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Abstract 

This essay is about the modern Swedish Nazi movement in relation to the German Nazi 

movement before and during the Second World War. The analysis is made using the Nazi 

Myth theory as described by French philosophers Philippe Lacoue-Labarthe & Jean-Luc 

Nancy. Theory and method are aimed at analysing the Nazi movement as a religious one. 

 

In this essay I have identified five main Nazi Myth elements required to realize Nazi ideals 

and embraced by original German Nazis. Through text analysis I have studied how Swedish 

Nazis use and reproduce these elements.  

 

The result will show that the main elements are well represented in modern Swedish Nazi 

texts and must be considered as central and bearing in modern Swedish Nazism. However, 

modern Swedish Nazism is also different from original German Nazism in some ways, for 

example in view of race, land and art. 
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Inledning 

Den här uppsatsen handlar om den nutida nazistiska organisationen Svenska 

motståndsrörelsen och om hur de förhåller sig till den ursprungliga nazismen som kom till på 

1920-talet i Tyskland. Jag har alltid varit intresserad av grupper som på något sätt ställer sig 

utanför majoritetssamhället, och nazister är ett exempel på en sådan grupp. Då och då bryter 

de in i det allmänna medvetandet i samband med någon särskild händelse, men ofta för de en 

ganska undanskymd tillvaro utan att synas särskilt mycket i offentligheten. Det innebär inte 

nödvändigtvis att de inte är aktiva. 

Nazismen i Tyskland under 1930- och 1940-talen har varit föremål för mycket forskning inom 

alla tänkbara ämnen och discipliner. Nazister skildras dessutom återkommande i 

populärkulturen, och de flesta människor i Sverige har förmodligen åtminstone någon 

uppfattning om hur den tyska nazismen gestaltade sig. Ibland kan avståndet mellan dessa 

”ursprungsnazister” och nutida nazister verka ganska stort, kanske särskilt för dem som mest 

förknippar nynazism med skinnhuvuden och demonstrationer på nationaldagen. Det är dock 

en förlegad bild av rörelsen som hela tiden byter skepnad, taktik och vars organisationer ofta 

har svårt att samarbeta. I den här uppsatsen har jag velat undersöka om den ursprungliga 

nazistiska mytbildningen går att finna i svensk nutida nazism. I denna undersökning 

presenterar jag en teori som kan användas för att analysera den ursprungliga nazismens 

religiösa tendenser. Jag applicerar sedan denna teori på en svensk nazistisk gruppering av 

idag.  
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1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen att undersöka vilka mytiska och religiösa tendenser som finns i 

svensk nutida nazism. Frågeställningen jag har arbetat utifrån lyder Hur gestaltar sig 

nazistmyten i den svenska nutida nazismen? 

Jag har alltså velat ta reda på hur nazismen fungerar och om denna rörelse som ofta ses som 

en strikt politisk företeelse kan analyseras ur ett religiöst mytperspektiv. Genom att använda 

mig av en teori som lyfter fram religiösa aspekter av nazismen så kan en bredare bild av 

nazismens funktioner undersökas på ett djupare plan. Det kan även kasta mer ljus på varför 

många människor än idag väljer att ansluta sig till denna rörelse, trots alla de konsekvenser 

som det säkerligen innebär för dem. 

Apropå mitt syfte och min frågeställning vill jag klargöra att dessa bygger på grundantagandet 

att det är fruktbart att betrakta nazismen som en religiös myt snarare än som en renodlad 

politisk ideologi. Jag redogör närmare för bakgrunden till detta grundantagande i kapitel 4, 

när jag beskriver den teoretiska ramen. 

2 Disposition 

Denna uppsats innehåller 8 kapitel. Efter de inledande kapitlen om syfte, material och metod 

avhandlar jag mina teoretiska utgångspunkter i kapitel 4. I kapitel 5 redogör jag för 

forskningsläge, och i kapitel 6 tecknas undersökningens bakgrund. Där beskriver jag hur 

nazismen i Sverige sett ut och presenterar organisationen Svenska motståndsrörelsen (SMR)
1
, 

som är den organisation jag undersöker i denna uppsats. Själva undersökningen och dess 

resultat återfinns i kapitel 7, liksom min analys och tolkning. Kapitel 8 består av mina 

slutsatser och en sammanfattande diskussion. 

