall är det oklart
var webbplatserna var stationerade.
De två överlägset mest anlitade
bolagen för serverplats var under 2008
de amerikanska företagen Softlayer
Technologies, till vars servrar 27 av
webbplatserna var anslutna, och The
Planet.com internet Service, som var
värd för 25 av webbplatserna.
Den organisation som hade flest
webbplatser knutna till sig var Nordiska
förbundet. 27 av webbplatserna fanns

på de servrar som hyrdes av organisationen. Näst störst var Info 14 där
motsvarande siffra var 20.
ger en bild över de organisationerna som under 2008 spelat en
central roll de senaste åren. Deras
bakgrund såväl som strukturer, ideologiska yttringar och viktiga händelser
under året.
Det största nationalsocialistiska
partiet Nationalsocialistisk front, bytte
under 2008 namn till Folkfronten. I
och med namnbytet gjorde partiet en
kosmetisk förändring med nya symboler och ett nytt politiskt program där
nationalsocialismen och rasbiologin
plockats bort.
Info 14 lanserade projektet Fria
nationalister, som består av så kallade
”fria” aktivistgrupper runt om i
landet. Inspirationen är hämtad från
Tyskland där det bildats liknande
grupper tidigare för att undvika att bli
förbjudna av de tyska myndigheterna.
Sammanslutningarna är hierarkiskt
uppbyggda med lokala ledare.
Grupperna betonar aktivism som en
drivkraft för arbetet.
KAPITEL 4

sationen. Ledarskiktet inom organisationen åtalades efter ett internt bråk.
En av de ledande ville lämna gruppen
för en annan organisation. Han hotades
och hans datorer stals för att det var
där organisationens försäljningsregister
fanns. Ledargestalterna för organisationen åtalades och fälldes.
Nordiska förbundet lanserade
även de ett nätverk för så kallade fria
aktivistgrupper men har under 2008
haft en mer blygsam aktivitet.

har haft
en långtgående konflikt med Nordiska
förbundet men under 2008 trappades
den ner. I mars 2008 gjorde polisen ett
tillslag mot ett antal av SMR:s medlemmar och fann en större mängd vapen
och ammunition hos en av personerna.
Säkerhetspolisen bedömde det som
det största vapenfyndet som gjorts hos
en svensk vit makt-grupp det senaste
decenniet.
2008 har splittingen inom Nordiska
förbundet varit avgörande för organiSVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN
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2 SVENSK VIT
MAKT-MILJÖ 2008
av: anders dalsbro

Följande kapitel redogör för
antalet aktiva vit makt-grupper
och organisationer, deras struktur,
aktivitet, propagandaspridning och
regionala fördelning.
15

AKTIVA GRUPPER
Dagens svenska vit makt-miljö är inte
homogen. Dess organisationer skiljer
sig åt i såväl storlek, stabilitet och
struktur som i ideologi. Bakom vissa
sammanslutningar döljer sig anonyma
aktivister som sprider propaganda
via till exempel hemsidor. I andra fall
bedrivs verksamheten under mer eller
mindre offentliga former, till exempel
vid demonstrationer och propaganda
utdelningar. Att rörelsen är uppdelad i
flera olika mindre sammanslutningar
är i sig inte något unikt. Redan under
1920-talet var den svenska nazistiska
och fascistiska rörelsen splittrad.
vit makt-miljö
är att betrakta som en politisk
undergroundrörelse. Rörelsen som
sådan saknar politiskt inflytande och
hålls som regel utanför den offentliga
debatten. Aktivisterna inom vit maktmiljön anser att de utgör en motståndsrörelse och den ”sanna opposition”
som samhället gör allt för att tysta,
motarbeta och förtala. Så här skriver
till exempel en av dagens aktiva organisationer, Svenska motståndsrörelsen, i
riktlinjer till sina medlemmar:
DAGENS SVENSKA

Vi vet att systemet är oroliga över vår
existens och att de vet att vi röner
framgång. De inser att deras makt hotas
av oss och att deras förräderi kommer
att få ett abrupt slut den dagen vi har
styrkan som krävs. Därför gör de allt de
kan för att sätta käppar i hjulet för oss. 1
I Sverige finns det idag relativt många
grupper som kan klassificeras som vit
makt, men det är svårt att fastställa hur
16 svensk vit makt-miljö 2008

stor eller liten en o
 rganisation är. Vit
makt-miljön är sluten och aktivisterna
allt som oftast ytterst m
 isstänksamma
mot det omgivande samhället.
Information om vilka eller hur
många som ingår i en organisation
sprids inte utanför den inre
kretsen av aktivister. Några av
organisationerna, som till exempel
Svenska m
 otståndsrörelsen och
Nationalsocialistisk front/Folkfronten,
har e mellertid ett ledarskikt som har
valt att bedriva sin aktivism offentligt.
I samband med manifestationer och
demonstrationer går det dock att få en
uppfattning om hur många personer
en organisation kan samla. Det är
uppenbart att variationerna även här
är stora. Vissa av organisationerna
samlar flera hundra medlemmar och
aktivister, andra är mer att betrakta
som enmansprojekt.
Hur många aktivister och sympatisörer som samlas inom vit maktrörelsen som helhet är med andra ord
svårt att säga. Men att det rör sig om
tusentals blir tydligt vid en granskning
av antalet deltagare vid de större vit
makt-manifestationerna.
gäller stabilitet är
s killnaden stor mellan de olika
grupperna. Flera av dagens centrala
grupper grundades i mitten av 1990talet. Samtidigt bildas det mer eller
mindre konti-nuerligt nya, vanligtvis
lokala, grupperingar. Grupper som allt
som oftast har kort livslängd, även om
undantag finns. På andra sidan skalan
finns till exempel Nordiska rikspartiet,
NRP, som grundades redan 1956 och
under 2008 fortfarande hade viss
aktivitet.
ÄVEN NÄR DET
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tabell 2.1

Vit makt-organisationer i Sverige år 2008
ORGANISATION

INFORMATION

Aktionsgrupp Roslagen*

Lokal aktionsinriktad grupp som står Info 14 nära

Aktionsbyrån Halland*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära

Aktionsgrupp Höga kusten*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära.
Har bytt namn till Identitet Höga kusten

Aktivism Nordost*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära

Aktivism Öresund*

Lokal aktionsinriktad grupp

Blood and Honour

Skinnskallegrupp. Låg aktivitet

Dalarnas fria nationalister*

Ingår i Info 14:s nätverk Fria nationalister

Dresdenkommittén

Hedrar minnet av offren i Dresden 1945

Fagerstas fria nationalister*

Står Info 14 och nätverket Fria nationalister nära

Fria nationalister Gotland*

Står Info 14 och nätverket Fria nationalister nära

Fria nationalister Göteborg

Ingår i Info 14:s nätverk Fria nationalister

Fria nationalister Jönköping*

Står Info 14 och nätverket Fria nationalister nära

Fria nationalister Skåne*

Står Info 14 och nätverket Fria nationalister nära

Fria nationalister Stockholm*

Ingår i Info 14:s nätverk Fria nationalister

Fria nationalister Västerås*

Ingår i Info 14:s nätverk Fria nationalister

Frisinnade unionspartiet

Är att betrakta som ett enmansparti

Hammerskin Västerås*

Prospektavdelning till Hammerskin Nation i USA

Helsingborgskampanjen*

Lokal aktionsinriktad grupp som står Info 14 nära

Identitet Väst*

Lokal aktionsinriktad grupp som står nära NF

Info 14

Drivande bakom nätverket Fria nationalister

Kamratskap Karlskrona*

Lokal aktionsinriktad grupp

Kreativa nationalsocialister

Kallar sig själva för en kamratförening

Legion Wasa

Bedriver fältövningar. Har sitt säte i Skaraborg

Nationalsocialistisk front
/Folkfronten

Sveriges största nazistiska organisation

Nationell Norrland*

Ingår i Nordiska förbundets nätverk Motstand.nu

Nordiska förbundet

Driver Nordiska förlaget och nätverket Motstand.nu

Nordiska Rikspartiet

Bildades 1956. Blygsam verksamhet idag

18 svensk vit makt-miljö 2008

Nyköpings fria*

Ingår i Info 14:s nätverk Fria nationalister

Nysvenska rörelsen

Ger ut tidningen Nonkonform

Reaktion Gripen*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära

Reaktion Medelpad*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära

Reaktion Östergötland*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära

Revolt Småland*

Lokal aktionsinriktad grupp som står NF nära

Rysk Nationell Enhet

Drivs av tre personer. Låg aktivitet. Står nära NSF/FF

Svenska motståndsrörelsen

Nazistisk medlemsorganisation

Svenska Uppsala*

Tidigare NF:s nätverk, har bytt till Fria nationalister

Sveriges Nationella Förbund

Bedriver främst försäljning via internet

Virserums fria nationalister*

Lokal grupp

Värmlands Oberoende*

Sprider material från Info 14

TOTALT: 39 st

* = Grupper som bildats 2007 eller senare.
KÄLLA: Organisationernas hemsidor (där sådana

finns), observationer vid manifestationer och
mediebevakning.
NOTERA: De lokala grupperna kan sedan denna sam-

manställning genomfördes ha bytt vilken av de större
organisationerna som de stödjer.
NF    = Nordiska förbundet
NSF/FF = Nationalsocialistisk front/Folkfronten

ANTAL AKTIVA
ORGANISATIONER
Totalt 39 vit makt-organisationer (se
tabell 2.1) var aktiva under 2008. Med
aktiva åsyftas att de visat någon form
av livstecken. Det innebär i praktiken
att några av de 39 organisationerna
endast har deltagit i enstaka demon-

strationer eller uppdaterat sin hemsida.
Ett sådant brett urval innebär att
det bakom vissa sammanslutningar
kan dölja sig en ensam aktivist, vars
organisations verksamhet är begränsad.
Att en organisation varit aktiv säger
med andra ord ingenting om i vilken
omfattning (för mer information om
aktivitet se tabell 2.2 på nästa sida).
19

tabell 2.2

Antal vit makt-aktiviteter under 2008
per organisation och nätverk
ORGANISATION

ANTAL AKTIVITETER

Nationalsocialistisk front/Folkfronten

1176

Info14/Fria nationalister

404

Svenska motståndsrörelsen

185

Nordiska förbundet/Motstånd

105

Nordiska rikspartiet

76

TOTALT

jämförbar
statistik över hur många organisationer
som varit aktiva i Sverige finns inte.
Enligt Heléne Lööw, som kartlagt de
nazistiska och högerextrema rörelserna
över en längre tidsperiod, så fanns det
mellan åren 1880 och 1990 närmare
200 nazistiska, högerextrema, antisemitiska och andra rasistiska organisationer i Sverige. 2
Men det går med andra ord inte att
statistiskt fastslå om det under 2008
skett en ökning eller minskning jämfört
med året eller åren innan. Vad som går
att konstatera är att det under de senaste
åren bildats flera nya grupperingar. Att
detta även inneburit en ökning måste
anses som mer än troligt.
Fyra av de aktiva grupperna är att
betrakta som de mest centrala inom
dagens svenska vit makt-miljö. Det är
Nationalsocialistisk front/Folkfronten,
NÅGON TIDIGARE RELEVANT

20 svensk vit makt-miljö 2008
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Svenska motståndsrörelsen, Info 14 och
Nordiska förbundet (för mer information om dessa se kapitel 4). I de två
senares nätverk återfinns även olika
lokala grupperingar.
NORDISKA FÖRBUNDET tappade

under
året i betydelse när det gäller offentliga
aktioner. Samtidigt är förbundet aktivt
på andra områden, som försäljning
av högerextrem l itteratur, musik
och annan propaganda via Nordiska
förlaget.3 Det ligger även bakom det
internetforum, nordisk.nu, som samlar
flest vit makt-anhängare och aktivister.
Dessutom driver förbundet Metapedia,
som är en högerextrem variant av det
internetbaserade öppna uppslagsverket
Wikipedia.
Info 14:s nätverk Fria nationalister
och Nordiska förbundets samling av
aktivistgrupper på portalen Motstand.

nu grundades i början av 2008. I dessas
nätverk och framför allt fria-nätverket
återfinns de flesta nystartade organisationerna. Av de 39 organisationerna
bildades 25 under 2007 eller senare.
Dessa 25 består till största delen av
lokala aktionsinriktade grupper. Med
aktionsinriktade menas grupper som
är inriktade på klotter, a ffischering,
sammandrabbningar med menings
motståndare etc. Samtidigt som nya
grupper har bildats har en del upphört,
men samtliga 39 var aktiva under någon
period 2008. Det förekommer även att
lokala grupperingar byter nätverk eller
organisation som de stödjer.

ORGANISATIONERNAS
POLITISKA INRIKTNING
OCH MÅL
Även om den svenska vit makt-miljön
uppvisar stora variationer så binds de
olika grupperna samman av ett antal
gemensamma ideologiska grundsatser.
För det första är grupperna anti
demokratiska. Trots att demokratin
förkastas så förekommer det likväl att
vit makt-grupper ställer upp i val. 4
Socialism och liberalism, men även
kapitalism, förkastas som styrelseformer
och ideologier.
Antisemitismen är en annan del
som återkommer i såväl propagandan
som i miljöns världsbild. Idén om en
världsomspännande judisk konspiration
som styr politiken, affärsvärlden,
medierna med mera blir som ett filter
som aktivisterna ser och tolkar världen
genom. Så här beskriver synonymen
Meister Eckehart den ”judiska makten”
på Nationalsocialistisk fronts webbplats
den-svenske:

Judar verkar ha en psykologisk adaption
som attraherar dem till massmedia,
vilket förmodligen är prov på samma
fenomen som attraherar judar till all
slags maktpositioner i de värdländer i
vilka de uppehåller sig. Historiskt har
judar alltid sökt sig till inflytelserika
positioner i dylika länder och ofta
format koalitioner med den styrande
eliten i dessa länder för att främja
gemensamma intressen på majoritetens
bekostnad. 5
Återkommande är även så kallad
historierevisionism, eller förintelse
förnekelse, där kvasivetenskapliga
studier söker belägg för att
Hitlertysklands massmord av judar
inte ägde rum, i alla fall inte i den
omfattningoch form som framförs i
etablerad forskning och medier.
än den judiska
uppfattas som ett hot mot det samhälle
som anhängarna vill skapa. I grunden
är alla personer som anses tillhöra
”främmande kulturer” ovälkomna.
Det gäller till exempel personer med
muslimsk bakgrund eller romer.
Frågan om ”främmande kulturers”
rätt att bo i Sverige är kopplad till att
vit makt-miljön anser att mänsklig
heten är u
 ppdelad i olika raser. Så
här förklarar en skribent på Svenska
motståndsrörelsens nättidning behovet
av ”rasbegreppet”:
ÄVEN ANDRA GRUPPER

För en nationalsocialist är det
avgörande att man betraktar sig själv
utifrån ett fysiskt helhetsperspektiv, som
en del av ett folk, och att man därtill
även inser att detta ställningstagande
för med sig ett personligt ansvar
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inför detta kollektivs bevarande.
Nationalsocialismen betonar vidare
att människan i sig själv inte enbart
är en ansamling av själlös materia
utan att hon, under förutsättningen
att hennes generationerbakåt i tiden
är obesmittad från främmande anlag,
är sammanbunden med den kollektiva
folksjälen vilken varje raskollektiv
besitter. 6
Men även om dessa ”främmande
kulturer” eller ”raser” inte är önskvärda
i det samhälle som vit makt-miljön
vill skapa, så anses även i denna
fråga judarna vara det bakomliggande
problemet.
Islam är en aggressiv religion och deras
moskéer väcker uppmärksamhet. Den
etniska strukturella förändringen är
även lätt att se även för den blindaste,
men över de senaste 40-50 åren har
det funnits en pådrivande kraft
för att realisera den mångetniska
farsoten i t idigare förhållandevis
etnisk homogena europeiska nationer.
Denna kraft har genomgående haft
en oproportionellt stor andel judisk
representation, i allt från politiker till
journalister, till författare och artister. 7
nämnare är
synen på familjen och kvinnans
och mannens roll i samhället. I vit
makt-miljöns propaganda skildras
männen som h
 jältar, krigare och
familjens beskyddare. Kvinnornas
viktigaste roll är moderns och hennes
plats är hemmet. Ett konservativt
heteronormativt ideal är helt rådande
inom rörelsen och homosexuella och
feminister är personer som drar till
EN ANNAN GEMENSAM
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sig aktivisternasogillande. Tonen i
propagandan är ofta moraliserande och
homosexuella uppfattas som perversa.
Just homosexuella är även en
grupp som ofta råkar ut för vit maktanhängarnas våld. Våldet uppfattas
inom vit makt-världen inte endast
som en försvarbar handling utan är
en central del av ideologin. Historien
ses inom vit makt-miljön som en evig
kamp mellan stater, individer och
”raser”. De grupper som inte direkt
utövar eller förespråkar våld tar likväl
sällan avstånd från det som politisk
metod. Homosexuella, personer med
invandrarbakgrund och politiska
motståndare inom extremvänstern 8
eller personer som uppfattas som något
av detta är utsatta.
till att vit makta ktivister ofta återfinns i kriminal
registret. När tidskriften Expo gjorde
en uppföljning över vad som hänt
med 77 aktivister som deltog på en
demonstration som Nationalsocialistisk
front höll i Nora 1998 visade det sig
att 70 procent av dem 10 år senare var
dömda för sammanlagt 494 brott. Det
absolut vanligaste brottet de dömts
för var misshandel, följt av olaga hot,
skadegörelse och stöld. 9
I ett internetdokument beskriver
organisationen Svenska motstånds
rörelsen sin syn på ”stridens psykologi”
i samband med konfrontationer med
militanta meningsmotståndare:
VÅLDET LEDER ÄVEN

Det absolut viktigaste när du utsätts för
en konfrontation är att du bortser från
att du är rädd. Fundera inte över vad
som kan hända – det förstärker bara din
rädsla – utan koncentrera dig i stället

på att övervinna din rädsla, så att
du blir först med våldsanvändningen
och använder våldet fullt ut. Slå först
och slå med full kraft, så kommer du
ha ett enormt övertag gentemot dina
motståndare, eftersom det tar några
sekunder för hans kropp att inse att
den hotfulla situationen övergått i en
stridssituation. Du har alltså några
dyrbara sekunder på dig att åsamka din
motståndare så mycket skada att han
försätts ur stridbart skick. 10
Inslagen av förföljelser, hat och våld
inom vit makt-miljön är ett arv från
Nazityskland. Men långt ifrån alla av
dagens vit makt-aktivister definierar
sig som nationalsocialister. Samtidigt
tar man inte heller avstånd från
ideologin, våldet och dess konsekvenser.
Organisationer som Nationalsocialistisk
front, Svenska motståndsrörelsen och
Nordiska rikspartiet är uttalat national
socialistiska, medan till exempel
Nordiska förbundet kallar sig för
identitärer.
Begreppet identitär syftar på en idé
om att ras och kultur inte kan skiljas åt.
Nationalstatens betydelse är sekundär,
i stället lyfts ”folkgemenskapen”
fram där den ”etniska identiteten” är
avgörande för vilka som ska äga rätten
till ett territorium. Precis som inom
nationalsocialismen betonas betydelsen
av ett gemensamt kulturellt ”livsrum”
(Lebensraum).
vit
makt-miljö har även den satt sin prägel
på den svenska rörelsen. En person
som ofta nämns när vit makt-miljön
ska definiera sin ideologi och förklara
hur ”kampen” ska bedrivas är Robert
EFTERKRIGSTIDENS AMERIKANSKA

Jay Mathews. Mathews är intressant
för att förstå miljöns sätt att lyfta fram
martyrer i sin kamp. Han var ledare för
den amerikanska terrorgruppen Brüder
Schweigen – eller The Order som den
oftast kallas 11 – som påbörjade ett
”raskrig” i början av 1980-talet. 1984
dog Mathews under en eldstrid med
FBI. Mathews ”offervilja” och ”kamp
för den vita rasen” har gjort honom
till en av vit makt-rörelsens viktigaste
martyrer. Även övriga aktiva i Brüder
Schweigen, som dömdes till långa
fängelsestraff för bland annat mord och
bankrån, lyfts fram som hjältar inom
vit makt-miljön.
I Sverige finns organisationen Free
the Order 12 , som samlar in pengar till
de dömda amerikanska aktivisterna
i Brüder Schweigen. Man kan även
”adoptera en broder”, vilket i praktiken innebär att varje månad skänka
en s umma till någon av de dömda.
Martyrerna blir för rörelsen symboler
för den eviga kampen och ledstjärnor
för hur den bör bedrivas.