                                                      
1 Jag beskriver organisationen SMR närmare i kapitel 3.1 och 6.1.1. 
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3 Material och metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att undersöka artiklar skrivna av nutida 

svenska nazister. Denna undersökning är alltså en studie av ideologiska texter som skrivs och 

används inom den uttalat nazistiska rörelsen i Sverige idag. I det här kapitlet redogör jag för 

mitt material och för undersökningens metod. 

3.1 Material 

För att placera in undersökningen i en relevant kontext har jag redogjort för nazismen i 

Sverige och dess historiska bakgrund. För denna redogörelse har jag använt mig av 

sekundärlitteratur i form av boken Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i 

dagens Sverige av journalisterna Anna-Lena Lodenuius och Per Wikström (1997). Lodenius 

& Wikströms bok var från början en sammanställning av svensk nazism som skrevs på 

beställning av Rikspolisstyrelsen. Boken har senare omarbetats för att kunna läsas av 

allmänheten, och det är det verket jag har använt mig av i denna undersökning. Min 

beskrivning av SMR grundar sig på information tillgänglig på Säkerhetspolisens webbplats 

samt från antrasistiska och antinazistiska tidningen Expo som kartlägger och bevakar 

högerextrema grupperingar i Sverige. Jag har även använt mig av en intervju med SMR:s 

skribent Magnus Söderman från den nazistiska nyhetssidan nationell.nu. 

Ett problem med den litteratur jag har använt för att beskriva den svenska nutida nazistscenen 

är att redogörelser för den nazistiska rörelsen snabbt blir föråldrade. Under 1990-talets slut 

var till exempel den nazistiska rörelsen en mängd grupperingar, men idag är de 

organisationerna som figurerar i Lodenius & Wikströms bok borta. Min beskrivning av 

svensk nazism är dock främst till för att placera in Svenska motståndsrörelsen i en vid 

historisk kontext. Jag anser därför inte att detta medför några större problem i min 

undersökning. 

De texter jag har analyserat består av artiklar och flygblad skrivna av medlemmar i SMR. Jag 

har valt att begränsa min undersökning till material från just dem, eftersom SMR är den enda 

tydligt uttalalade nazistiska gruppen i Sverige i dagsläget. På sin webbplats listar 

4 
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Säkerhetspolisen aktuella grupper inom vit makt-miljön i Sverige, däribland SMR.
2
 Av 

organisationerna på denna lista är det bara SMR som själva använder benämningen 

nationalsocialism
3
 och som därmed är uttalat nazistiska. Andra liknande organisationer, som 

till exempel Svenskarnas parti och Info 14 kan uppfattas som nazistiska men använder inte 

själva benämningarna nazism eller nationalsocialism. Oavsett deras motiv till detta har jag 

valt att inte undersöka dessa organisationer, just på grund av deras avståndstagande till 

nyckelbegreppet nationalsocialism. Eftersom jag bara har undersökt en nazistisk organisation 

kan jag inte göra anspråk på att uttala mig om samtliga svenska nazister. I egenskap av 

uttalade nazister och av en större gruppering är det dock ändå rimligt att anta att de är 

representativa för den nazistiska rörelsen i Sverige idag. 

Texterna i undersökningen är samtliga hämtade från SMR:s webbplats patriot.nu.
4
 SMR ger 

ut tidningen Nationellt motstånd, både på papper och på nätet. Nationellt motstånd har en 

egen sektion på patriot.nu, och det är via nättidningens artikelbibliotek
5
 jag har hittat samtliga 

texter i denna uppsats. 

3.2 Metod 

För att analysera texterna har jag valt de franska filosoferna Philippe Lacoue-Labarthes och 

Jean-Luc Nancys modell för att analysera nazistisk ideologi som en religiös myt. Utifrån 

deras teoretiska konstruktion har jag identifierat fem centrala element i den nazistiska myten. 

Jag har sedan läst texter i SMR:s arkiv och försökt att hitta texter som behandlar de olika 

mytelementen. Genom att läsa texter i SMR:s arkiv har jag kunnat studera nazisternas 

verkliga åsikter och tankar, så som de själva formulerar dem. På så vis har jag kunnat 

undersöka vilka mytiska och religiösa inslag som verkligen är påvisbara i svensk nutida 

nazism.  

Vid sidan av Lacoue-Labarthe & Nancy har jag också använt mig av otryckta 

föreläsningsanteckningar till en delkurs i religion och politik skrivna av Peter Jackson, 

professor i religionsvetenskap vid Stockholms universitet. Anteckningarna kommenterar och 

                                                      
2 Säkerhetspolisen 2010 

3 Se t.ex. Svenska motståndsrörelsen. Om Svenska motståndsrörelsen. 

<http://www.patriot.nu/motstandsrorelsen.asp> 

4 Svenska motståndsrörelsen. Startsida. <http://www.patriot.nu/> 

5 Svenska motståndsrörelsen. Artikelbibliotek. <http://patriot.nu/bibliotek.asp> 
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fördjupar Lacoue-Labarthe & Nancys teori om nazistmyten och har fungerat som en 

tolkningshjälp i analysen. Det är också från Jackson de svenska termerna inom nazistmyten 

kommer. 

4 Teori 

I det här avsnittet redogör jag för Lacoue-Labarthe & Nancys analysmodell för nazismen som 

myt. Jag beskriver också särskilt de fem centrala element i nazistmyten som jag använder i 

min undersökning. 

4.1 Nazismen som myt 

I artikeln The Nazi Myth från 1990 i tidningen Critical Inquiry beskriver Philippe Lacoue-

Labarthe & Jean-Luc Nancy vad de kallar för den nazistiska myten. Författarna vill undersöka 

nazismens mytologi. De understryker att de inte avser att diskutera de myter som nazismen 

kan använda sig av, utan själva skapandet av en ny, nazistisk myt. De menar att nazismen i sin 

helhet har en mytisk konstruktion.
6
 

Lacoue-Labarthe & Nancy använder den tyska filosofen Hannah Arendts definition av 

ideologibegreppet ur hennes bok The Origins of Totalitarianism
7
, där ideologi är ett begrepp 

med två sidor. För det första är ideologi ett sätt att beskriva världen politiskt. På så sätt kan en 

ideologi beskriva historien som en process som grundar sig på ett grundläggande koncept som 

till exempel klass eller ras. För det andra är ideologi ett sätt att tolka världen, en 

världsåskådning. En sådan världsåskådning gör anspråk på att kunna förklara världen och 

historien i sin helhet. Alltså blir logiken, i nazismens fall fascismens logik, självuppfyllande. 

Med hjälp av ideologin kan historiens utveckling förklaras på ett sätt så att den följer 

ideologins egen logik och utan att några som helst luckor i förklaringen uppstår.
 8

 Peter 

Jackson kommenterar i sina anteckningar att i nazismens fall består världshistorien av 

                                                      
6 Lacoue-Labarthe 1990:304 

7 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:294 

8 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:293 
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rashistoria. Allt som hänt i historien förklaras ur ett rasperspektiv. Sociologiska, politiska eller 

geografiska förklaringar tillskrivs inte betydelse.
9
 

Enligt Lacoue-Labarthe & Nancy är den tyska nazismen en sorts kulturspecifik nationalism. 