ORGANISATIONERNAS
STUKTURER
Organisationsstrukturerna inom
vit makt-rörelsen är oftast strikt
hierarkiska och styrs efter den så kallade
”ledarprincipen”. Som en konsekvens
av rörelsens antidemokratiska hållning
väljer inte aktivisterna i en o
 rganisation
vem eller vilka som ska företräda dem.
I stället är det ledaren och ledande personer inom organisationen som väljer
vilka som ska tillåtas vara medlemmar.
En nybliven medlem i National
socialistisk front möttes av följande
instruktioner i medlemsbeviset:
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Nationalsocialistisk front är uppbyggt
enligt den nationalsocialistiska
ledarprincipen, vilket gör att vi som
organisation är fullständigt främmande
för allt vad majoritetsbeslut och
ansvarslöshet heter. Vi är motståndare
till all form av demokrati och som
medlem är det inte Din röst bland
flertalet som avgör om Din åsikt
blir gällande, det är Din insikt och
duglighet. 13
Vidare förklaras i medlemsbeviset hur
du som nationalsocialist ska leva, bete
dig och klä dig (bland annat inkluderar
det ett ”uniformsreglemente”, om hur
uniformenska förvaras och när den får
bäras).
har
även olika former av aktivist- och
medlemsnivåer. Det gäller till exempel
Nationalsocialistisk front/Folkfronten
och Svenska motståndsrörelsen.
Beroende på vilken nivå du har
som aktivist så ställs det olika krav
på dig. Ju högre upp i hierarkin du är
desto mer tid förväntas du lägga ned
på organisationen. Så här skriver
Svenska motståndsrörelsen om denna
struktur:
FLERA AV ORGANISATIONERNA

En chef inom Organisationen ställs det
höga krav på eftersom han måste vara
ett föredöme inför andra, en person
som genom sin livsföring visar rätt väg.
Chefen är genom sin position tvingad
att lägga ner mer tid, mer energi och
mer pengar på Organisationen än den
enskilde medlemmen. 14
Organisationerna är slutna för
omvärlden. Misstron mot det
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 mgivande samhället är utbredd bland
o
aktivisterna. När en aktivist lämnar
rörelsen så uppfattas det som förräderi
om han sprider vidare uppgifter om hur
det interna arbetet och organisationsstrukturen ser ut.
Som påpekats hålls uppgifter om hur
många eller vilka som ingår i organisationen också hemliga. Det är vanligt
att endast ledarskiktet har tillgång
till sådan information. Det hänger
förmodligen delvis samman med att de
inte vill skylta med hur få medlemmar
de egentligen har, s amtidigt som
de vill visa sig starka utåt. Men den
huvudsakliga anledningen är att
aktivisterna ser sig som förföljda av
samhället. Att sprida information till
”fienden” anses skada rörelsen och bidra
till att a ktivister utsätts för fara. Att
utsättas för hot och våld från politiska
motståndare är en realitet som vit
makt-aktivister lever under.
Eftersom ideologin som sådan
dessutom är stigmatiserad kan ett
medlemskap som offentliggörs få såväl
sociala som ekonomiska konsekvenser
för den aktive. Den slutna strukturen
blir således en garant för de aktivister
som vill vara anonyma. Detta gäller
självklart även eventuella finansiärer.
De personer som sökte medlemskap i
Nationalsocialistisk front fick svära en
”trohetsed” gentemot ledningen och
kamrater:
Härmed svär jag såsom medlem i
Nationalsocialistisk front, trohet och
obrottslig lojalitet till mina ö verordnade
inom organisationen liksom till mina
kamrater i våra kämpande led. Detta
svär jag med min överordnad och heder
som vittne! 15

organisationsformen,
det hierarkiska styret, kraven på hög
aktivitet och det omgivande samhällets
stigmatisering, med social isolering
som följd, gör att organisationerna
utifrån närmast kan uppfattas som
sekter. Hyllande av martyrer och riter
i samband med olika högtidlighets
hållanden bidrar även de till bilden.
För den enskilde aktivisten kommer
ofta organisationen att ersätta andra
former av sociala sammanhang. För
många innebär det att det kan upplevas
svårt att lämna rörelsen eftersom det
samtidigt innebär en skilsmässa från
den sociala samhörigheten. Svenska
motståndsrörelsen motsätter sig epitetet
sekt, men visar samtidigt viss förståelse
för det.
DEN SLUTNA

Om man tittar på de olika definitionerna av en sekt som finns tillgängliga så är
de så vida att i stort sett varje förening
och politiskt parti kan passa in. Att det
sedan är lättare att använda benämningen mot Motståndsrörelsen, med
tanke på att vi förespråkar hierarki,
plikt, offervilja med mera är en annan
sak. Men det är ett litet pris att betala
med tanke på den höga kvaliteten på
dem som tillhör oss. 16
Av de 25 grupper som bildades 2007
eller senare tillhör en lejonpart så
kallade ”oberoende nationalister” eller
”fria nationalister”. Dessa har delvis
en annan struktur och inriktning än
de mer etablerade organisationerna.
Oftast saknas formellt den hierarkiska
ordningen och en utpekad ledargestalt.
Men i praktiken har grupperna nästan
alltid en eller ett antal ledare som
styr organisationen. Dessutom är

de vanligtvis nära sammankopplade
med någon av de centrala grupperna.
Det gäller till exempel de som ingår i
nätverket Fria nationalister som drivs
av Info 14. I vissa fall är dessa närmast
att betrakta som lokalavdelningar.
Men samtidigt är det inte ovanligt
att en ”oberoende” grupp väljer att
stödja fler än en av de mer etablerade
organisationerna.
Att bedriva verksamheten i form
av nätverk, bestående av relativt
små lokala organisationer, har blivit
allt vanligare inom den svenska vit
makt-miljön de senaste åren (se kap  4).
Organisationsstrukturen är framför
allt inspirerad av de tyska systerorganisationerna. Nätverksformen är där ett
sätt att inte bli så utsatta vid ett polistillslag.17 Små lokala grupperingar är
emellertid ingen ny organisationsform,
men de senaste åren har sådana grupper
fått större betydelse för rörelsen.

ORGANISATIONERNAS
EKONOMI
Precis som alla andra organisationer är
vit makt-miljön beroende av inkomster
för att kunna bedriva utåtriktad
verksamhet. Några faktiska siffror över
hur mycket dessa organisationer omsätter per år finns inte att tillgå. Förutom
enstaka fall rör det sig dessutom om
en svart ekonomi. Organisationernas
stängda stuktur påverkar vilken information som ”läcker ut”. Men i princip
har de fyra huvudsakliga möjligheter
att få in pengar till verksamheten. Dels
kan organisationen hålla sig med egen
försäljning av tidningar, litteratur,
musik, kläder etc. Ett annat sätt att
få in pengar är att anordna konserter,
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fester eller ”stödkampanjer”. En tredje
inkomstkälla är donationer. Det är dock
svårt att bedöma i vilken o
 mfattning
detta sker. Men den viktigaste
inkomstkällan är medlemsavgifterna.
Ofast betalar den enskilde aktivisten
mer i avgift ju högre upp i den interna hierarkin han eller hon är. Så här
beskriver Svenska motståndsrörelsen
behovet av medlemsavgifterna för sina
medlemmar:
De månatliga medlemsavgifterna är
Organisationens enda inkomst som går
att budgetera efter. Genom ett stadiggivande inkomstflöde kan l edningen
lätt planera för och genomföra olika
projekt eftersom inkomsterna är mer
eller mindre fasta varje månad. Utan
avgifterna skulle det bli näst intill
omöjligt att driva verksamheten som
den ser ut idag – hela propaganda
maskineriet skulle bli lidande; tidning,
klistermärken, affischer och flygblad
med mera. Därför är betalandet av
medlemsavgiften ett grundläggande
krav.18
Det är dessutom ofta aktivisterna själva
som betalar för den propaganda som de
sprider. Lokalavdelningar eller enskilda
aktivister beställer helt enkelt flygblad
affischer och annat från ledningen.
De fyra viktigaste organisationerna i dagens vit makt-miljö –
Nationalsocialistisk front/Folkfronten,
Svenska motståndsrörelsen, Info 14
och Nordiska förbundet – har alla
någon form av försäljning.19 NFSE AB
(Nordiska förlaget) drivs av personer
bakom Nordiska f örbundet. Eftersom
det är ett aktiebolag finns ekonomiska
redovisningar att ta del av. 2007 net26 svensk vit makt-miljö 2008

toomsatte bolaget 645 000 kronor.20
För en organisation som Nordiska
förbundet, som har få medlemmar, är
inkomstbringade försäljning nödvändig
för verksamheten. Det finns även
återförsäljare inom vit makt-miljön
som står fria från organisationer, till
exempel MIDGÅRD.
Organisationernas utgifter går till att
ta fram och trycka propagandamaterial,
hyra lokaler, anordna spelningar,
publicera litteratur och i vissa fall ge ut
musik, med mera.

VIT MAKT-BAND
OCH KOPPLINGAR TILL
ORGANISATIONER
Vit makt-musiken fortsätter att vara en
viktig ingrediens inom rörelsen. Men
såväl skivutgivning som vit maktspelningar har likväl under senare år
minskat i såväl betydelse som omfatt
ning. Flera av de idag aktiva banden är
dessutom mer eller mindre knutna till
olika organisationer.
Följande band och personer uppträdde på arrangemang anordnade av
Svenska motståndsrörelsen under 2008
(orten anger var bandet/artisten har
sitt säte): Vit Legion (Surahammar/
Kolbäck), Henrik Pihlström
(Stockholm) som är aktiv i organisationen, Division Nordland (Linköping)
och Segration (Stockholm).
På konserter som Info14 och deras
nätverksgrupper stod bakom spelade:
Ferox (Stockholm), personer från
Noie Werte (Tyskland), Svenska
motståndsrörelsens aktivister Henrik
Pihlström och Alex (Stockholm),
Viktor Sjölund (från Ferox), Andreas
Forsberg (från Tors Vrede), Thomas

Öhlund (från Nothung, Stockholm),
Freke (Nyköping) och Tors Vrede
(Stockholm).
Nationalsocialistisk front/
Folkfronten hade följade band på sina
spelningar: Freke, Vit Legion, Division
Nordland (Linköping), Endless Pride
(Jönköping). På två konserter anordnade av Nordiska förbundet spelade:
Gleipner (Skellefteå), Estirpe Imperial
(Spanien). Dessutom hade föreningen
Frihetsrock en spelning där Endless
pride, Division Nordland och Path of
Resistance (Tyskland) uppträdde.

KONFLIKTER MELLAN
ORGANISATIONERNA
Under 2008 eskalerade konflikterna
mellan flera olika organisationer. I
grunden handlar konflikterna om
konkurrens om medlemmar och
kunder. Men det går inte i sammanhanget att bortse från den våldsamma
och konfliktinriktade kultur som råder
inom vit makt-miljöerna.
I mars 2008 tog sig en grupp ledande
aktivister från Nordiska förbundet in i
en tidigare medarbetares hus. De var där
för att kräva tillbaka ett k
 undregister
som den före detta medarbetaren tagit
med sig när han lämnat Nordiska förbundet och i stället gått över till Info 14.
Med hot tvingade aktivisterna till sig två
datorer. Intrånget och datorstölden polis
anmäldes. Under ytan hade en konflikt
mellan Nordiska förbundet och Info 14
redan tagit fart. Båda organisationerna
hade i början av 2008 startat upp egna
nätverk av så kalla oberoende eller fria
grupper. I den uppkomna konkurrens
situationen började de beskylla varandra
för diverse olika saker.

Men det är inte bara mellan
dessa o
 rganisationer som det är kyligt.
Samtliga av de fyra centrala grupperna
var mer eller mindre i konflikt under
2008. Ett faktum som påverkat hur
många personer som vit makt-miljön
samlar på de större, tidigare gemensamma, manifestationerna.

AKTIVITETER OCH
PROPAGANDASPRIDNING
När man ska studera vit makt-miljöns
aktiviteter stöter man omgående på
problem när det gäller källkritiken. De
källor som finns att tillgå är, f örutom i
undantagsfall, miljöns egna rapporter
om sin verksamhet. Risken är att
grupper överrapporterar för att utåt visa
sig mer aktiva än vad de egentligen är.
Men att göra så innebär även en annan
risk, nämligen att de blir påkomna och
därmed ifrågasatta, även av andra vit
makt-sympatisörer.
Aktionsbyrån Halland är ett exempel
på vad som kan hända om man ljuger
om omfattningen av sin verksamhet.
I samband med att Aktionsbyrån
Halland på forumet nordisk.nu offentliggjorde att gruppenbildats sa sig
gruppen ha satt upp 3000 klistermärken
under en natt i Halmstad.21 Ganska
snart började a ndra användare på
forumet att ifrågasätta uppgifterna.
När det senare även framkom i lokalmedia att uppgifter på Aktionsbyråns
hemsida om att de skulle ha råkat
ut för ett p
 olisingripande var fabulerade meddelade organisationen att
verksamheten upphörde.22
Händelsen visar att aktivisterna
delvis själva fungerar som grindvakter
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när det gäller informationen om den
egna verksamheten.
Gruppernas rapporter om offentliga
utdelningar och demonstrationer är av
förklariga skäl mer pålitliga. Vanligtvis
uppmärksammas dessa av medier,
politiska partier eller antirasistiska
organisationer.