All nationalism springer ur en viss tanketradition, och tysk nationalism blev enligt detta 

resonemang till nazism genom specifikt tyska företeelser.
10

 Anledningen till att den tyska 

totalitära läran (till skillnad från till exempel den italienska eller spanska) blev utpräglat 

rasistisk är framför allt Tysklands identitetsproblem efter 1800-talet och sedan det första 

världskriget.
11

 Tysklands identitetsskapande krävde att en ny myt skapades, en särpräglat tysk 

myt. Genom uppväckandet av gamla folksagor, sägner och föreställningar skapades en myt 

om ariern och tyskarnas överlägsenhet.
12

 

4.1.1 Nazistmytens uppbyggnad 

En myt innehåller en uppsättning roller, färdiga att identifiera sig med. I detta ligger mytens  

identifikationsmekanism.
13

 Den som har makten över en myt har därmed makten att samla en 

människas eller ett helt folks krafter. Myten har också makt över människans dröm, nämligen 

drömmen om den bild som används för idenfikation.
14

 

Lacoue-Labarthe & Nancy studerar nazismen utifrån två viktiga nazistiska ideologiska verk: 

Myth of the Twentieth Century (Mythos des 20. Jahrhunderts i original) av Alfred Rosenberg 

och Mein Kampf av Adolf Hitler.
15

 Deras analys av nazistmyten blir att mytens sanning hör 

ihop dels med tro, och dels med tanke. Tro handlar om att människors drömmar häftar fast vid 

myten. Tanke handlar om att myten blir en typ, en sorts förkroppsligad verklighet. I 

nazistmytens fall sker förkroppsligandet i form av rasen. Det är rasen som bär upp den 

nazistiska myten, och rasen tar i sin tur formen av en själ: rassjälen.
16

  

                                                      
9 Jackson 

10 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:292 

11 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:296 

12 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:296 

13 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:297 

14 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:305 

15 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:304 

16 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:306 
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Det är framför allt ur tanken på typ, form och rassjäl som den nazistiska antisemitismen 

kommer. Judar är inte bara en undermålig typ (i bemärkelsen förkroppsligad form), de ska 

också förstås som typens (rassjälens) motsats. Alltså har judar ingen egentlig form, och har 

således också en formlös själ.
17

 Rasen är kopplad till blod, inte till språk. Identitet har alltså 

inte med till exempel språk att göra utan ligger i naturen, nämligen i blodet och jorden. Det är 

jorden som är blodets ursprung.
18

 Jackson kommenterar att när människan hela tiden strävar 

efter rassjälens renhet kommer verkligheten runt omkring henne att påverkas. Rassjälens 

egenskaper och därmed människan förändras, liksom det fysiska rummet omkring henne som 

blir till livsrum (på tyska Lebensraum). Jackson noterar att det är mot bakgrund av detta man 

kan förstå nazisternas fixering vid det egna landet (jorden) och dess konst, religion, vetenskap 

och rätta politik.
19

 

Med en religionshistorisk förståelseram kommenterar Jackson att rassjälen är både gudalik 

och fri från Gud. Genom att förhållandet mellan rassjäl och Gud utesluts så finns det heller 

ingen skapelse, eller skapare.
20

 Gud ersätts av rassjälen. Genom att rasen och därmed 

människan är Gud – eller inte behöver en gud – behöver nazistiskt övertygade inte vänta på en 

”frälsning”. De kan istället skapa räddningen själva genom idealsamhället, som kan ses som 

en sorts motsvarighet till Paradiset. Myten kan bara förverkligas av nazisterna själva, och inte 

genom till exempel bön. Ett inslag i den nazistiska myten är alltså att man föreställer sig att 

frälsning sker genom egen handling. 

Lacoue-Labarthe & Nancy själva skriver att konst inom nazistmyten är ett sätt att omvandla 

rassjälen till en fast form. Eftersom själen är blodet och konst är själen är konsten även blodet. 

Konst ska i sammanhanget inte bara förstås i tradtionell mening (målningar, skulpturer et 

cetera), utan också som förädlandet av själva kroppen, folket och staten.
21

 Myten kan endast 

bli sann genom att den levs ut och kommer till uttryck. Detta gör den bland annat genom 

användandet av uniformer, gester, parader och ceremonier.
22

 Jackson uttrycker att  sanningen 

och ödet blir beroende av att människorna själva omsätter tankarna kring ras i handling. För 

en nazist räcker det alltså inte bara med att tro på ödet, utan ödet måste också förverkligas på 

                                                      
17 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:307 

18 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:308 

19 Jackson 

20 Jackson 

21 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:309 f 

22 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:308 
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ett konkret sätt. Den nazistiska världsåskådningen kan därför inte fredligt samexistera med 

andra världsåskådningar. Kampen byggs in i nazismens natur och görs till ett sätt att 

förverkliga myten. Därmed är nazismen inte filosofisk, och den är inte heller ett politiskt val. 

Snarare handlar det om en tro. Nazismen fungerar som en religion, och måste som sådan 

mobiliseras hos folkmassan.
23

 

4.2 Fem centrala element i den nazistiska myten 

Lacoue-Labarthe & Nancy påpekar själva att deras analys av nazismen som myt inte är en 

fullständig beskrivning av mytiska element inom nazismen. De kallar sin teori för en ”outline 

of analyses”.
24

 För att kunna använda teorin om nazistmyten på ett mer konkret sätt i min 

undersökning har jag identifierat fem centrala element som jag uppfattar som bärande för hela 

myten. Dessa fem element motsvaras av följande fem punkter: 

1. Föreställningen om rassjälen. Rasen är mytens förkroppsligande, och tar formen av en 

själ. Rassjälen strävar efter rasens renhet, som genom rashygien ska omvandla rummet 

kring människan. Ras och rassjäl är den grundläggande förklaringen till allt som händer 

och har hänt i världen. 

 

2. Föreställningen om blod och jord. Rassjälen kommer ur och bärs fram av naturen, ur 

blodet och jorden. Med hjälp av rassjälens inre drivkrafter ska naturen övervinnas och 

anpassas. 

 

3. Antisemitism – Genom föreställningarna om rassjäl, blod och jord konstrueras judar till 

att vara formlösa, själlösa och jordlösa. De är inte bara undermåliga den tyska rasen, utan 

också den tyska rasens motsats. 

 

4. Hyllandet av den goda konsten. Konsten är ett sätt att ge blodet och rassjälen form. 

Också människan, folket och staten kan bli konst genom rashygien och nazistisk politik. 

Konst är ett sätt att låta myten komma till uttryck, och därför bör konsten vara god i 

nazistisk mening.  

 

                                                      
23 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:311 

24 Lacoue-Labarthe & Nancy 1990:291 
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5. Föreställningen om frälsning genom handling. Nazister måste själva förverkliga sin 

myt genom egen handling. De kan inte vänta sig någon frälsning, och det finns ingen gud 

som kan hjälpa dem. Myten levs ut istället för att återberättas. Bön och dyrkan är inte 

tillräckligt eftersom förverkligandet bland annat kräver kamp. 

5 Forskningsläge 

Enligt mina efterforskningar har inte Lacoue-Labarthe & Nancys The Nazi Myth använts som 

ett analysverktyg i tidigare forskning kring nazism, varken på svenska eller på engelska. Det 

har skrivits en del om religion inom själva nazismen, bland annat i Lodenius & Wikströms 

bok Vit makt och blågula drömmar som jag har använt mig av i denna uppsats. Lodenius & 

Wikström beskriver bland annat olika nazistiska kyrkor, nazistisk satanism och nazistisk 

tolkning av asatro. 

Historikern Helene Lööw är en av de ledande experterna på svensk nazism. Hon har skrivit 

om nazism och religion i Nazismen i Sverige 1980-1997: den rasistiska undergroundrörelsen: 

musik, myterna, riterna (1998). Lööw beskriver nazismen och deras ”högtider, riter och 

symboler”.
25

 Nazismen innehåller enligt Lööw flera nyreligiösa attribut, till exempel 

symboler, riter, personkult, martyrer och fanatism. Min undersökning handlar dock om att 

analysera nazismen genomgående som en religiös myt i sig, istället för en traditionell politisk 

ideologi med religiösa inslag. Jag har inte stött på detta sätt att analysera nazism inför min 

undersökning. 

6 Bakgrund 

I det här kapitlet beskriver jag först kortfattat nazism i Sverige. Vidare presenterar och 

beskriver jag den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen. 