ANTAL AKTIVITETER
När det gäller tidigare års aktiviteter
finns det jämförande statistisk att tillgå.
När tidskriften Expo granskade vit
makt-rörelsens aktiviteter under 2007
landade den totala summan på 1 142
aktiviteter.23 Under 2008 kan vi se en
ökning till 1 946 aktiviteter. Utspritt
över hela året motsvarar det ungefär 5,5
aktiviteter per dag.
Ökningen är framför allt kopplad till
Nationalsocialistisk front/Folkfronten,
som ökade från 775 aktiviteter 2007
till 1 176 under 2008, och de nya
”nätverken”.
Info 14:s grundande av nätverket
Fria nationalister 2008 har lett till
ett ökat antal aktiviteter knutna till
organisationen. 2007 utfördes 88
rapporterade aktiviteter av Info 14 och
till organisationen närstående grupper.
Efter det officiella bildande av fria
nätverket så ökade siffran under 2008
till 404.
Svenska motståndsrörelsen har
enligt sin egen rapportering haft något
lägre aktivitet under 2008 och dess
aktiviteter sjönk från 279 under 2007
till 185 år 2008.
En bidragande orsak till Svenska
motståndsrörelsens minskade aktivitet
kan ha varit interna problem inom
organisationen.
Se tabell 2.2 och tabell 2.3.
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OLIKA FORMER AV AKTIVITETER
Den vanligaste formen av vit maktaktivitet är att dela ut propaganda i
brevlådor, sätta upp klistermärken och
affischer samt klottra på väggaretc. Av
de totalt 1 946 registrerade aktiviteterna
var 1 733 olika former av propagandaspridning, vilket motsvarar närmare
90 procent. Det är inte ovanligt att
propagandaspridningen är kopplad till
någon av o
 rganisationerna initierad
kampanj.
Aktivisterna gör sig sällan i
propagandaspridningen skyldiga till
några allvarligare brott. Vit maktorganisationerna har lärt sig vad som
kan sägas i propagandan utan att det
ska betraktas som hets mot folkgrupp.
En genomgång av samtliga anmälningar till JK under 2007 med kopplingar
till vit makt-rörelsen visade att inte
ett enda fall gick vidare till åtal. Av
de totalt 84 anmälningarna inleddes
förundersökning i endast fyra fall.24 En
stor del av vad som här klassificeras som
”propagandaspridning” kan e mellertid
betraktas som skadegörelse. Det
handlar till exempel om väggmålningar
och affischering.
Den näst vanligaste aktiviteten
var under 2008 manifestationer. Med
manifestationer åsyftas offentliga
framträdanden som flygbladsutdelning
och tidningsförsäljning på gator och
torg. Det är i samband med dessa som
det företrädesvis förekommer konfrontationer med den autonoma vänstern
och militanta antifascister. Totalt
genomfördes 162 sådana offentliga
aktioner under 2008.
Föredrag hålls oftast i syfte i att
ideologiskt vidareutbilda aktivisterna.
I somliga fall handlar det om att

tabell 2.3

Antal vit makt-aktiviteter år 2008
fördelade per månad
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tabell 2.4

Olika former av aktiviteter 2008
HÄNDELSE

ANTAL

Propagandaspridning

1733

Manifestationer

162

Föredrag

21

Demonstrationer

13

Konserter

11

Fester

6

TOTALT

1946
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presentera nya kampanjer och projekt.
I rapporten har vanliga medlemsmöten
utelämnats från statistiken.
demonstrationerna
under 2008 var den så kallade Folkets
marsch på nationaldagen i Stockholm
och demonstrationen i Salem u
 tanför
Stockholm i december. Den så kallade
Folkets marsch lockade 2008 runt
1 000 personer, vilket var en marginell
ökning jämfört med året innan.25
Demonstrationen var stökig och över
100 personer greps, misstänkta för hets
mot folkgrupp.26
Demonstrationen i Salem27 som
hållits sedan år 2000 har under senare
år förlorat i betydelse för rörelsen,
framför allt efter att olika konflikter
mellan de olika organisationerna gjort
att allt färre sluter upp. 2008 var det
700 personer som deltog, färre än
någonsin tidigare.28 Som mest har
demonstrationen lockat 2 000 deltagare,
år 2003.
Till konserter eller så kallade vit
makt-spelningar räknas mer regelrätta
konserter, inte när en ensam trubadur
spelat på en fest. Gränsdragningen är
dock inte hundraprocentig. I vissa fall
flyter spelningar samman med vad som
snarare är att betrakta som fester eller
föredrag.
Under 2008 var det totalt elva konserter. En av de mer uppmärksammade
konserterna och festerna var den som
anordnades av Info 14 under namnet
Gästabudet i september.
Andra konserter som hållits är
till exempel ”solidaritetskvällar” för
dömda kamrater. Det har även ordnats
fester för att samla in pengar för olika
ändamål.
DE TVÅ VIKTIGASTE
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REGIONAL FÖRDELNING
Att studera den regionala fördelningen
av vit makt-organisationer ger en
möjlighet att få en rikstäckande bild av
miljöns koncentration och utbredning.
Men samtidigt är statistiken även här
källkritiskt problematisk. Bakom en
lokal avdelning eller organisation kan
det dölja sig en enskild aktivist eller
mindre grupp. Det går med andra ord
inte att utifrån statistiken säga något
om hur stark en eller flera organisationer är i ett län. En hög a nsamling av
grupper i ett län är med andra ord inte
lika med stort antal aktiva medlemmar.
Det är dessutom inte ovanligt med
en slags ambulerande aktivism, där
aktivisterna åker runt till orter där de
saknar, eller har en svag, egen grupp.
Med det sagt kan ändå ett antal intressanta slutsatser dras.

VIT MAKT-GRUPPERNA LÄNSVIS
Den svenska vit makt-miljön har stor
geografisk utbredning i landet när det
gäller aktiviteter. (Se tabell 2.5 på
nästa uppslag.)
Endast ett län, Jämtland, saknade
under 2008 någon form av aktivitet.
Storstadsregionerna sticker ut
gällande antalet aktiviteter och när
det gäller koncentration av flera olika
organisationer som varit aktiva inom
samma län.
Den organisation som har störst
geografisk spridning när det gäller
aktiviteter är Nationalsocialistisk
front/Folkfronten, som haft någon
form av aktivitet i samtliga län förutom
Jämtlands. Svenska motståndsrörelsen
har haft aktivitet i elva av de 21 länen.

Info 14 och Nordiska förbundet är i
realiteten båda endast representerade i
ett län vardera – Stockholm respektive
Östergötland (Linköping).29 Men
läggs de organisationer som är knutna
till dessa två gruppers konkurrerande
nätverk av lokala så kallade fria eller
oberoende nationalister till så förändras
den bilden. Om samtliga organisationer
som ingår, eller står nära, Info 14:s
nätverk Fria nationalister inkluderas,
så ökar den geografiska spridningen
av aktiviteter till 14 län. Nordiska
förbundets nätverk Motstand.nu har på
samma sätt närvaro i nio län.
Nationalsocialistisk front är som
påpekats den grupp som har störst
geografisk spridning av aktiviteter i
landet. Gruppen har också genom åren
haft en relativt stabil organisationsstruktur. Det gör att gruppens regionala
utbredning går att följa över tid när
det gäller avdelningar i länen. Sedan
grundandet 1994 har organisationen
ökat från representation i två län till
17 län under 2008. Antalet avdelningar
var under 2008 39 stycken. Gruppens
expandering tyder på ett ökat intresse
för organisationen. Men det kan också
delvis hänga samman med att en central
person i partiet flyttat från en ort till en
annan och startat upp en ny avdelning.
(Se tabell 2.6.)
2002 ställde Nationalsocialistisk
front upp i Karlskrona kommunval och
2006 i kommunvalen i Kristianstad,
Karlskrona, Linköping, Vara,
Trollhättan och Sollentuna. Valet av
orter är en fingervisning om var partiet
då hade sina viktigaste säten.
Svenska motståndsrörelsen
hade under 2008 grupper och
aktivister i följande län: Dalarna,

Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne,
Stockholm, Värmland, Västmanland,
Västernorrland och Västra Götaland.
Organisationens struktur utgår från
vad de kallar nästen och ett näste kan
innehålla flera olika län. 2008 hade
Svenska motståndsrörelsen två nästen:
Näste Väst, som styrs från Göteborg
men även inkluderar Skåne, samt
Näste Öst, som styrs från Stockholm
och där Kalmar inkluderas. Orter och
län delas sedan upp i ett antal olika
”kampgrupper”.
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tabell 2.5

Regional fördelning av
vit makt-organisationer
utifrån aktiviteter år
2008
LÄN

AKTIVITETER
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ster reser
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ganisation se
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ORGANISATIONER

Blekinge

21

Kamratskap Karlskrona, NSF/FF

Dalarnas

87

SMR, Dalarnas fria nationalister å,
Fagersta fria nationalister å, NSF, NRP

Gotlands

12

Fria nationalister Gotland å, NSF

Gävleborgs

73

NSF/FF

Hallands

24

Info 14-anknutna aktivister (ej grupp), NSF, NRP

Jämtlands

-

Jönköpings

88

SMR, Fria nationalister Jönköping å,
Revolt Småland ç, NSF/FF, NRP

Kalmar

70

SMR, Virserums fria, Info 14-anknutna aktivister (ej grupp),
NSF/FF, NRP

Kronobergs

26

NSF

Norrbottens

48

Info 14-anknutna aktivister (ej grupp),
Nationell Norrland ç, NSF

Skånes

117

SMR, Info 14-anknutna aktivister (ej grupp),
Helsingborgskampanjen, Fria nationalister Skåne å,
Stockholms fria nationalister å,
Aktivism Nordost ç, NSF/FF, NRP

Stockholms

344

SMR, Aktionsgrupp Roslagen å, Info 14, Stockholms fria
nationalister å, Info 14-anknutna aktivister (ej grupp),
Nyköpings fria å, NSF/FF, NRP

Södermanlands

92

SMR, Nyköpings fria å, Dalarnas fria n ationalister å,
Nationell Norrland ç, Stockholms fria nationalister å,
NSF/FF
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Uppsala

77

SMR, Svenska Uppsala åç, Stockholms fria nationalister
å, NSF/FF

Värmlands

148

SMR, Värmland oberoende å, NSF/FF, NRP

Västerbottens

43

Info 14-anknutna aktivister (ej grupp),
Nationell Norrland ç, NSF/FF, NRP

Västernorrlands

13

Reaktion Medelpad ç, Identitet Höga kusten ç, NSF

Västmanlands

293

SMR, Fagerstas fria nationalister å, Fria n ationalister
Västerås å, Dalarnas fria nationalister å,
NSF/FF, NRP

Västra
Götalands

206

SMR, Fria nationalister Göteborg å, Info 14-anknutna
aktivister (ej grupp), Identitet Väst ç, Nordiska förbundet,
NSF/FF, NRP

Örebro

17

Östergötlands

144

Oidentifierade

3
SMR
NSF
NSF/FF
NRP
å
ç

NSF, NRP
SMR, Info 14-anknutna aktivister (ej grupp), Reaktion
Östergötland ç, NSF/FF, NRP
Info 14, Folkfronten
= Svenska motståndsrörelsen
= Nationalsocialistisk front
= Nationalsocialistisk front och senare Folkfronten
= Nordiska rikspartiet
= Ingår i eller står nära nätverket Fria nationalister
= Ingår i eller står nära nätverket Motstånd
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tabell 2.6

Antal avdelningar* inom Nationalsocialistisk
front 1994-2008, länsvis
LÄN

1994

1998

2003

2006

2008

Blekinge

1

1

1

2

2

Dalarna

–

–

–

1

1

Gotland

–

1

1

_

–

Gävleborg

–

–

1

1

1

Halland

–

–

6

1

2

Jämtland

–

–

–

_

–

Jönköping

–

–

–

_

–

Kalmar

1

2

2

–

–

Kronoberg

1

–

1

1

1

Norrbotten

–

–

–

1

1

Skåne

–

4

2

4

4

Stockholm

–

–

1

7

7

Södermanland

–

–

–

3

3

Uppsala

–

–

–

1

1

Värmland

–

–

–

1

4

Västerbotten

–

–

–

1

1

Västernorrland

–

–

–

_

–

Västmanland

–

–

1

1

1

Västra Götaland

–

1

1

4

4

Örebro

–

1

1

1

1

Östergötland

–

–

1

3

3

SUMMA

2

8

18

35
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KÄLLOR: Den Sanne Nationalsocialisten #10/1998, den-svenske.com (080526)

* NSF gör skillnad på aktivistgrupper och avdelningar och länsuppdelade
områden. Tidigare benämndes de som ortsgrupper och avdelningar. I tabellen
betecknas såväl aktivistgrupper som avdelningar som avdelningar. 1994 handlar
det snarare om representation i länet än avdelningar.
– = Ingen avdelning i länet.
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foto: expo

3 VIT MAKT-

RÖRELSEN PÅ
INTERNET
av: daniel poohl

Det här kapitlet syftar till att ge
en bild av den väv av h emsidor,
bloggar, forum och kampanjsidor
som t illsammans bildar vit maktrörelsens nätgemenskap.
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INLEDNING
Följande genomgång av vit maktrörelsens aktiviteter på internet
fokuserar på svenskspråkiga sidor som
uttrycker tydligt stöd för vit maktrörelsens idéer eller vars avsändare
själva placerar sig i den politiska
inriktning vi här har valt att benämna
vit makt-miljön.
Det betyder att det finns en
stor mängd både rasistiska och
invandringsfientliga hemsidor som inte
ingår i rapporten. Den antisemitiska
webbplatsen RADIO ISLAM är idag den
troligtvis största svenska spridaren
av antijudisk propaganda men faller
utanför rapporten. Detsamma gäller
de flesta antiislamska webbplatserna
på internet. Detta är således inte en
sammanställning av hemsidor med
intolerant innehåll – en sådan skulle
bli betydligt mer omfattande. Syftet är
i stället att ge en bild av hur vit maktrörelsen opererar på internet.

INTERNETS FUNKTIONER
Vit makt-rörelsen har alltid legat i
framkant när det gäller att utnyttja ny
teknik för att nå ut med sitt budskap.
I takt med tekniska landvinningar
och ett ökat internetanvändande har
rörelsen satsat allt mer på internet.
Dessutom har internets utveckling
gjort det möjligt att på ett billigt och
effektivt sätt bedriva sin verksamhet.
Men internet fyller fler funktioner
än så. Till exempel:

Marknadsföring

Så gott som alla vit makt-rörelsens
organisationer och grupper finns
numera representerade på internet.
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Där kan de obehindrat marknadsföra
sin verksamhet. Gruppernas hemsidor
innehåller rapporteringar om aktiviteter. Med filmer, bilder och texter
berättar de om alltifrån strapatser i
skogen till torgmöten. Läsarnas erbjuds
också att ta del av gruppernas ideologiska grunddokument och givetvis
också möjligheten att ansluta sig.

Försäljning

De olika tekniska lösningar som i
dag finns tillgängliga gör internet till
ett utmärkt verktyg för pengainsamlingar och försäljning. De bolag och
organisationer som tidigare bedrev
sin försäljning av kläder, musik och
litteratur via postorder kan i dag driva
samma verksamhet via internetbaserade
butiker.

Kommunikation

internet ger även en ökad möjlighet
till kontakt mellan aktivister runt om
i landet. I chatforum kan rörelsens
aktivister och sympatisörer diskutera
aktuella händelser, marknadsföra sina
organisationer och träffa liksinnade.
Forumen kan också fungera som en
inkörsport för nyfikna personer som
lockas av rörelsens budskap. internet
har har också förenklat vit maktgruppernas möjligheter att mobilisera
sina syna sympatisörer till demonstrationer eller andra aktiviteter.

Propaganda

Slutligen utgör internet en effektiv
kanal för att sprida vit makt-rörelsens
politiska budskap. På vit makt-miljöns
hemsidor och bloggar upprepas
rörelsens kärnfrågor, föraktet mot
demokratin, kampen mot den judiska

sammansvärjningen och motståndet
mot homosexuella och vänsteraktivister.
Vissa av sidorna är rena kampanjsidor
för enskilda frågor som rörelsens
grupper vill uppmärksamma. Andra är
renodlade nyhetstjänster som berättar
om omvärlden ur vit makt-rörelsens
perspektiv.

SPRIDNING
ANTAL BESÖKARE
Det är svårt att få en fullständig bild av
hur många som besöker hemsidor och
bloggar med vit makt-innehåll. När det
gäller bloggar går det att få en finger
visning. De flesta av de bloggar som
ingår i vår undersökning finns under
samlingssidan MOTPOL.NU, en portal för
bloggare som värnar ”nordisk kultur
och tradition”. Flera av Motpols bloggar
finns registrerade hos Bloggtoppen som
mäter besöksstatistiken hos de bloggar
som kopplar upp sig mot sidan.
Även om Bloggtoppens statistik inte
är helt tillförlitlig skvallrar den om hur
stor besöksfrekvensen är på motpols
bloggar. De i dag existerande bloggarna
som finns registrerade hos bloggtoppen
har haft sammanlagt 667 425 besök
under de åren de existerat. Vissa av
bloggarna har funnits sedan 2006
medan andra kom till under 2008.
Om man fördelar de 667 425 besöken
på de dagar de sex bloggarna funnits
på i nternet innebär det ett snitt på
720 besök per dag fördelade på de sex
bloggarna.
När det gäller hemsidor av olika slag
är det betydligt svårare att u
 ppskatta
besöksfrekvensen. Ingen av de sidor
som ingår i vår undersökning finns

uppkopplade mot de etablerade mättjänster som redovisar besöksstatistik
för olika webbplatser. Sidornas upphovs
män redovisar inte heller öppet hur
många besökare sidorna har.
Den enda webbplats som under 2008
redovisade någon form av statistik
som kan påvisa sidans popularitet är
forumet NORDISK.NU.
Den 8 april 2008 var 10 917
personer registrerade på sidan. Hur
många av dem som verkligen sympati
serar med vit makt-rörelsen är omöjligt
att säga, men antalet användare skvallrar ändå om att forumet lyckats knyta
till sig långt fler än de som syns i vit
makt-rörelsens utåtriktade aktiviteter.
Ytterligare ledtrådar om vit
makt-webbplatsernas popularitet
finns i Forum för levande historias
Intoleransrapport från 2005. I den har
sju procent av de tillfrågade eleverna
från årskurs åtta upp till sista året i
gymnasietbesökt en ”extremnationalistisk eller rasistisk hemsida”. Bland
de ungdomar som i undersökningen
betraktas som ”mycket toleranta” är
motsvarande siffra 2,4 procent. Bland
”de intoleranta” är det fyra av tio som
någon gång har besökt en ”extremnationalistisk eller rasistisk hemsida”. 1

ANTAL WEBBPLATSER
Antalet webbplatser med vit maktinnehåll har under de senaste tio åren
växt lavinartat. I september 1997
uppgav Säkerhetspolisen att antalet
hemsidor med ”rasistiskt” innehåll ökat
från två, tre stycken till cirka 35 inom
loppet av knappt två år. 2
1999 konstaterade Marina Taloyan i
sitt bidrag till Demokratiutredningen
att antalet sidor växt ytterligare.
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Mellan 1996 och början av 1999 ökade
antalet hemsidor och chattkanaler med
nationalsocialistiskt och rasideologiskt
samt antisemitiskt innehåll från åtta till
cirka 40. Det totala antalet rasistiska,
främlingsfientliga, i nvandrings- och
flyktingfientliga samt invandrarkritiska
hemsidor uppgick vid samma tid till
110. Sedan dess har det inte gjorts några
övergripande sammanställningar av vit
makt-rörelsens närvaro på internet.

Internationellt

Även undersökningar i andra länder
visar att vit makt-rörelsen ökat sin närvaro på internet. I Tyskland har antalet
”högerextrema” webbplatser ökat från
737 år 2003 till 1 707 under 2008. I USA
ökade antalet ” hat-webbplatser” från
566 år 2006 till 643 år 2007.

Antalet webbplatser 2008

Under 2008 låg totalt 70 svenskspråkiga
webbplatser med vit makt-relaterat innehåll uppe på internet. 40 av
webbplatserna lanserades under 2008.
Av flera skäl går det inte att redovisa
hur många webbplatser som togs bort
från internet under året. En kvalificerad
uppskattning ger mellan en till fem
webbplatser. Det är alltså svårt att
veta exakt hur närvaron av vit maktrelaterade webbplatser har utvecklats
under året. Men en sak står bortom allt
tvivel: Det handlar om en betydande
ökning i utbudet av vit makt-relaterade
webbplatser.