                                                      
25 Lööw 1998:385 
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6.1 Nazism i Sverige 

Nazistiska rörelser har funnits i Sverige sedan 1920-talet. Till en början hade de svenska 

nazisterna nära kontakt med tyska nazister, med en liknande organisation. Den allra första 

nationalsocialistiska organisationen som bildades i Sverige var Svenska nationalsocialistiska 

frihetsförbundet som startade 1924. Rörelsen växte kraftigt under 1930-talet och hade 

uppskattningsvis runt 30 000 medlemmar runt 1935.
26

  Andra världskriget och dess efterspel 

innebar inte helt oväntat en nedgång för svenska nazister, och mellan 1950- och 1970-talen 

var egentligen Nordiska rikspartiet det enda samlade nazistiska alternativet i Sverige.
27

   

År 1979 bildades Bevara Sverige svenskt (BSS), som framför allt fokuserade på kritik mot 

invandring. Aktivisterna från BSS kom att bilda Sverigedemokraterna 1988, och är därmed 

den mest långlivade och framgångsrika organisationen för främlingsfientlighet i Sverige fram 

till idag.
28

  Även uttalat nazistiska organisationer har förekommit i en mängd olika former 

under 1980- och 1990-talen. Deras arbetsmetoder och utformningen av deras propaganda har 

skiftat kraftigt under de senaste 30 åren, liksom aktivisternas anonymitet och medlemsantalet. 

Under 1990-talet fick den amerikanska, militanta och organiserade nazismen, med sin Vit 

makt-ideologi som bas, sitt definitiva genombrott. Nazismen blev i och med detta en sorts ny 

subkulturell livsstil med särskilda kläder, symboler och egen musik.
29

 

Den svenska nazismen är under ständig förändring, och olika grupper kommer och går i snabb 

takt.
30

 Några aktuella svenska nazistiska organisationer finns listade på Säkerhetspolisens 

webbplats. Dessa är Svenska motståndsrörelsen (SMR), Svenskarnas parti (tidigare 

Nationalsocialistisk front) samt nätverken Info14.com och Fria nationalister.
31

 I denna uppsats 

diskuterar jag endast SMR, som är den enda organisationen i Sverige just nu som öppet 

beskriver sig som just nationalsocialistisk (se vidare kapitel 3 ovan). 

                                                      
26 Lodenius & Wikström 1997:117 

27 Lodenius & Wikström 1997:120 

28 Lodenius & Wikström 1997:123 

29 Lodenius & Wikström 1997:127 

30 Lodenius & Wikström 1997:182 

31 Säkerhetspolisen 2010 
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6.1.1 Svenska motståndsrörelsen 

Tidningen Expo beskriver SMR i artikeln Nationell Ungdom och terrorism. Där uppges att 

SMR har sina rötter i organisationen Vitt ariskt motstånd (VAM) som bedrev en intensiv 

militant brottsvåg i början av 1990-talet. SMR ligger enligt Expo bakom många våldsbrott, 

bland annat är deras aktivister kopplade till det uppmärksammade mordet på 

fackföreningsledaren Björn Söderberg 1999. De var också inblandade i en vapenstöld på P10 i 

Strägnäs 1998.
32

 Enligt Säkerhetspolisen är SMR en gruppering med starkt hierarkiska inslag 

och militant framtoning. Deras målsättning beskrivs vara att ”etablera ett totalitärt styre 

genom revolution”.
33

 Organisationen sprider sin information bland annat genom att dela ut 

flygblad och sälja tidningar i olika svenska städer, och genom webbplatsen patriot.nu. SMR 

beskriver sig själva under rubriken Om svenska motståndsrörelsen på webbplatsen och där 

framgår att de är öppet och uttalat nationalsocialistiska.
34

  

7 Den nazistiska myten i Svenska 

motståndsrörelsens texter 

I detta avsnitt redogör jag för min undersökning, och för mina resultat. Jag diskuterar 

resultaten löpande i texten. En fördjupande diskussion av resultaten finns i kapitel 7.6.   