INNEHÅLL
I och med att det saknas relevant
jämförbara data över antalet webbplatser och t yper av webbplatser är
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det svårt att se några tydliga trender
i hur innehållet på vit makt-rörelsens
webbplatser har utvecklats. Några saker
går dock att fastställa. Ökningen av vit
makt-relaterade webbplatser beror på att
Nätverket Fria nationalister och de identitära nätverken kopplade till Nordiska
förbundet lanserade sig på internet
under året. Båda nätverken har erbjudits enkla plattformar för att kunna
marknadsföra sin verksamhet som gjort
det enkelt att starta en lokal webbplats.
Dessutom ökade antalet bloggar knutna
till bloggportalen motpol.nu.

TYPER AV WEBBPLATSER 2008
Vit makt-rörelsens nätgemenskap består
av olika typer av webbplatser. Under
2008 fanns sex olika typer av webb
platser med vit makt-relaterat innehåll.
Den vanligast förekommande typen av
sida var webbplatser för organisationer,
37 stycken. Den näst mest förekommande typen var bloggar, drivna av
enskilda personer i rörelsen, 15 stycken.
Flera av w
 ebbplatserna innehåller olika
typer av innehåll. Exempelvis har flera
av organisationswebbplatserna även
nyhetsförmedling.

Webbplatser för organisationer

Organisationernas webbplatser är själva
fundamentet i vit makt-rörelsens nätgemenskap. Där presenterar g
 rupperna
sin verksamhet och gör sina politiska
utspel. Mer än hälften av webbplatserna
för organisationer tillhör lokala
grupper, så kallade identitära eller fria
grupper.

Bloggar

Vit makt-rörelsen brukar vanligtvis
ligga långt fram i utvecklingen av

tabell 4.1

Antal vit makt-relaterade webbplatser
ÅR

ANTAL
SIDOR

2008

70

NYA
SIDOR

40

BORTTAGNA
SIDOR*

ÖKNING
/MINSKNING

-

-

* I årets rapport har vi inte haft möjlighet att ställa samman data om nedlagda
hemsidor. Uppgiften kommer dock att presenteras i följande årsrapporter och
anges därför här.

tabell 4.2

Typer av webbplatser med vit maktrelaterat innehåll 2008*
TYPER AV WEBBPLATSER

ANTAL

Blogg

15

Organisation

37

E-handel

6

Kampanj

4

Nyhetsförmedling

2

Forum

1

Portal

4

Övrigt

1

* Vissa webbplatser kan ha innehålla flera typer av innehåll. Exempelvis har flera
organisationswebbplatser också en nyhetsrapportering. Det totala antalet ”typer
av webbplatser med vit makt-relaterat innehåll” överensstämmer därför inte med
det totala antalet webbplatser.
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nya medieformer. Men när det gäller
bloggandet har den varit flera steg
efter. I dag finns en liten men växande
bloggsfär som till stor del kretsar kring
portalen motpol.nu. Motpol beskriver
sig själva som ”försvarare av den långa
nordiska traditionen av fri debatt,
yttrandefrihet och åsiktsfrihet” och är
en tummelplats för diskussioner inom
vit makt-rörelsens identitära falang.
Många av bloggarna har en
intellektuell framtoning. Bland de
bloggare som är knutna till portalen
fanns under 2008 bland andra Jonas De
Geer, en av landets mest inflytelserika
högerextremister, som är aktiv i den
katolska antisemitiska sekten SSPX. Den
mest lästa bloggen på motpol.nu drivs
av ”Oskerei”, som bland annat skriver
för Nationaldemokraternas tidning
Nationell idag.
Alla bloggar i undersökningen
utom en var under 2008 kopplade till
bloggportalen Motpol.nu.

E-handel

Sex av vit makt-rörelsens webbplatser
under 2008 var inriktade på e-handel:
KAMPBODEN , ARMINIUS , HAMMARSLAG,
NORDVIND RECORDS , LOGIK FÖRLAG, och
SNIPER RECORDS .
Kampboden är kopplad till
Svenska motståndsrörelsen och s ålde
under 2008 böcker och propaganda.
Arminius lanserades under 2008 och är
Folkfrontens butik. Även Logik Förlag
står nära Folkfronten, då personen
bakom förlaget har en nyckelposition
inom partiet. Vid sidan av försäljningen
presenterar Logik Förlag även de
produkter som förlaget producerar.
Hammarslag säljer de produkter som
produceras av Inf0 14-nätverket som
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böcker, tröjor och klistermärken.
Nordvind records stod under 2008
nära Info 14. Webbplatsen sålde skivor
och marknadsförde de skivor som
producerades av förlaget.

Nyhetsförmedling

Två av vit makt-världens webbplatser
under 2008 var nyhetsförmedlare av
olika slag, INFO 14.COM , DEN-SVENSKE.
COM .

Forum

En av webbplatserna under 2008 var
ett forum, NORDISK.NU. Forumet är
den naturliga mötesplatsen för vit
makt-rörelsens aktivister. Där blandas
vardagliga samtal med ideologiska
diskussioner. Under 2008 har webb
platsen dessutom lanserat flera dataspel
för den nischade publiken på forumet.

Kampanjer

Under 2008 har vit makt-rörelsen
haft sammanlagt fyra kampanj
webbplatser på internet. Två av dem,
NATIONALDAGEN.NU och SALEMFONDEN.
INFO är reklam för manifestationer.
Nationaldagen.nu gör reklam för det
nazistiska nationaldagsfirandet, den så
kallade Folkets marsch. Salemfonden.
info marknadsför den årliga manifestationen i Salem, söder om Stockholm.
En annan av webbplatserna gjorde
reklam för Nordiska förbundets festival,
Nordiska festivalen.
Under 2008 lanserades också
projektet Svensk Ungdom av nätverket bakom Info 14. På webbplatsen
 VENSKUNGDOM.SE presenteras planerna
S
på att sprida specialproducerad propaganda till landets skolungdomar. Där
ber också projektets upphovsmän om

de 100 000 kronor som behövs för att
kunna sjösätta planerna.

Portaler

Slutligen utgörs fyra av vit maktrörelsens webbplatser av portaler.
Bloggportalen MOTPOL.NU hade 
under 2008 14 bloggar under sig.
FRIANATIONALISTER.SE fungerar som en
samlingssida för de Info 14-anknutna
fria grupperna. MOTSTÅND.NU har
samma funktion för de identiära
lokalgrupperna. Dessutom har Fria
Nationalister i Skåne etablerat en
portal för skånska fria grupper.

Övrigt

Webbplatser som inte kan sorteras in
under ovanstånde rubriker hamnar
under kategorin ”Övrigt”. Under 2008
fanns en sådan webbplats på internet,
Metapedia.org. Nätuppslagsverket
Metapedia är skapat av Nordiska
förbundet och en slags högerextrem
variant av Wikipedia.

STRUKTURER
SERVERPLATSER
En viktig aspekt av vit makt-rörelsens
närvaro på internet är hur väven
av webbplatser är tekniskt organiserad. En webbplats kräver stort
informationsutrymme. För att kunna
driva en webbplats behöver du därför
lägga den på en server. Under 2008
var den absolut största andelen av vit
makt-rörelsens webbplatser placerade på
servrar i USA , 59 av 70. Fem av webbplatserna fanns på servrar i Sverige, fyra
fanns i Danmark.
Se tabell 4.3.

USA

Webbplatserna som finns på servrar i
USA är fördelade på fem olika företag.
Softlayer technologies servrar används
av de webbplatser som har byggts
kring Nordiska förbundet, exempelvis
bloggportalen Motpol och dess
undersidor. Softlayer technologies är
ett väletablerat företag med över 5000
kunder i mer än hundra länder.
The Planet.com används av Info 14
och upplåter därmed serverplats åt
bland annat alla de fria gruppernas
lokala sidor. The Planet är världens största leverantör av så kallade dedikerade
servrar, vilket innebär att kunden, i
det här fallet Info 14, inte behöver dela
serverplats med andra kunder.
Earthlinks servrar används bland
annat av webbhotellet RJG Engineering,
ett högerextremt webbhotell som riktar
sig särskilt till vit makt-rörelsen. RJG
Engineering drivs av amerikanen Gary
Lauck och erbjuder högerextremister en
säker plats på internet.
Webbplatsen Motstånd.org och dess
tre undersidor för NORDISKA RIKSPARTIET,
LEGION WASA och KREATIVA NATIONAL
SOCIALISTER anlitar RJG Engineering
och hamnar därmed på Earthlinks
servrar.
Beyond the Network America
används av Svenska motståndsrörelsen
till g
 ruppens webbplats PATRIOT.NU.
Slutligen finns en av webbplatserna,
HAUTONOMOCCIDENT.WORDPRESS.
COM , på Layered technologies servrar.

Bloggen bygger på en plattform från
det amerikanska bolaget Wordpress.
Wordpress är en av de mest använda
plattformarna för bloggar och har
anlitat Layered technologies för att
få serverplats åt de cirka två miljoner
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tabell 4.3

Serverplatser som används
av vit makt-rörelsen
SERVERPLATSER

ANTAL 2008

USA

59

SoftLayer Technologies Inc

27

Beyond the Network America

1

ThePlanet.com internet Services

25

Earthlink Inc

5

Layered Technologies Inc

1

Sverige

5

Crystone AB

2

Loopia

1

Digikom Network AB

1

FS Data

1

Danmark

5

Surftown A/S

1

One.com A/S

3

Oklart

2

TOTALT

70
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webbplatser som använder bolagets
publiceringsverktyg.

Sverige

De webbplatser som valt att placera
sig på servar i Sverige är fördelade på
bolagen Crystone, Loopi, Digikom
Networks och FS Data. Servrarna
hos Crystone, ett av Sveriges största
webbhotell, används av Nordiska
förbundet till de två webbplats
erna NORDISKAFORBUNDET.SE och
 ORDISKAFESTIVALEN.SE .
N
Servrarna hos Loopia, som
marknadsför sig som ett av Sveriges
billigaste webbhotell, används av
DRESDENKOMMITTÉNS webbplats. Det
lilla bolaget Digikom Networks
servrar används av webbplatsen
 EAKTION.NU och FS Data används av
R
Nysvenska rörelsen till webbplatsen

De två största producenterna av
webbplatser är Info 14 och Nordiska
förbundet. Nordiska förbundet har 27
av vit makt-rörelsens 70 webbplatser
kopplade till sin server. Bland de
webbplatserna finns alla de bloggar som
är kopplade till Bloggportalen Motpol.
nu. Info 14 har 20 av webbplatserna
kopplade till sin server. Bland dem finns
de fria gruppernas webbplatser.
De två andra stora organisationerna
FOLKFRONTEN och SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN hade under 2008 två webbplatser var kopplade till sina servrar.
Motstånd.org hade fyra webbplatser
kopplade till sin server.

NYSVENSKARNA.SE

Danmark

De två danska bolagen One.com och
Surftown är väletablerade bolag.
One.coms servrar huserar webbplatsen för HELSINGBORGSKAMPANJEN .
Servarna hos Surftown används av
NATIONELL-NORRLAND.
Dessutom går två av webbplatserna
av tekniska skäl inte att härleda till
någon server.

VEM STÅR BAKOM SIDORNA?
Många av webbplatserna är knutna till
olika organisationer, inte bara ideologiskt och organisatoriskt utan även
tekniskt. Genom att undersöka vilka
ip-adresser de olika webbplatsernas
servrar har går det att ge en bild av hur
vit makt-webbplatserna hänger ihop på
internet.
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tabell 4.3

Serverplatser som vit makt-relaterade
sidor är kopplade till
SERVERPLATS

ANTAL SIDOR 2008

Nordiska förbundet
208.101.36.188-208.101.36.191

27

Info14
67.18.111.164/

20

Motstand.org
207.217.125.50

4

Folkfronten
67.19.108.141

2

Svenska motståndsrörelsen
207.176.43.186 och 74.54.26.2

2

Övrigt

TOTALT
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11
70

& scanpix
foto: expo

4 DE VIKTIGASTE
GRUPPERNA
av: kenny hjälte

Följande kapitel går igenom de betydande
vit makt-grupperna och redogör för deras
historik, ideologi och verksamhet under året.
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LEDNING

SYMBOL
foto: rickard nilsson

I KORTHET

• Sveriges största
nazistorganisation
• Grundades 1994
men ombildades
2008 och fick namnet
Folkfronten.

Daniel Höglund (ovan) och
Anders Ärleskog

INLEDNING OCH
KORT HISTORIK
Nationalsocialistisk front (NSF) var ett
politiskt parti som bildades i Karlskrona
i Blekinge, 1994. I november 2008
ombildades NSF till Folkfronten.
NSF startade som ett lokalt initiativ
men fler lokalavdelningar bildades snart
runtom i landet. Anders Högström
ledde organisationen fram till att han
lämnade partiet och nazismen 1999.
Övriga som ingått i riksledningen är
Anders Ärleskog, Björn Björkqvist och
Daniel Höglund.
NSF hade en strikt organisationsstruktur som bestod av tre delar.
Riksledningen var det högsta styrande
organet och kunde inte avsättas eller
omväljas. Under sig hade de länsledare
som styrde över sitt område, förde ut
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information och koordinerade arbetet
inom länet. Länsledaren utsågs av
riksledningen. I ett länsområde fanns
det en eller flera lokalavdelningar,
exempelvis ortsgrupp Hässleholm eller
Trollhättan. I varje ortsgrupp fanns en
gruppledare som ansvarar för den lokala
verksamheten. De ortsgrupper som
fanns som inte ingår i länsindelning
arna var ställda direkt under riks
ledningen. Så här förklarade NSF själva
sin organisationsstruktur:
Nationalsocialistisk front är uppbyggt
enligt den nationalsocialistiska
ledarprincipen, vilket gör att vi som
organisation är fullständigt främmande
för allt vad majoritetsbeslut och ansvarslöshet innebär. Vi är motståndare till
all form av demokrati och som medlem
är det inte Din röst bland flertalet som

avgör om Din åsikt blir gällande, det är
Din insikt och duglighet.1
NSF använde sig av en organisations-

symbol bestående av en gul vasakärve
mot en blå bakgrund som bildar en
sköld. I interna sammanhang har också
en blågul hakkorsflagga använts.
Vasakärven är Gustav Vasas släkt
vapen och har använts som symbol för
nationalsocialistiska partier i Sverige
tidigare. Bland annat började Svensk
Socialistisk Samling, SSS, använda den
som partisymbol i slutet av 1930-talet.2
i kommunvalet i
Karlskrona 2002 och fick 208 röster,
totalt 0,5 procent av rösterna. I
valet 2006 ställde partiet upp på sex
orter; Karlskrona, Vara, Linköping,
Kristianstad, Sollentuna och
Trollhättan. I valet till riksdagen erhöll
partiet 1 417 röster som motsvarade
0,03 procent.
Under 2008 skaffade National
socialistisk front sig ett nytt medlems
system. Tidigare fanns det enbart
en typ av medlemskap, där alla som
betalade in sin medlemsavgift blev
medlemmar. I början av året infördes
ett tvådelat medlemskap, stödmedlem
och ordinarie medlemskap. För att
avancera till ett ordinarie medlemskap
var personen tvungen att aktivt delta
i verksamheten och sedermera godkännas av länsledaren i det aktuella
området.

som partiledare för det nya partiet,
som även leds av en partistyrelse.
Ombildandet innebar inte att det
infördes ett demokratiskt styre. Såväl
partiledare som partistyrelse presenterades för deltagarna på mötet.
Folkfrontens symbol består av en
svart runa mot en gul rund botten.
Runan liknar en så kallad livsruna som
lagts i de fyra vädersträcken. Symbolen
är dock en så kallad skräckhjälm,
ægishjálmur, som ska ha använts för att
injaga skräck i fienden och stärka den
egna kraften men också som älskogs
runa för att erövra kärlek.3

NSF STÄLLDE UPP

2008 ombildades
Nationalsocialistisk front till
Folkfronten. NSF var då den största
nationalsocialistiska organisationen i
Sverige. Daniel Höglund presenterades

IDEOLOGI OCH MÅL
Nationalsocialistisk front stod för en
klassisk nationalsocialism med antidemokrati, antisemitism och rasbiologi
på agendan.
En av grundstenarna inom national
socialismen är principen att människor
är indelade efter vissa raser och att den
så kallade vita ariska rasen är överlägsen
de andra. Enligt nationalsocialismen är
det också farligt att blanda raserna och
de ska därför hållas isär. Så här skrev
NSF om rasbiologi i sitt punktprogram:
Viktiga vidtaganden av rasbiologiska
skyddsåtgärder för att säkra den
nordiska rasens andliga och biologiska
sundhet. Därmed upprättande av en
statlig raskontroll. Obligatorisk undervisning i rasbiologi och rashygien samt
befrämjande av en sund kroppskultur.4

DEN 22 NOVEMBER

NSF tog konsekvent ställning mot

demokratin och uppgav att de vill ha
en annan typ av styre. Samhället ska
byggas på så kallade korporationer,
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där personer från varje skrå ska vara
med och påverka utvecklingen inom
sitt yrkesområde. NSF preciserade
aldrig hur dessa representanter skulle
väljas eller om det skulle finnas kvar
allmänna val, men de motsatte sig
”parlamentarismen”.5
På hemsidan uppgav de hur de ville
att Sverige skulle styras:
Införandet av ett folkstyre enligt den
nordiska ledar- och ansvarsprincipen,
med en regering bestående av inom
de olika yrkeskategorierna valda
sakkunniga representanter, som enbart
skall verka för folket och fosterlandets
välbehag.6
Folkfronten har valt bort ras och
nationalsocialism i sitt politiska
program. Men någon reell förskjutning
av politiken är det inte. Det är framför
allt inte ideologin som har förändrats
utan snarare tilltalet och ambitionerna
att växa. Likt NSF har Folkfronten valt
att presentera sin politik och sina mål i
punktform, väldigt snarlika och som en
sammanfattning av Adolf Hitlers och
NSDAP:s vision.
Precis som NSF har Folkfronten tagit
till sig den traditionella tyska parollen
Blut und boden, Blod och jord. Den
återfinns bland annat i Folkfrontens
programförklaring.
Vi svenskar består i förlängningen
av en mängd stammar som har slagit
sig samman. I grund och botten är vi
exakt samma människor som för tusen
år sedan brukade samma jord. Det är
samma gener och samma blod.
(…)
I våra vener flyter samma blod som flöt
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i venerna hos karolinerna i Narva eller
hos dalkarlarna som slöt upp bakom
Engelbrekt och Vasa. Om vi lyckas med
vår kamp, och det kommer vi att göra,
så är det också samma blod som flyter i
venerna hos små svenska barn som lever
i ett harmoniskt samhälle i framtiden.7
Retoriken återkom även på ett av
Folkfrontens första torgmöten i december, då hos talaren Mikael Johansson.
Alla arbetarhänder behövs, oavsett
om du är bonde, snickare, säljare eller
ekonom så har vi alla kraften av samma
blod, den kraft som vi gemensamt bör
rikta åt samma håll.8

KAMPANJER
Under 2008 har NSF inte drivit någon
tydlig kampanj förutom en stödinsamling kallad Civilkurageinsamlingen.
I mars 2008 skapade NSF den så
kallade Civilkurageinsamlingen för
att samla in pengar till en 52-årig man
i Ängelholm som dömts till böter för
hets mot folkgrupp. Det var under en
SSU-demonstration i Ängelholm som
mannen dök upp längs färdvägen med
ett plakat med texten: ”Medan svenska
flickor gruppvåldtas av invandrargäng
bekämpar SSU rasismen”.9
I texterna till kampanjen betonades
att mannen gått från ord till handling
och vågat stå för sina åsikter. Det som
utelämnades var att 52-åringen under
många år haft kontakt med vit maktgrupper som NSF och SMR samt sedan
tidigare dömts för hets mot folkgrupp.
Kampanjen samlade in pengar via
internet. NSF uppmanade personer
att skänka pengar bland annat via sin

tidnings hemsida Den-svenske.com och
på forumet Nordisk.nu.10 På kort tid
samlade partiet in närmare 10 000 kr
och överskottet gick till fånghjälpen.11
2007 hade NSF en kampanj vid
namn Yttrandefrihetskampanjen, som
följde en typisk kampanjmodell. Under
kampanjens gång rapporterades och
uppdaterades en kampanjhemsida med
antalet utdelade flygblad. Kampanjen
avslutades då med en demonstration
i Stockholm för förintelseförnekaren
Ernst Zündel.
Partiet ville uppmärksamma att
Zündel och andra personer åtalats och
dömts för sina åsikters skull. Bland
annat motsatte de sig den svenska lagen
om hets mot folkgrupp.

BROTT OCH VÅLD
Ett flertal av NSF/FF:s aktivister har
genom åren dömts för grova våldsbrott
och mord. Den vanligaste förekommande typen av brott är dock miss
handel och olaga hot. 12
Ett uppmärksammat fall är polis
morden i Malexander 1999, när tre
personer rånade en bank i Kisa och i
flykten sköt ihjäl de två poliserna Olle
Borén och Robert Karlström. Två av de
tre gärningsmännen var medlemmar i
NSF.
NSF hade precis som många andra
nationalsocialistiska organisationer
stödgrupper för medlemmar som dömts
till fängelse. NSF:s grupp för detta hade
namnet Fånghjälpen.
Flera av de brott som NSF-aktivister
gjort sig skyldiga till är inte politiskt
motiverade. Men exempel nedan visar
på ett antal tillfällen då aktivister
begått politiska brott.

Attack mot RFSL

Under 2006 stormade flera a ktivister
från NSF i Kristianstad RFSL:s lokaler
där det ordnats en visning av melodi
festivalen. I april 2008 fastställde
Hovrätten Simon Lindbergs straff till
tre månaders fängelse för skadegörelse,
medhjälp till misshandel och medhjälp
till olaga hot.13 Lindberg överklagade
till Högsta domstolen men fick inte
resning.
I tumultet misshandlades flera
personer som uppehöll sig i RFSL:s
lokal. En av de personer som dömdes
i tingsrätten för attacken var Simon
Lindberg, länsledare för NSF i Skåne
vid tidpunkten.14 Lindberg hävdade till
sitt försvar att han handlade enbart i
nödvärn och påstod att han var inbjuden till RFSL-festen.

Attack mot feministfestival

En grupp nazister attackerade Färnebo
feministfestival den 18 maj 2008. Totalt
misshandlades sju p
 ersoner av nazisterna som även gjorde Hitlerhälsningar
och ropade ”Sieg heil”. Fyra personer
åtalades för attacken, varav en senare
blev kontaktperson för Folkfronten i
Gävle. En av de fyra åtalade dömdes
till fängelse i tre månader, de andra tre
dömdes till skyddstillsyn.15

Attacker mot utställningar

I slutet av maj började Elisabeth
Ohlson-Wallins fotoutställning ”In
hate we trust” visas på Luna Kulturhus
i Södertälje. Utställningnen består av
iscensatta bilder som belyser hatbrott
mot HBT-personer. I juni besökte en
grupp från NSF utställningen och ska
då ha hotat personalen och uppmanat
dem att ta ner bilderna. Annars skulle
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aktivisterna själva återkomma och
förstöra dem.16
Aktionen mot kulturutställningen
är inte den första. 2007 drabbades
Andres Serranos utställning på
Kulturen i Lund, ”A history of sex”, av
vandalisering och personalen hotades
med en yxa. NSF tog inte på sig dådet
men en filminspelning från händelsen
publicerades på deras webbplats.

INTERNET
Under 2008 skaffade sig NSF en ny
internetadress, nsf.nu. Tidigare har
partiet haft problem med server
utrymme och webbplatsen har i
perioder legat nere. Under tiden har
besökarna pekats mot partiets tidning
den-svenske.com.
I och med ombildandet till
Folkfronten var NSF tvungna att även
byta namn på partiorganet Den svenske
nationalsocialisten. I samband med att
Folkfronten.nu lanserades hade också
webbplatsen Realisten.se registrerats.
Det nya partiorganet kom dock inte
igång under 2008 utan den-svenske.
com fortsatte sin verksamhet året ut.

FÖRSÄLJNING
OCH PROPAGANDA
Under våren 2008 lades NSF:s internetförsäljning på webbplatsen NSF-butiken
ned och ersattes av butiken Arminius.
Arminius säljer antisemitisk litteratur,
antikvariska böcker, filmer, musik och
propaganda. Webbplatsen fick också en
modernare layout.
Logik förlag är ett projekt som
startats och drivs av den förre
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propagandachefen i NSF, Björn
Björkqvist, som fortfarande är aktiv i
partiet. Logik förlag ger ut och säljer
böcker och musik. Förlaget har även
arrangerat föreläsningar. Under 2007
arrangerades tre föreläsningar med
förintelseförnekaren Robert Faurisson.
2008 arrangerades två föreläsningar
med Tomislav Sunic, som talat flera
gånger för vit makt-grupper, som talade
om sin bok Homo Americanus. Boken
har ett förord av Kevin MacDonald som
är känd antisemit.
Logik förlag närvarade på Nordiska
festivalen med ett bokbord 2008.
Under 2007 gjorde NSF en satsning
på pappersutgåvan av sin tidning Den
Svenske nationalsocialisten. Det gjordes
möjligt att gratisprenumerera, men
samtidigt uppmanades läsare att stödja
kampen ekonomiskt. Tidningen hade
fått ett fyrfärgsomslag och kom ut med
två nummer under 2007 och med ett
nummer 2008.

SAMARBETEN MED
ANDRA GRUPPER
/ORGANISATIONER
Under 2008 deltog NSF i national
dagsfirandet i Stockholm, det så kallade
Folkets marsch. Simon Lindberg
länsledare för Skåne talade för NSF: s
räkning. NSF deltog med aktivister
och var det enskilt största blocket i
demonstrationen.
Den 20 april deltog representanter
för NSF i Adolf Hitler-firandet hos
systerorganisationen Danmarks
Nationalsocialistiske Bevægelse
(DNSB) tillsammans med Svenska
motståndsrörelsen.

KONFLIKTER MED
ANDRA GRUPPER
/ORGANISATIONER
Sedan 2006 har Nationalsocialistisk
front/Folkfronten haft en konflikt
med arrangörsgruppen Salemfonden och Info 14, som arrangerar Salemmarschen. Åren 2006
och 2007 valde NSF att utebli från
demonstrationen.
Inför marschen 2008 gick
Folkfronten ut med en uppmaning
till medlemmar och sympatisörer att
inte dela ut propaganda för demonstrationen och att de personer som
ville delta i marschen fick göra det som
privatpersoner. På plats 2008 fanns
dock Jonas Andersson som länsledare i Östergötland. Han ingick då i
Folkfrontens partiledning.

INTOLERANTA UTTRYCK
Antisemitismen är en del av NSF/FF: s
ideologi. Företrädare för partiet
undviker att bli fällda för sina tal och
skrifter vilket till viss del påverkar
språkbruket, men antisemitismen är
ändå påtaglig. Simon Lindberg talade
för NSF på Folkets marsch och utryckte
sig så här:
Om jag eller någon annan talare
grips här idag så hoppas jag på en
stor spontan protestdemonstration
utanför polishuset senare, hur många
av er ställer upp på det? Härligt. Det
är nästan så att man borde prata lite
om de kalottbeklädda också så att man
garanterat blir gripen.
(...) Skulle jag ha mage att kalla någon
för demokrat så innebär ju det att jag

kallar personen ifråga för en vidrig
hycklare som inte vågar ta ansvar
för sina egna beslut, en profitör och
lismare, för det är just dessa egenskaper
som företrädarna för de demokratiska
partierna har idag. Jag skulle i och för
sig i stället med ett enda ord kunna
kalla samma person för självgod, girig,
snål samt att han har en stor krokig
näsa och fula huggtänder men det skulle
ju vara olagligt om jag sa det ordet i
denna meningen.17
Jonas Andersson sa vid ett torgmöte i
oktober 2008:
1938 påbörjade en del av dessa
motståndskämpar en kampanj vid
namn ”Mota Moses i grind”.
Kampanjen riktades mot de främlingar
som då trängde in över våra gränser.
I dag sitter Moses på viktiga samhälls
poster och äger stora tidningskoncerner.
Nu är det dags att på nytt sparka liv i
denna kampanj.18
Även islamofobin finns ständigt
närvarande i partiets propaganda, bland
annat agiterar NSF/FF mot moskébyggen.
Men oftast tar sig rasismen uttryck i form
av ren rasbiologi, som i Simon Lindbergs
tal vid Folkets marsch 2008:
Kanske är det bara tillfälligheter som
avgör att svarta ofta är känsligare
för kyla än vita, kanske är det bara
tillfälligheter att svarta generellt
sätt springer fortare än vita. Eller
att vita människor uppfunnit och
utvecklat alla de saker som vi tar
för givet idag. Att nästan alla stora
utforskare, uppfinnare, konstnärer,
författare är av det som jag kallar den
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vita eller nordiska rasen är kanske bara
slumpmässigt. Leonardo da Vinci han
kunde lika gärna ha varit svart, likaså
Alfred Nobel, Richard Wagner eller
varför inte Peter Forsberg. Det behövs
inte särskilt mycket logisk eftertanke
för att förstå att mina kritiker har
fullständigt fel.19
Homofobin genomsyrar partiet och
HBT-personer pekas ut som ett hot
mot kärnfamiljen och samhället. Bland
annat kunde man på NSF:s webb läsa:
En familj ska alltid bygga på naturlig
grund. Därför är vi motståndare
till att homosexuella ska kunna
ingå partnerskap liksom adoptera
barn. Homosexualitet ska inte heller
uppmuntras så som idag sker. Ingen ska
tvingas se homosexualitet i media eller
på våra gator.20
Eller som Simon Lindberg uppgav i sitt
tal på Folkets marsch:
Idag är det korrekt att vara homosexuell, det är fult att en man älskar
en kvinna och att de tillsammans
uppfostrar ett barn.21
Politiska motståndare och antirasister
anklagas i tal och propaganda för att
ha förstört Sverige. I sitt tal vid Folkets
marsch talade Simon Lindberg om att
”svenskfientliga personer” ska begravas:
Innan jag kommer längre i mitt tal
så vill jag passa på att varna alla
svenskfientliga individer för magstarkt
innehåll. Stoppa huvudet i jorden ni
hellre förr än senare ska begravas i, för
min vilja är absolut inte att kränka
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eller gud förbjude hetsa er. Utan enbart
bara föra ut sanningens ord.
(…) Det är hög tid att vi svenskar
slår tillbaka hårt och skoningslöst
mot detta system. Så höj era svärd till
skyn kamrater det är dags att gata för
gata, stad för stad återta vårt älskade
fosterland. Hugg mot bestens hals. För
kamrater, Sverige tillhör de etniska
svenskarna och morgondagen tillhör oss
svenska nationalsocialister.22

I KORTHET

SYMBOL

• Tidningen Info 14 grundades 1995
• Den finns numera bara på nätet
• Namnet syftar på 14 ord av David Lane
(”Vi måste säkra existensen för vårt folk
och en framtid för våra vita barn”)
• Runt Info 14 finns grupper av
”oberoende nationella”

INLEDNING OCH
KORT HISTORIK
Info 14 beskriver sig som ett oberoende
patriotiskt nyhetsmedium. Men verksamheten är större än så. Info 14 agerar
även arrangörer, driver k
 ampanjer och
projekt samt lanserar nätverket Fria
nationalister. Fria n
 ationalister är en
sammanslutning av så kallade ”fria”
aktivistgrupper som är baserade kring
orter e ller gör anspråk på att ha län som
sitt upptagningsområde.
1995 som
Stockholms Unga Nationalsocialisters
(SUNS) tidning. Siffrorna i namnet
syftar på devisen, de 14 orden: ”Vi
måste säkra existensen för vårt
folk och en framtid för våra vita
barn.” Uttrycket har myntats av den
INFO 14 GRUNDADES

amerikanska nazisten David Lane.
Siffersymbolen används av vit maktgrupper över hela världen. Info 14 blev
under en kort tid organ för Nationella
Alliansens (NA) när SUNS lade ner
verksamheten 1996. Mellan 1995 och
1999 utkom Info 14 som pappersutgåva.
Under 1990-talets senare hälft var
Info 14 organ för den mest militanta
fraktionen inom extremhögern.
nummer av
Info 14 var 1999 när extrabladet
Kampnytt kom. På framsidan av
numret fanns en text om polismorden
i Malexander och en illustration av två
avrättade polismän och deras baneman, avtecknad med en rykande pistol.
Info 14 såg morden som en hämnd
på skinnskallen Mikael Krusell.23
Bildtexten löd:
ETT UPPMÄRKSAMMAT
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Vi ser med glädje att den nationella
hedern är återupprättad då ögon för
öga, tänder för tand skett.24
Efter 1999 har Info 14 varit en nyhetssida på internet. Idag drivs hemsidan av
en grupp aktivister från Stockholm.
av Robert
Vesterlund som är en av vit maktrörelsens ledargestalter. Han har ett
förflutet i Sverigedemokraterna och
var i mitten på 1990-talet ledare för
partiets ungdomsförbund. Info 14 är
den drivande kraften bakom de två
viktigaste vit makt-demonstrationerna,
Salemmarschen och Folkets Marsch.
Som pappersutgåva hade Info 14 tre
olika sidhuvuden på omslaget. Första
året användes en bild på Adolf Hitler,
efter det livsrunan och slutligen den
så kallade Varghaken. Varghaken har
använts i olika varianter av HitlerJugend och SS-divisioner i nazityskland.
I Sverige användes Varghaken av
Lindholmrörelsens ungdomsorganisation Nordisk Ungdom på 1930-talet och
av VAM på 1990-talet.25
INFO 14 LEDS INFORMELLT

Info 14:s fånghjälp.
Verksamheten har pågått i flera
år. Gula Korset arrangerar ibland
vit makt-konserter eller så kallade
trubadurkvällar för att samla in pengar
till fängslade kamrater. I Stockholm
arrangerades just en trubadurkväll i
april 2008.
Nätverket Fria nationalister startade
i början av 2008. I Info 14:s rapport
ering från uppstartsmötet beskrevs
Fria nationalister som ett nätverk för
oberoende nationalister. Konceptet
är att lokala grupper med fokus på
GULA KORSET ÄR
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aktivism sprider propaganda för flera
organisationer i vit makt-miljön.
Strukturen är löst uppbyggd men Fria
nationalister har en central ledning och
de lokala grupperna har ledargestalter.
Inspirationen kommer från Tyskland
där motsvarande grupper skapat
organisationsstrukturen för att undvika
ett förbud mot gruppen.
Under 2008 har sex grupper ingått i
nätverket. De är Dalarnas fria nationalister, Fria nationalister Göteborg, Fria
nationalister Stockholm, Fria nationalister Västerås och Nyköpings fria.
Till detta kommer fem grupper som
nästintill ingått i nätverket eller som
webbportalen Fria nationalister uppger
som vänner: Aktionsgrupp Roslagen,
Fagerstas fria nationalister, Fria
nationalister Gotland, Fria nationalister
Jönköping och Fria nationalister Skåne.
fanns gruppen
Göteborgs fria nationalister, som
bildades 2005. När det första informationsmötet arrangerades i Göteborg
om nätverket Fria nationalister bytte
gruppen namn till Fria nationalister
Göteborg och var under 2008 en av de
största grupperna i nätverket.
När Sverigedemokraterna (SD) i
slutet av mars arrangerade ett torgmöte
i Göteborg mot den planerade moskén
vid Ramberget, ansåg Fria nationalister
Göteborg att det var deras plikt att
försvara SD mot eventuella angripare.
Vid mötet agerade de säkerhetsstyrka
vid torgmötet. Agerandet saknade dock
stöd hos SD.26
Den 1 november hade Fria nationalister Skåne sitt uppstartsmöte, där
bland annat Nationaldemokraternas
partiledare, Marc Abrahamsson,
INNAN LANSERINGEN

talade.27 Fria nationalister
Skåne bildades med aktivister ur
Helsingborgskampanjen (HBGK). Alla
aktivister gick inte över utan HBGK
fortsatte med sin egen verksamhet.
Fria nationalister Skåne arrangerade
2008 en 30 november-demonstration
i Lund, den första sedan 1990-talet.
Demonstrationen samlade mellan
50 och 70 deltagare, med aktivister
från både Stockholm, Göteborg och
Danmark.28
Under året skapade Nyköpings
fria uppmärksamhet efter att de
dragit igång sin verksamhet i januari.
Motreaktionen blev nyckelskramlarna, en antirasistisk folkrörelse av
nyköpingsbor som samlats på torget
sedan februari 2008. De har genom
att skramla med nycklar markerat
att nazisterna inte är välkomna i
kommunen.29
under 2007 för
första gången en endagsfestival kallad
Gästabudet. Arrangemanget återkom
under 2008 och förutom en vit maktkonsert innehöll den tävlingar, tal och
matservering. Info 14 rapporterade att
deltagarantalet var runt 250 personer.30
Free the Order (FTO) är en intresse
grupp som bildades i mitten av 2007
och drivs av Stefan Jacobsson. Gruppen
står Info 14 nära och bedriver insamlingar och upplysningsverksamhet om den
amerikanska nazistiska terrorgruppen
The Order.
Under året har FTO bland annat
funnits närvarande med försäljningsbord på Info 14:s Gästabud och på
uppstartsmötet för Fria nationalister
Göteborg och Fria nationalister Skåne.
The Order kallade sig egentligen för
INFO 14 ARRANGERADE

Det Tysta Brödraskapet och bildades
1982 i USA . The Order finansierade
verksamheten via bankrån och gruppen
köpte vapen som skulle användas i
det förestående raskriget. Gruppen
utförde flera mord på politiska menings
motståndare och judar innan polisen
fick stopp på verksamheten.
arrangörsgruppen
som står bakom den årliga demonstrationen i Salem, den så kallade
Salemmarschen som arrangeras i
december. Varje år går ett fackeltåg
genom Salem för att hedra en 17åring som mördades där år 2000.
Salemmarschen blev ett samlat
arrangemang för en då splittrad rörelse
och ett alternativ till 30 novemberarrangemangen. I slutet av 1990-talet
var den nationella rörelsen försvagad.
Ett antal mord och attentat som
kopplades till vit makt-rörelsen gjorde
den defensiv. Info 14 tog en central roll i
planeringen av Salemmarschen.
De första åren enade marschen en
splittrad rörelse. Mellan 2001 och 2002
försökte Nationaldemokraterna mer
och mer ta över marschen.31 2003 hade
marschen sitt rekord på runt 2 000 deltagare. Sedan dess har antalet minskat.
2008 hade det lägsta antalet hitintills
med runt 700 deltagare.
Arrangemanget lockar även deltagare
och talare från andra länder. 2008 talade Stephen Cartwright från Scotland
om den judiska världskonspirationen:
SALEMFONDEN ÄR

I dag ställer jag frågan hur många
fler europeiska söner och döttrar som
måste dö för det här förfärliga rasblandningsexperimentet? Hur många
fler europeiska söner och döttrar måste
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dödas av dessa vildar för att vissa elit
liberaler och ZOG -agenter vill se vita
européer döda? Jag ser Daniels död som
en för mycket och det borde aldrig få
hända igen.32
drivande i arrangemanget på nationaldagen i Stockholm, den
så kallade Folkets marsch. Det samlade
nazistiska nationaldagsfirandet dök
upp första gången 2005, vilket även
var första gången som nationaldagen
blev helgdag. De första två åren lockade
arrangemanget mellan 700 och 900
deltagare.
2008 drog demonstrationen runt
1 000 deltagare och blev därmed årets
största vit makt-demonstration. De
största enskilda grupperna i demonstrationen var Nationalsocialistisk Front,
Info 14 med Fria Nationalister och
Svenska motståndsrörelsen. För Fria
nationalister talade Stefan Jacobsson.
När samlingen skulle avslutas grep
polisen runt 100 deltagare misstänkta
för hets mot folkgrupp.33
INFO 14 ÄR ÄVEN

2008 lanserades Radio
Folkbildaren som lägger ut sina
radioprogram på Info 14:s webbplats.
Sändningarna har bestått av nyhets
inslag samt radiotal/radiokrönikor. Så
här presenterades radiosatsningen i
första programmet:
I SLUTET AV

Välkomna till Radio Folkbildaren, de
fria svenskarnas radioprogram som
sänder från det politiska slagfältet
bakom mångkulturens linjer.
(…) Radio Folkbildaren kommer att
uppvigla till stolthet och viljestyrka, till
trotsigt motstånd, till hat och ännu mer
hat mot Rosenbadsförräderiet.34
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IDEOLOGI OCH MÅL

Info 14 ser sig som ett ”oberoende patriotiskt nyhetsmedium”. Info 14 är inte
ett parti eller en organisation i egentlig
mening, men i många fall är verksamheten i form av manifestationer,
demonstrationer och konserter snarlik.
Dessutom håller Info 14 sig med egna
aktivister genom Fria nationalister.

KAMPANJER
Info 14 drog igång kampanjen ”Svensk
Ungdom” under senare hälften av 2007
och den har pågått under hela 2008.
Kampanjen riktar sig till skolelever och
går i grunden ut på att producera och
sprida en cd-skiva med propaganda, tal
och musik till landets skolungdomar.
Förebilden till kampanjen hade Info 14
hämtat i Tyskland och USA .
För att kunna sjösätta projektet
behövs 100 000 kronor. Projektet
har därför bestått av en pengainsamling som gör det möjligt att sprida
cd-skivorna.35
Kampanjen lanserades på webb
platsen svenskungdom.se men därefter
har den stannat av. Under 2008 nådde
projektet inte de mål för insamlade
pengar som eftersträvats, enligt webbplatsens offentliggjorda donationer.
startade
kampanjen ”Stöd de politiska fångarna”
under 2008. Två personer i vit maktmiljön, Flemming Christiansen och
Stephan Günther, häktades i Danmark
misstänkta för att ha fört in olaglig
vit makt-musik i Tyskland. De båda
kunde häktas för att de var i Danmark.
Åklagarmyndigheten i Frankfurt am
Main ville även ha Kasper Kröner,
FRIA NATIONALISTER SKÅNE

boendes i Sverige, utlämnad. Men
svenska myndigheter avslog begäran.
Stephan Günther stod bakom
Nordisches hilfswerk, en enmansorganisation som syftade till att föra
samman nordiska och tyska nazister.
I Sverige hade Günther tät kontakt
med Info 14 och han är en förmedlande
länk mellan det svenska nätverket Fria
nationalister och de tyska förebilderna.
Kampanjen till stöd för dem är en
insamling av pengar på Info 14:s olika
webbplatser.
Under 2008 började Info 14 och
Fria nationalister stödja National
demokraternas kampanj för partiets
tidning Nationell Idag. Kampanjen
gick framför allt ut på att värva
prenumeranter så att tidningen ska
uppnå kraven för att få presstöd.
Genom Fria n
 ationalister drogs en
propagandaoffensiv igång, där tidningen delades ut gratis på gator och torg.

BROTT OCH VÅLD
Aktivister kring Info 14 och Fria
nationalister är som många andra
personer knutna till vit makt-miljön
dömda för olika brott, såväl politiskt
motiveradesådana som brott utan
politiska förtecken. Dock har det
inte gått att notera någon politisk
brottslighet under 2008. I retoriken
finns samma syn på våld som hos flera
andra grupper inom vit makt-miljön.
Denna syn manifesteras bland annat i
Stefan Jacobssons, företrädare för Free
the Order/Fria nationalister, tal på
Salemmarschen:
Vi har tröttnat på systemets agenda, vi
har tröttnat på att vara det ständiga

offret. Tiden är inne för att offret och
jägaren byter plats, det är vår tid att
resa vapen mot mångkulturen och jaga
ut den ur Sverige.36

INTERNET
Info 14 har sin verksamhet uppdelad
på flera webbplatser. Info14.com är
samlingplatsen för verksamheten med
nyhetsuppdateringar. Fria nationalister
har en egen webbplats med flöde av
händelser och nyheter från de olika
grupperna runt om i landet och där
ligger även informationen om Gula
Korset. Under 2008 lanserade Info 14
en ny layout på sin hemsida.
Kampanjen Svensk ungdom och
projektet Free the Order har egna
webbadresser. Arrangemangen
Salemmarchen och Folkets marsch har
även de egna webbplatser.

FÖRSÄLJNING
OCH PROPAGANDA
Info 14:s internetbutik Hammarslag
ligger under deras huvudsida på
internet. Där sker främst försäljning av
den egna propagandan. Men det finns
även kläder och nationalsocialistisk och
antisemitisk litteratur till försäljning.

SAMARBETEN MED
ANDRA GRUPPER
/ORGANISATIONER
I slutet av sommaren 2008 var ett antal
aktivister från Info 14 i Estland för att
besöka en årlig träff för krigsveteraner
i Sinimäed. Vid ankomsten stoppades
aktivisternas bilar och ledaren för
Info 14, Robert Vesterlund, avvisades på
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grund av att han fått förbud att vistas i
landet. Sällskapet i övrigt kunde fortsätta sin resa.37
I september deltog en delegation
från Sverige i den tyska nazistfestivalen
Fest der Völker. Talare från Sverige var
Kristoffer Dahlström från Fria nationalister Skåne. Även tidigare år har talare
knutna till Info 14 deltagit i festivalen.38

KONFLIKTER MED
ANDRA GRUPPER
/ORGANISATIONER
Under året har Info 14:s relationer med
NSF/Folkfronten varit frostiga. I slutet
av 2007 hamnade de två grupperna i ett
öppet gräl. Det gällde delvis personliga
motsättningar mellan personer i
NSF:s Stockholmsavdelning och Info 14.
NSF var också kritiska till hur Info 14 la
upp Salemmanifestationen.
Info 14 har under året även haft en
dålig relation till Nordiska förbundet.
Grupperna har bland annat konkurrerat om konceptet med ”oberoende“
aktivister. Nordiska förbundet lyckades
exempelvis lansera sitt projekt med
webbportalen Motstånd bara en vecka
innan Info 14:s Fria nationalister-projekt
sjösattes.

INTOLERANTA UTTRYCK
Antisemitismen är en hörnsten hos
Info 14. På hemsidan antyds bland annat
att Förintelsen är en lögn:
Det problematiska med förintelsen är
till och börja med att historien som
industrin bygger sina finanser kring har
fler hål än en Emmentaler. Industrins
vapen är känslorna. För få saker i denna
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värld förmedlar så mycket känslor
som förintelsen, med detta följer även
tabustämpeln.
(…) Misha [Författare till boken
’Misha: A Memoire of the Holocaust
Years’, red:s anm.] har inte varit annat
än en del av den förintelseindustri som
världen över matar folk med lögner och
falsarium samtidigt som den omsätter
miljarder kronor varje år.39
Islamofobin är återkommande på
info14. com. Framför allt i rapportering
om planerade moskébyggen:
Den expansiva religionen Islam
breder ut sig i Europa delvis tack
vare oljepengar ifrån arabländer.
Den nya moské som väntas byggas i
Göteborg är till e xempel betald direkt
ifrån Saudiarabien. Sakta men säkert
förändrar arabiska oljepengar den
svenska stadsmiljön med ständigt nya
moskéer som dyker upp. Sverige är
särdeles drabbat jämfört med till exempel
Finland med tanke på att Finland tar
emot en droppe utomeuropéer medan
Sverige sköljs över av en flodvåg.40
I rapporteringen om en ny moské i
Malmö gick det att läsa på Info 14:s
hemsida:
Det är i en oroväckande fart islam
klöser sig fast på svensk mark. I takt med
att främlingarna blir allt fler så köper
muslimska föreningar bland annat upp
svenska kyrkor som inte har råd att
finnas kvar för att så många lämnat
Svenska kyrkan, antingen av principskäl
eller för att spara pengar. Det har blivit
mer regel än undantag att byggandet av
nya moskéer som den här och uppköpning

av kyrkor sker via hjälp och finansiering utifrån.41
Homofobin i rapporteringen tilltar när
arrangemang som Pride närmar sig,
som här i en artikel av Dan Berner som
varit aktiv i Svenska Uppsala:
Årligen flockas perversa människor till
Stockholm för att fira sina mentala och
sexuella handikapp. Tillställningen
går under namnet Pride för att visa
hur stolta de är över sin förmåga att
framkalla illamående hos normala
människor.
(…) Något som garanterat inte kommer
att finnas bland attraktionerna är
däremot ett arrangemang där man
lär föräldrar att skydda sina barn mot
pedofiler.
(…) Pedofiler har fortfarande en stark
ställning inom HBT-rörelsen, även om
man inte stöder dem offentligt längre,
och att lära barn att se upp för pedofiler
vore sannolikt främmande för vilken
bögfestival som helst. 42
Info 14 rapporterar om politiska
motståndare och hänger ut dem med
namn och bild. I en del av artiklarna
uppmanas läsare att skicka in information om lokala antirasister eller andra
personer som kan intressera Info 14.
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LEDNING

SYMBOL
foto: expo

I KORTHET

• Grundades 1997
• Samlade veteraner
från avsomnade Vitt
ariskt motstånd,
VAM.

Klas Lund

INLEDNING OCH
KORT HISTORIK
Organisationen Svenska Motståndsrörelsen (SMR) bildades 1997. SMR
växte fram ur Nationell Ungdom (NU)
som bildades i mitten av 1990-talet och
blev en samlingspunkt för en del veteraner från VAM , Vitt Ariskt Motstånd.
VAM skapade stora rubriker i början
av 1990-talet. Gruppen bildades i samband med en vapenkupp mot Lidingö
polisstation sommaren 1991 där 36 av
polisens tjänstevapen stals. VAM var
ingen vanlig politisk grupp utan levde
främst på att begå attentat eller andra
kriminella handlingar. Bland annat
genomförde gruppen bankrån och
inbrott i militära mobiliseringsförråd. 43
Ledare för SMR blev Klas Lund som
är SMR:s frontfigur än idag.
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Klas Lund var en skinnskalle som 1986
var delaktig i mordet på Ronny Landin
vid Nickstabadet i Nynäshamn.44
Lund var inblandad i vapenkuppen
mot Lidingö polisstation och kunde
efter tre månaders polisjakt gripas med
tre kamrater i Härjedalen. Några dagar
innan hade gruppen genomfört ett
bankrån i Vemdalen.45 2003 dömdes
Klas Lund även för grovt vapenbrott.
Andra framträdande personer i
Svenska motståndsrörelsen är Magnus
Söderman, som är chefredaktör för
organisationens tidning Nationellt
Motstånd. Även Pär Öberg är en
framträdande figur och har titeln
presskontakt för organisationen.
Tidigare har organisationens
tidningar haft namn som Folktribunen
och Motstånd.

Sedan 2003 har Svenska Motståndsrörelsen blivit mer offentlig och
utåtriktad med sina aktiviteter. SMR
förordar att de ska krossa demokratin
och genomföra en vit väpnad revolution
i Sverige. Gruppen har också börjat
göra fler offentliga framträdanden.
Fram till 2006 fungerade Nationell
Ungdom som ungdomsavdelning åt
SMR. Främsta anledningen till att lägga
ner ungdomsgruppen var en tynande
medlemsskara. Nationell Ungdom
växte bland annat fram med stöd av
Sverigedemokraterna och var från
början tänkt som en ”städad patriotisk
ungdomsrörelse”.
SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS

aktivister har gjort sig kända för
att inte tveka att bruka våld mot
politiskafiender, både i och utanför
den n
 ationella rörelsen. Dessutom har
de uppmärksammats för en del grövre
brott. I oktober 1999 mördas fackföreningsmannen Björn Söderberg. Det var
aktivister med anknytning till SMR/NU
som låg bakom mordet. Organisationen
kopplas även till en stor vapenstöld på
P10 i Strängnäs i slutet av 1990-talet.
2007 dömdes en framträdande
aktivist i Svenska motståndsrörelsen
och ansvarig utgivare för Nationellt
Motstånd för en vapengömma. Han
hade begravt en låda innehållandes
skjutvapen, ammunition, krut och
tårgas i en skog norr om Stockholm.
Samma år dömdes en aktivist för försök
till dråp efter att en man blivit kniv
stucken vid en manifestation som SMR
arrangerade vid Slussen i Stockholm.
symbol
är tyrrunan, som liknar en pil som
SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS

pekar rakt upp. SMR:s tyrruna är oftast
svart och omges av vitt och grönt. Det
var ungdomsgrenen Nationell Ungdom
som främst använde runan men när
NU lades ner 2006 tog SMR över den
som officiell symbol. I den nazistiska
runsymboliken står tyrrunan för kamp,
strid och seger.
Tyrrunan har varit flitigt använd
som symbol i vit makt-rörelsen. Den
användes bland annat av Hitler jugend
i Nazityskland. Brittiska National
Socialist Movement använde symbolen
för sin paramilitära grupp på 1960-talet
och Ragnarock Records som har varit ett
stort bolag för vit makt-musik har haft
runan som logotyp för tidningen Thule.
Symbolen har tidigare använts av det
svenska nazistpartiet NSAP som symbol
för ungdomsorganisationen Nordisk
Ungdom på 1930-talet. 46

IDEOLOGI OCH MÅL
SMR är en nationalsocialistisk

 rganisation. Den baserar sina teorier
o
om samhället på nationalsocialismen
och därmed är anti-demokrati,
rasbiologioch antisemitism viktiga
byggstenar för rörelsen. Tanken om att
judarna styr världen, samhället och medierna är central i nationalsocialismen.
Motståndsrörelsen är en militant
rörelse. Den är idag den rörelse i
Sverige som har den hårdaste retoriken
om gatukamp och mot sina utsedda
fiender. I Magnus Södermans tal vid
Salemmarschen 2003 förklarade han
bland annat att man ska kunna offra
livet i kampen mot ”fienden”.
Så kamrater, förstår ni allvaret och är
ni beredda att göra det som krävs? Nu
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är vårt livs sista chans. Vi lever i folkets
sista timma och ödeskampen går mot
sitt slut. Den diciplinerade politiska
kampen är det enda a lternativ som
återstår. Vår tids slagfält är våra gator
och torg. Och alla måste ta ett personligt
ansvar, varje vaket ögonblick måste
vara vikt det.
Förstå att det inte finns någon
medelväg, det finns inga bakdörrar
eller plats för några halvhjärtade
engagemang. Att gå framåt mot
fienden och offra allt för saken, för
överlevnaden och friheten är det enda
som får ha någon betydelse för oss. Och
om sedan åter en av oss dör till följd av
denna kamp, så får vår enda reaktion
vara ännu mer fanatisk kamp. Ty
sorgen är endast värt något om den
manar en vidare, om den fyller en med
en helig vrede och en vilja till frihet och
rättvisa. Och vi ska bringa rättvisa, tro
mig.
En dag så ska vi visa dessa kosmopoliter,
liberaler, humanister eller vad helst
detta förrädarpack kallar sig för. En
dag ska de få svara för sina brott inför
folket.
Fädernas röster befaller dig och
gudarnas vilja leder dig. Låt denna
kväll vara avgörande i ditt liv. Så att
du när den nya dagen gryr vaknar upp
som född på nytt, född till seger eller
död.47
Organisationens inställning till
våld återfinns tydligt i retoriken. På
organisationens hemsida tydliggör
SMR att våld ibland måste användas.
Dock använder sig gruppen inte enbart
av våld i självförsvar utan riktar sig i
praktisk handling mot dem som de ser
som sina motståndare. Det vill säga
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andra i den nationella rörelsen, antirasister, autonoma och företrädare för
samhället. 48
Språkbruket är färgat av en militärisk
terminologi som innehåller nyckelord
som ”fiende”, ”kampen”, ”segern” och
”en hård kompromisslös kamp”. 49
Retoriken tyder på att SMR inte skulle
sky några medel för att nå sina mål.
ständigt närvarande i propagandan och ideologi
produktionen. I propagandan använder
sig SMR av en affisch med en bild
på en person liknande ”Onkel Sam”
som har en markant krokig näsa samt
Davidsstjärnor på sin hatt. Texten
lyder: ”USA styr världen – Vilka styr
USA?” Dessutom har de använt sig av
ett klistermärke med rimmet ”Sverige
är förrått – Göran Persson bär kalott”
och en bild på dåvarande statsminister
Göran Persson från när han besökte
Stockholms synagoga.
ANTISEMITISMEN ÄR

KAMPANJER
SMR brukar oftast inte ha större

propagandaoffensiver i form av
kampanjer. Propagandaspridningen
är framförallt inriktad på tidningsförsäljning, affischering och flygblads
utdelning som sker kontinuerligt.
Tidningsförsäljningen sker oftast med
ett flertal aktivister varav ett fåtal
står och säljer tidningen Nationellt
Motstånd medan de övriga aktivisterna
agerar fanbärare, sköldbärare och
vakter. Organisationen hade ett
antal tidningsförsäljningar i centrala
Stockholm under 2008. Vid ett antal av
försäljningstillfällena liknade organisationens samlingar demonstrationer när

de gick i formation mellan olika platser.
Under året har SMR haft en
kampanj för aktivisten Niklas Frost.
Frost d
 ömdes till fängelse under 2007.
SMR har hela tiden hävdat att han är
oskyldigt dömd och en politisk fånge.
Under 2008 har kampanjen bestått i att
sätta upp klistermärken och affischer
för att uppmärksamma hans fall. SMR
har även riktat mer ljus på den så
kallade Fånghjälpen som de bedriver till
stöd för sina fängslade aktivister.

BROTT OCH VÅLD
Svenska motståndsrörelsen ser de
politiska brotten som deras aktivister
utför som en del av kampen mot det
samhälle de bekämpar. Döms en
aktivist för något brott som han eller
hon begått i samband med organisationens aktiviteter betraktas det snarast
som hedrande.
Organisationens teorier om s amhället
gör att den ser domstolarna som styrda
från en högre ort, och anser att dess
aktivister straffas av ”systemet” för sina
politiska åsikter.
SMR stödjer sina dömda aktivister
genom Fånghjälpen, som har en special
sida på organisationens hemsida. Där
kan sympatisörer och vänner skicka
hälsningar, stödja sina kamrater ekonomiskt och läsa mer om de e nskilda fallen.
När polisen har omhändertagit
aktivister vid offentliga demonstrationer eller manifestationer har
Svenska motståndsrörelsen hittat ett
effektivt sätt att utöva utpressning
mot o
 rdningsmakten. Polisen ges ett
ultimatum: antingen släpps aktivisterna
eller så ställer de SMR:are som är ute
till med så mycket ordningsstörning

som möjligt. I början av maj
praktiserades det i Eskilstuna när SMR
hade en protestaktion mot Spring Pride.
Nedan ett utdrag från SMR:s egen
rapportering om händelsen:
Pär Öberg hade kontinuerlig kontakt
med polisen och krävde att de tre
kamrater som anhållits i det inledande
bråket med polisen skulle friges. Polisen
å sin sida krävde att Motståndsrörelsen
skulle lämna staden. Efter att
förhandlingarna strandat konstaterade
Öberg att: om inte de politiska fångarna
släpps så kommer de grupper som finns
utspridda i staden att skapa det
störande som polisen redan anklagat oss
för. Släpp fångarna så åker vi, om inte
blir vi kvar. Polisen gav efter och de tre
kamraterna släpptes ur sina celler.50
Under nationaldagsdemonstrationen, den så kallade Folkets marsch,
upprepades samma mönster. En av
aktivisterna omhändertogs av polis och
de övriga deltagarna från SMR hotade
att gå bärsärk i centrala Stockholm om
personen inte släpptes. Hotet verkställdes inte och aktivisten försattes på
fri fot.51
När 2008 års Folkets marsch
avslutades på Gärdet i Stockholm
kraftsamlade polisen och gick in och
grep 114 personer misstänkta för hets
mot folkgrupp, våld mot tjänsteman
och våldsamt upplopp. Framför allt gick
polisen in för att gripa aktivisterna från
Svenska motståndsrörelsen, som bland
annat var misstänkta för att ha gjort
Hitlerhälsning och skrikit ”Hell seger”.
I merparten av fallen lades förunder
sökningen ner i brist på bevis. Men en
17–årig pojke dömdes för att ha skrikit
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”Hell seger” och gjort en gest med
högerarmen och knuten näve.52
mars 2008 slog polisen
till hos flera medlemmar i Svenska
motståndsrörelsen. Hos en 28-årig man
boendes på Värmdö utanför Stockholm
påträffades ett vapenförråd. Där fanns
sprängdeg, en k-pist, ett halvautomatiskt gevär, en revolver, två pistoler och
ett kulgevär med ljuddämpare samt
närmare 3 800 skarpa patroner. 28åringens medlemskap i SMR var en
orsak till varför mannen hade vapnen
och sprängmedlen hemma hos sig,
ansåg tingsrätten. Mannen dömdes till
2,5 års fängelse.53 Vapentillslaget är det
största som gjorts hos en högerextrem
grupp det senaste decenniet.54
I september 2008 hade SMR
tidningsföräljning i centrala Göteborg
efter ett antal tidigare konfrontationer
under hösten.55 När SMR-aktivisterna
begav sig från platsen såg de en 17-årig
medlem i Moderata ungdomsförbundet (MUF) som samtalade med en
skolkamrat som var vänsteraktivist.
De uppfattade 17-åringen som en så
kallad ”röding” och slog honom till
marken. Liggande fick han ta emot
flera sparkar och slag. Redan tidigare
samma dag hade andra personer
misshandlats i samband med SMR:s
tidningsförsäljning.
I BÖRJAN AV

INTERNET
SMR använder webbplatsen Patriot. nu

som en samlingsplats för att föra ut
propaganda, information och nyheter.
Toppen av förstasidan pryds av texten
”Nationellt motstånd” som är namnet
på SMR:s tidning. Organisationens
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butik, Kampboden, har dock fått en
egen adress. Förstasidan har tidigare
varit uppdelad för att man ska kunna gå
in både på Svenska motståndsrörelsens
del och på de avdelningar som hör till
dess norska motsvarighet, Nasjonal
Motstand och Norske motstandsbevegelsen. Den norska webbplatsen
har dock inte uppdaterats sen 2006.

BUTIKER OCH
FÖRSÄLJNING
Kampboden är Svenska Motståndsrörelsens butik för att saluföra
produkter som propaganda, tidningar
och litteratur. Kampboden säljer många
nationalsocialistiska verk samt SMR:s
egna tidning Nationellt Motstånd.
Kampboden hade tidigare en källar
butik i Huddinge utanför Stockholm,
men den lades ner under hösten 2007.

SAMARBETEN MED
ANDRA GRUPPER
/ORGANISATIONER
SMR besökte Danmarks National
socialistiske Bevægelse, DNSB, tillsammans med NSF för Adolf Hitler-firandet
den 20 april. I december besökte SMR
DNSB:s vintersolhvervsfest där Magnus
Söderman också talade. SMR har haft
kontakter med DNSB tidigare.

Mellan april och oktober 2008 tjänst
gjorde ett par aktivister från Svenska
motståndsrörelsen som frivilliga hos
den sydafrikanska organisationen
AWB, Afrikaner Weerstandsbeweging.
Resultatet presenterades med flera
artiklar i organisationens tidning

Nationellt Motstånd.56 AWB bildades
1973 och motsätter sig upplösningen
av apartheidsystemet i Sydafrika. Det
är en militant, rasistisk rörelse som har
mängder av vålds- och terrordåd mot
svarta på sitt samvete. AWB:s mål är att
utropa en självständig vit boerstat.

KONFLIKTER MED
ANDRA GRUPPER
/ORGANISATIONER
Under 2007 hotade aktivister
från SMR en ledande aktivist i
Helsingborgskampanjen med pistol i
dennes lägenhet. De flesta vit maktgrupper gick ut och fördömde dådet
och SMR kom på dålig fot med flera
organisationer. Grunden till konflikten
ligger i att Svenska motståndsrörelsen
tagit avstånd från flera arbetsmetoder
som oberoende nazister, till exempel
Helsingborgskampanjen, använt sig
av. SMR menade att de oberoende
nazisterna splittrat rörelsen på samma
sätt som bröderna Strasser gjorde i
Tyskland på 1920- och 1930-talet.
SMR svarade på kritiken:
Vi kan inte förbjuda våra medlemmar
som känner sig kränkta att agera. Något
som möjligtvis skulle kunna vara en
förklaring i detta enskilda fall.
Om delar av den så kallade nationella
rörelsen önskar inleda en bojkott mot,
eller fördöma, Motståndsrörelsen på
grund av denna händelse så välkomnar
vi det. Låt oss i så fall vandra skilda
vägar.57
Konflikterna har gått ner under 2008,
i takt med att aktivitetsnivån hos de

som tillhört de så kallade identitärerna
minskat. Men konflikten finns ändå
närvarande. En av Svenska motstånds
rörelsens flitigaste talare, Magnus
Söderman, valde att ta upp den i sitt tal
vid Folkets marsch på nationaldagen:
Däremot finns det en avgrund mellan
oss inom den nationella rörelsen och
de som genom olika metoder som svart
propaganda, begreppsförvirring, folkfientliga ideologier försökt att vilseleda
goda nationalister för sina egna syften,
men dessa vare sig är eller har någonsin
varit nationella.
I klartext kamrater, folk som kallar sig
nationalanarkister, den nya högern,
nihilister, vänsternationella eller
vilket samlingsnamn för detta trams
är identitärer. De är inte nationella
och de är inte en del av den nationella
rörelsen. Och deras ideologier, i den
mån de har någon sådan klarlagd, är
bara ett minsta motståndets väg. Ett
försök att anpassa sig till den rådande
världsordningen och att göra kampen
till något populistiskt.
Man ägnar sig åt lokalpatriotism som
att inte över en miljon främlingar
i Sverige skulle vara det främsta
problemet, som att inte en övergripande
svensk identitet är det grundläggande.
Det är samma anda hos dem som hos
förrädarna i Sverigedemokraterna,
anpassning för att bli godkända hos
fienden.58

INTOLERANTA UTTRYCK
Antisemitismen i Svenska motstånds
rörelsen är en grundläggande del av
SMR:s ideologi. Den löper genom
större delen av propagandan och är en
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av grundstenarna i SMR:s världsbild.
Bland annat samlades ett antal aktivister i SMR vid ett högtidlighållande
av Israels 60-årsdag i Göteborg, vilket
kommenterades på webben:
I samband med att det judiska Israel
funnits i sextio år anordnades, i
centrala Göteborg, en demonstration
där Jahves egendomsfolk firade jubileet.
Att judarna skulle få marschera genom
staden med sina fanor blandade med
svenska, utan att möta någon form av
missnöje var för Svenska motstånds
rörelsen aldrig ett alternativ.
(…) det sattes upp mängder av affischer
som manade svenskar till kamp mot
Sions inflytande över Sverige och
västvärlden.59
SMR:s propaganda och ideologi riktar

sig inte främst mot muslimer eller islam.
Dock finns hatet mot muslimerna, ofta
omskrivna i termer som ”rasfrämlingar”. SMR: s Sverige är ett homogent land
och självklart accepterar organisationen
enbart de som SMR definierar som
etniska svenskar eller arier. Synen på
islam och muslimer visas på hemsidan i
en artikel om Malmö:
Landets tredje största stad, Malmö,
har blivit något av en synonym och
symbol för det ”nya sköna” mång
kulturella Sverige med en ständig och
aldrig sinande ström av anländande
främlingar. Förändringen av stadens
demografiska sammansättning har
skett mycket snabbt. På mindre än tio år
har det vanligaste namnet på nyfödda
blivit Mohammed och etniska svenskar
utgör numera en minoritet bland
kommunensinvånare under tjugosex
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år. Konsekvenserna av den besinnings
lösa utomeuropeiska invandringen till
Malmö har även blivit våldsam.60
Jakob Haskå, aktivist och skribent i
Nationellt Motstånd, förtydligar nedan i
ett annat citat att det inte är islam som
religion som är det största problemet
utan att det är att dess utövare tillhör
”fel ras”.
Ty även om islam i dess egenskap av en
semitiskt kommen monoteistisk religion
absolut inte hör hemma i Europa, så är
det inte islam som religion och filosofi
betraktat som är det största hotet mot
Västerlandet. Det stora hotet är många
av dess utövares etniska bakgrund.61
Framför allt riktar Svenska motstånds
rörelsen in sig på vad de ser som huvudproblemet, de så kallade s ionisterna.
Det tydliggör ledaren Klas Lund i en
artikel på Patriot.nu 2006:
I och med denna fientliga underström mot islam får USA och Israel
ökad ”förståelse” för sin kamp mot
”terrorismen” och sympatier för
ockupationen av Palestina, Irak och
Afghanistan bland Europas och USA: s
manipulerade massor. Det innebär
också att sionisterna lättare kan
rekrytera arisk kanonmat till de arméer
som genomför det smutsiga arbetet i
Mellanöstern.
Israels och USA:s aggression fyller den
muslimska världen med en rättfärdig
vrede, inte bara mot Israel och USA
utan även mot det dekadenta västerlandet som helhet. De islamistiska
gruppernas terror riskerar att drabba
civilbefolkningen i Europa eftersom

våra korrupta regimer går sionisternas
ärenden. Trots detta utgör islam i sig
inget hot mot Europa. Det är istället
USA och Israel som utgör det stora hotet
mot den västerländska civilisationen.
Islam utgör endast ett hot mot den
ariska civilisationen på grund av
sionisternas subversiva politik.62
SMR har vid två tillfällen samlats mot

Spring Pride i Eskilstuna. Detta för att
protestera mot ”homolobbyn”. SMR har
även spridit flygblad där organisationen
riktat in sig mot vad de kallar ”sexuella
perversioner” och ”avarter”. Här
manifesteras det i artikeln om Spring
Pride på SMR:s webbplats:
Vid 13-tiden påbörjades den gående
manifestationen genom Eskilstuna.
Halvvägs till platsen där tal senare
skulle hållas hade en samling bögar och
flator; folkförrädare och främlingar
samlats för att mediokert skramla med
nycklar.63
SMR talar även i sina mål om att

personer, som ska utläsas som
homosexuella, ska ”neutraliseras”:
Den sunda kärnfamiljen utgör vårt
samhälles grund. Upplösningen av
de naturenliga grunderna för det
samhälleliga livet måste bekämpas.
Regimens stöd till avvikande
element och moraliskt förfall skall
neutraliseras.64

tidningen Nationellt Motstånd från en
tidningsförsäljning i Göteborg:
Medan några av patrioterna fortsätter
att munhuggas med trotskisterna
fortsätter andra att sälja tidningen.
Under tiden ansluter sig fler och fler
människor, främst främlingar, till
de rödas sida, där man kan se allt
ifrån snofsigt klädda studentfjollor
till söndermedicinerade, piercade
och allmänt ovårdade drägg. Det är
verkligen en eländig skara individer
som står där och gapar.
(…) Kontrasten mellan patrioterna och
”antirasisterna” kunde inte ha varit
tydligare. På ena sidan stod sunda och
friska unga män och på andra sidan
en rasblandad pöbel utan disciplin och
karaktär.65
Politiker, antirasister, journalister eller
andra grupper brukar benämnas som
svenskfientliga i vit makt-rörelsens
retorik. Magnus Söderman ställer
frågan om deltagarna vid Folkets
marsch är rädda för att gå till angrepp
mot de ”svenskfientliga”:
Eller hur det med er, nationella
kämpar, räds ni en holmgång med den
svenskfientliga pöbeln? 66

Politiska motståndare brukar oftast
benämnas som en form av under
människor, som inte är värda något
jämfört med den sunde ”nationellt
sinnade” kämpen. Här i en rapport i
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ÖVRIGA GRUPPER
NORDISKA FÖRBUNDET,
NORDISKA FÖRLAGET OCH
NÄTVERKET MOTSTÅND
Nordiska förlaget startade officiellt
sin verksamhet tidigt 2002, men
produktionen av produkter var i
gång redan 2001. Anders Lagerström
med bakgrund i nazistiska Nationell
Ungdom startade Nordiska förlaget.
Förlagets symbol är en stiliserad ryttare
till häst bärandes ett svärd.
Mot slutet av 2004 formerades
Nordiska förbundet och i och med det
slogs Nordiska förlaget, tidningarna
Folkets nyheter och Nordisk frihet ihop till
en enhet. Organisationen har med hjälp
av inkomsterna från Nordiska förlaget
finansierat uppbyggandet av tidningar,
nyhetstjänster och bloggar.
Nordiska förlaget upplevde en
förtroendekris hos sina kunder 2005
efter att deras kundregister stulits och
publicerats på internet.
driver den nazistiska ungdomssajten Nordisk.nu där
det 2008 fanns runt 10 000 registrerade
medlemmar. Med sajten har Nordiska
förbundet skapat en betydelsefull
mötesplats på internet för unga nazister.
Under 2008 arrangerade Nordiska
NORDISKA FÖRBUNDET
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förbundet endagarsfestivalen Nordiska
festivalen. Talade gjorde bland andra
Henrik Johansson, en av gruppens
ledargestalter. Även Jonas De Geer,
tidigare redaktör för magasinet Salt
talade på festivalen.
Nordiska festivalen har arrangerats
sedan 2005.
I januari 2008 lanserades webbportalen Motstand.nu för oberoende
aktivistgrupper kopplade till Nordiska
förbundet. Men redan innan dess hade
grupper startats upp i landet.
Aktivistgrupperna är uppbyggda
efter tysk modell, där det bildats så
kallade fria kamratförbund för att
på så vis gå runt lagen och slippa få
organisationen förbjuden. Framför
allt fokuserar de tyska grupperna på
aktivism, vilket även grupper i Sverige
försökt uppmuntra i sin retorik.
präglades
året av splittring. I slutet av 2007 ville
en ledande person i Nordiska förbundet
bli utköpt från sin andel i Nordiska förlaget och lämna organisationen för en
annan. Det gick dock inte problemfritt.
Personen ifråga hade varit IT- och
säkerhetsansvarig och var den enda
som haft tillgång till kundregistret. I
februari 2008 fick han besök av flera
FÖR NORDISKA FÖRBUNDET

ledande personer i Nordiska förlaget
som tog sig i hans hem och krävde
att få tillbaka kundregistret. Besöket
slutade med att datorerna som fanns i
hemmet stals. Sex personer åtalades för
rån men dömdes för hemfridsbrott och
egenmäktigt förfarande.
Efter att domarna fallit mot ledarskiktet i Nordiska förbundet har enbart
ett blygsamt antal aktiviteter ägt rum
och varken webbportalen Motstand.nu
eller Nordiska förlaget har haft någon
större verksamhet.

NORDISKA RIKSPARTIET
Nordiska Rikspartiet (NRP) grundades
1956 och är ett nationalsocialistiskt
parti. Partiledare och grundare är
Göran Assar Oredsson, som har
lett partiet i alla år förutom under
perioden 1975-1978 då hans hustru Vera
Oredsson tog över medan han skrev
sina memoarer.
Nordiska Rikspartiet har aldrig
samlat några större skaror anhängare,
men partiet har agerat fanbärare av
den svenska nationalsocialismen till de
övriga grupper som agerar i vit maktmiljön i dag.
Under 1970-talet började partiet
organisera medlemmar i så kallade

riksaktionsgrupper (RAG) vars medlemmar agerade skyddsstyrka och gjorde sig
skyldiga till en del uppmärksammade
våldsbrott.
Partiet har gett ut tidningarna
Nordisk Kamp och Solhjulet. NRP:s
partisymbol är ett svart så kallat solhjul
mot en röd bakgrund, partiblomma är
solrosen.
NRP har under 2008 haft en
högre aktivitet än tidigare. om än
fortfarande blygsam. Partiarbetet har
bestått i interna möten och propaganda
spridningar runt om i landet. NRP
har också uppgett att de deltagit i
hedrandet av Gösta Hallberg-Cuula,
Folkets marsch på nationaldagen och
Salemmarschen.
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ENGLISH SUMMARY
This report contains statistics and data
by Expo Research on the Swedish white
supremacy movement in 2008. It is the
first of its kind published by Expo and
is intended to be a recurring annual
report.
In 2008, 39 white supremacy groups
were active in Sweden; an indication
of an active as well as a fragmented
extremist scene. The overall intention
of this report is to give a concentrated
overview of the different organizations
and groups, where they have been
active and to what extent. The information is systematized and will thus be
comparable year by year. Changes and
tendencies within the white supremacy
environment will thereby be exposed.
Far right, nationalist and xenophobic
parties and organizations not considered to be part of this environment
have not been included in this report.
At present, the only comparative
source on the Swedish white supremacy
scene is the statistics on reported hate
crimes published annually by the
Swedish National Council for Crime
Prevention (Brottsförebyggande rådet,
Brå). Of the around 5,900 reported
hate crimes in 2008, barely 700 – or
twelve percent – were white supremacy
motivated.1 But Brå doesn’t review the
white supremacy environment as such.
in 1995 and has
since then investigated different kinds
of organized racism, ie individuals,
EXPO WAS FOUNDED
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organizations and political parties
spreading xenophobic, racist and other
intolerant ideas. The Expo Foundation
carries out editorial and opinionforming work. Expo is not connected to
any specific political parties or groups,
but cooperates with all individuals
and groups who share the foundation’s
platform. The foundation is financially
supported by, amongst others, Stiftelsen
hela Sverige – Artister mot nazister (the
All of Sweden – Artists Against Nazis
foundation) and the publishing house
Natur och Kultur.
The Expo Foundation is funded
primarily by revenues from lectures,
magazine subscriptions, donations and
ad sales.
began its work in 2008
with the aim of collecting information
about the white supremacy movement
and other racist, antisemitic and
homophobic groups and organizations.
During its 14 year existence, the Expo
Foundation has continuously built
up an archive of such material. The
difference is that this work is now
carried out in a systematic way and will
result in an annual report on the white
supremacy environment. Other reports
are planned as well.
Expo’s other activities consist of
the magazine (Expo) and homepage,
www.expo.se, and different kinds of
educational work, such as lectures and
seminars.
EXPO RESEARCH

METHOD AND SOURCES

The white supremacy movement’s own
information has been used to a large
extent in this report. From a source
criticism aspect, this is somewhat
problematic. The white supremacy
movement is a closed environment
and the information available is highly
propagandistic. This makes the gathering of material and data more difficult.
The information at hand is also part
of the image created by the movement
itself. In some cases, the information
can be verified by other sources, for
example public manifestations reported
by mainstream media.
In our report, we have used the white
supremacy movement’s own websites,
publications and internal material.
Observations have also been carried out
at manifestations and demonstrations.
Convictions and preliminary
investigations have been important
sources of information. The InfoTorg
database service has been used to look
up and gather information on companies, individuals and organizations.
The material has then been compiled
using different sets of criteria, such
as activities and regional distribution
and different kinds of intolerance, such
as antisemitism, Islamophobia, homo
phobia and so on.
The compilations are not purporting
to be complete. Not only is the white
supremacy environment changing fast.
A group, a homepage or a propaganda
campaign can surface, only to vanish
a few days later. It is also not certain
whether all organizations seek publicity.
Among some activists, there exists a
romanticized view of starting up secret,
militant cells.

For understandable reasons, it is
difficult to know whether these plans
are actually realized or not. Therefore,
when it comes to activities, we can
assume that the statistics are not
complete.

TERMS AND DEFINITIONS
White power is not to be regarded as
a united front of white power groups
but as a way of relating to the world
around one. It is not unusual that
different white power groups disagree
among themselves, ideologically as well
as personally. At the same time, they
are bound together by a number of
common standpoints, such as a ntidemocracy and the idea that mankind
is divided into different races, with the
white race considered superior.
Another fundamental idea is that
of a Jewish conspiracy, where Jews are
thought to control the world, trying
to exterminate the “white race”. Jews
are believed to be in global control by
commanding central posts in the media
industry and the national governments.
People who are not actually Jewish
can also be looked upon as part of the
grand conspiracy. Those are thought
of as “useful idiots” and ”lackeys”,
representing the higher interests of the
Jews.
The white supremacy environment
has traditionally called this antisemitic
idea of Jewish influence the Zionist
Occupation Government (ZOG), an
expression used less and less. Today,
it is more common to talk of Zionist
of Jewish power, or simply of the
“Zionists”.
It is difficult to know from the
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outside whether an individual is a
formal member of an organization
or not. There are also a number of
people participating in different kind
of events organized by these groups,
who are not official members. In this
report, we have chosen to call persons
involved in the ideological struggle
activists. In some cases, the looser
term supporter is used, intended to
include both i ndividuals who actively
support the ”cause” as well as those who
sympathize with the white supremacy
ideas, subscribe to white supremacist
publications or in other ways support
the movement.

SUMMARY AND OUTLINE
gives an account of the
number of active white supremacy
groups and organizations, their
structure, activity, spreading of
propaganda and regional distribution.
In total, 39 Swedish white supremacy
organizations were active in 2008. 25
of those were formed in 2007 or 2008.
The majority of the newly formed
groups belonged to the so called
”independent” or ”free” networks.
A total of 1,946 activities were
carried out in 2008; an increase from
the 1,142 activities in 2007. Most activities took place in Stockholm (344), followed by the provinces of Västmanland
(293), Västra Götaland (206), Värmland
(148) and Östergötland (144). Only one
of Sweden’s 25 provinces, Jämtland,
completely lacked white supremacy
activities during 2008.
The organization carrying out
the highest number of activities was
Nationalsocialistisk front, reorganized
CHAPTER TWO
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under the name Folkfronten (the
People’s Front) in November
2008 and from now on designated
Nationalsocialistisk front/Folkfronten,
with 1,176 activities. They are followed
by Info-14 and their network Fria
nationalister (Free nationalists) with
404 activities, Svenska motstånds
rörelsen (the Swedish Resistance
Movement) with 185 activities and
Nordiska förbundet (the Nordic
Association) including their network
Motstånd (Resistance) with 105
activities.
The most common kind of activity
was the spreading of propaganda (1,733),
manifestations (162), to be understood
as public actions like the handing out
of newspapers and other public gatherings, lectures (21), demonstrations (13),
concerts (11) and festivities arranged by
organizations (6).
Mapping of the geographical
spread is based on which counties the
organizations have held some kind of
activity in. In 2008, Nationalsocialistisk
front/Folkfronten held activities in 20
of Sweden’s 21 counties, Info-14/Fria
nationalister in 14 counties, Svenska
motståndsrörelsen in 11 counties and
Nordiska förbundet in nine counties.
The highest numbers of activities
were carried out between April and July.
CHAPTER THREE aims

to describe the
white supremacy movement’s Internet
activities. Internet has come to play
an increasingly important role to the
movement. Online, it can promote itself, increase its revenues, communicate
far more easily, mobilize internally and
externally, and spread its propaganda.
There are no similar surveys of

Swedish white supremacy-related websites, making comparisons to previous
years impossible. But all signs point to
a dramatic increase in white supremacy
websites in the last couple of years.
In 2008, we noted a total of
70 Swedish websites with white
supremacy-related content. 40 of them
were launched during 2008. 37 of the
70 websites, about 53 percent, were
homepages where the white supremacy
groups presented themselves and their
work.
15 of the 70 websites, 21 percent,
consisted of weblogs (”blogs”). The
remaining 18 websites consisted of six
e-trading sites, four sites with campaign
material, four that could be categorized
as portals, two as news sources and one
as ”other”.
59 of the 70 websites, 84 percent,
were hosted on American servers. Five
were hosted in Denmark and five in
Sweden. In two cases it was unclear
where the websites were hosted. The
two by far most popular hosting s ervices
providers in 2008 were the American
companies Softlayer Technologies,
with 27 of the 70 websites hosted on its
servers, and The Planet.com Internet
Service, hosting 25 websites.
The organization with the highest
number of websites connected to it
was Nordiska förbundet. 27 of the 70
websites existed on servers rented by
the association. The second largest was
Info-14 with 20 associated websites.
CHAPTER FOUR gives

an overview of the
organizations that have played a central
role in the past couple of years and their
structure, ideological expressions and
major events during 2008.

The largest National Socialist party,
Nationalsocialistisk front, changed
its name to Folkfronten (the People’s
Front) in 2008. The change of name
went hand in hand with a superficial
makeover of the party. This included
new party symbols and a new party
programme, where National Socialism
and racial biology have been left out.
Info-14 launched its Fria nationalister project, consisting of independent
(”free”) groups of activists around the
country. The groups have a hierarchical
structure with local leaders and
emphasize activism as a driving force
for their work.
Svenska motståndsrörelsen has been
involved in a far-reaching conflict with
Nordiska förbundet, a conflict that
faded somewhat during 2008. In March
2008, the police made a crackdown on a
number of Svenska motståndsrörelsen’s
members and found a large amount of
weapons and ammunition with one of
the members. The Swedish Security
Service considered it to be the largest
weapons find from a Swedish white
supremacy group of the last decade.
The disagreements within Nordiska
förbundet have affected the association
deeply in 2008. The groups’ leaders
were charged after an internal quarrel,
where one of the leading figures wanted
to leave Nordiska förbundet and join
another white supremacy organization.
The man was threatened and had his
computers stolen, as they contained the
association’s sales register. The leading
figures were charged and convicted.
Nordiska förbundet also launched
a network of so called free activist
groups, but had a more modest activity
level during 2008.
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KAPITEL 1
INLEDNING
1.

Brottsförebyggande rådet (2009),
Rapport 2009:10, Hatbrott 2008

KAPITEL 2
DEN SVENSKA VIT MAKTMILJÖN 2008
Budkavlen, nr 1 årgång 1, ”En
genomgång av organisationens reglar”
2. Lööw, Heléne, ”Hakkorset och
Wasakärven”, Munkedal (1990)
3. Under 2009 verkar även förlagsverksamheten och nätförsäljningen
mer eller mindre ha upphört.
4. Även tyska NSDAP ställde upp i val.
5. Eckehart, Meister ”Judefrågan
i Italien – historiskt och idag”,
den svenske [040520]
6. Haskå, Jakob, ”Kort om rasfrågan”,
Patriot.nu 2008-08-14
7. ”FAQ gällande Info 14”,
Info14.com 2006-07-31
8. Autonoma antifascistiska grupper som
till exempel Antifascistisk aktion och
Revolutionära fronten använder även
de sig av våld som politisk metod.
9. Baas, David, ”7 av 10 har begått
brott”, Expo #4 2008
10. Budkavlen, #6 2004
11. Oftast kallad The Order, efter terror
gruppen i William Pierces roman ”The
Turner Diaries”. Romanen skrevs

12.
13.
14.
15.
16.
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17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

under synonymen Andrew Macdonald.
Pierce har även författat ytterligare
en roman med titeln ”The Hunter”.
Organisation som står nära Info 14.
Nationalsocialistisk front,
medlemsbevis 2006
Budkavlen, #10 2005
Nationalsocialistisk front,
medlemsbevis 2006
Söderman, Magnus, ”All
denna uppmärksamhet”,
Patriot.nu 2009-05-19
Nazistiska organisationer är förbjudna
i Tyskland. Genom löst sammanhållna
organisationsformer påverkas inte
miljön som sådan så hårt vid ett
eventuellt tillslag från rättsväsendet.
Budkavlen #1 årgång 1 (årtal okänt)
Det rör sig om litteratur,
musik, kläder etc.
Infotorg.se, Ekonomirapport NFSE AB
Nordisk.nu
Hallands nyheter, ”Nazist
ljög om gripande för att locka
anhängare”, http://hn.se/nyheter/
halland/1.210171, 2008-09-28
Dalsbro, Anders, ”Över tusen nazistiska
aktiviteter under 2007”, Expo #1 2008
Dalsbro, Anders, ”Nazistpropaganda
frias från hets mot folkgrupp”,
Expo #2 2008
Siffrorna bygger på Expos egna
beräkningar, vilket innebär att de
kan skilja sig från t.ex. polisens.
Tillvägagångssättet är att två

26.
27.

28.

29.

personer räknar deltagarna och
jämför siffrorna efteråt.
Dalsbro, Anders & Lindohf, Kajsa ”100
nazister gripna”, expo.se, 2008-06-06
En 17-årig pojke med kopplingar till vit
makt-världen mördades i kommunen år
2000, vilket sedan dess uppmärksammats av miljön. Är en demonstration
mot det ”svenskfientliga våldet”.
Jakobsson, Johannes, ”’Vi som
är här avskyr detta system’”,
Expo.se, 2008-12-06
Eftersom tabellen nedan redovisar
aktiviteter kan uppgifterna var en
organisation har sitt egentliga säte
och var den varit aktiv skilja sig åt.
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Forum för levande historia och brottsförebyggande rådet; Intolerans, 2004.
SOU 1999:10 Demokratins förgörare
SOU 1999:10 Demokratins förgörare
Jugendschutz.net
Intelligence Report; spring 2008,
Issue 129
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DE VIKTIGASTE
ORGANISATIONERNA
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Nationalsocialistisk Fronts medlemsbevis 2006, tryckt i Polen 2006
Gestrin, Håkan; ”Högerextrema
rörelser och deras symboler”,
Natur & Kultur 2007
Enoksen, Lars Magnar; ”Runor:
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NSF.nu, 2008-04-15
Skolarbete, Demokratin
NSF.nu, 2008-05-07
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Folkfronten.nu; ”Vår historiska uppgift
– kortfattad programförklaring om
behovet av Folkfrontens strävan”
Folkfronten.nu; ”Folkfrontens
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Samt Expo.se; ”2002 – Salemfonden,
Nationaldemokraterna”, 2003-12-05.
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”Nazister startar skolkampanj”,
2007-08-22
Ur tal vid Salemmarschen 2008
av Stefan Jacobsson från Free
the Order/Fria nationalister
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Swedish National Council for Crime
Prevention, (2009), Report 2009:10,
“Hate Crime in Sweden 2008”
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Vad händer egentligen i vit
makt-rörelsen? Är den på
frammarsch? Hur utbredd
är den? Under lång tid har
det varit svårt att få en
klar bild av den svenska
nazismens utbredning och
verksamhet. Svaren har varit
baserade på antaganden och
kvalificerade gissningar.
Fram till nu. För nu vet vi.
För första gången
presenteras en heltäckande
bild av den svenska vit maktrörelsen. Expos årsrapport
om vit makt-miljön 2008
är den första i sitt slag. Den
visar att antalet grupper har
växt jämfört med året innan,
att antalet aktiviteter har
ökat och att de vit maktrelaterade webbplatserna
har blivit fler. Samtidigt
präglades 2008 av hårda
interna strider.
Årsrapporten sammanställs och produceras av
Expo r esearch – en del av
Stiftelsen Expo.
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