7.1 Föreställningen om rassjälen 

Föreställningen om ras genomsyrar texterna i SMR:s artikelbibliotek, och många texter syftar 

också till att fördjupa rasbegreppet. Ras har en så central roll att det till och med går före 

tanken på landet Sverige som det viktigaste. Skribenten Simon Lindberg skriver i artikeln 

Rasen – inte landet om rasens betydelse: 

                                                      
32 Expo 2003 

33 Säkerhetspolisen 2010 

34 Svenska motståndsrörelsen. Om Svenska motståndsrörelsen. 

<http://www.patriot.nu/motstandsrorelsen.asp> [Hämtad 2011-01-15] 
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Det vi kämpar för är att vårt folk, vår ras, ska överleva. Att jorden skall fortsätta snurra med arier på 

den. Vårt främsta mål i kampen är inte att Sverige som land överlever. Eller ens Norden.
35

 [Min 

kursivering]  

Lindberg anser inte att det är värt att försvara Norden om inte detta rike
36

 styrs och bebos av 

ariska, vita människor. Artikeln pratar om rasen som en förutsättning för att kunna vara 

nationalist. Detta understryker självklart den egna nazistiska läran, men det verkar också vara 

ett sätt för SMR att kritisera Sverigedemokrater och Fria nationalister som de anser bedriva 

rasism på lösa och felaktiga grunder. SMR tar rastänkande på absolut allvar, och betraktar det 

som en sanning och en förutsättning för överlevnad. Betydelsen av att vara svensk 

förminskas, det är istället rasens renhet som ger existensberättigande. Man behöver inte ens 

vara född i Norden för att tillhöra den rätta rasen. I Rasen – inte landet står det vidare att arier 

föds över hela jorden varje dag: 

Det finns ariska män och kvinnor på alla kontinenter i världen och har så funnits väldigt länge. Det 

föds varje dag arier i olika länder på vår jord. Vissa av dem härstammar från det landet sedan många 

hundra, kanske till och med tusen år tillbaka.
37

 

Problematiken med att inte vara rasren beskrivs som omfattande. En av SMR:s medlemmar 

och skribenter, Magnus Söderman, har ett uttalat religiöst förflutet. Till den nazistiska 

nyhetssidan nationell.nu säger Söderman i en intervju att han har varit medlem i den 

amerikanska rasistiska kyrkan Church of Jesus Christ Christian, och dess politiska gren Aryan 

Nations. Han berättar också att han har en pastorstitel från den tiden, och en stark gudstro. 

Han understryker dock att hans gudstro har väldigt lite att göra med kristendom och Bibeln.
38

 

Själv beskriver han den vita rasen, som tar sitt öde i egna händer, på följande sätt i artikeln 

Om att vara nationellt sinnad:  

Som nationell betraktar man gott rasmaterial som de värdefullaste naturtillgångarna och genom 

rashygien och folkstamsvård vill vi skydda mot rasförsämringen som grasserar i civilisationens 

kölvatten. Vi vill bevara folket rent från främmande influenser, såväl fysiska som andliga sådana. 

                                                      
35 Lindberg 2010 

36 Ett av SMR:s mål är att upprätta ett nordiskt rike, där alla nordiska länder helst ska ingå. Se t.ex. Våra 

mål i korthet <http://www.patriot.nu/punkter.asp> [Hämtad 2011-01-14]  

37 Lindberg 2010 

38 Nationell.nu 2009 
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Kraften och utvecklingen kommer inifrån, sprunget från folkets kollektiva grund, inte genom yttre 

influenser från främmande raser.
39

 [Mina kursiveringar] 

Rashygien är alltså fortfarande viktigt inom svensk nutida nazism. Föreställningen om att 

rashygien är ett verktyg för att kunna möjliggöra ett perfekt rike för vita människor likaså. 

Enligt denna syn är inte yttre faktorer särskilt relevanta, utan det är en inre kraft som bär 

arierna framåt mot det tänkta paradiset. Den vita människan har en inneboende urkraft som 

räcker till för att skapa perfektion. Följaktligen har ariern en närmast gudalik förmåga att på 

egen hand föra utvecklingen framåt.  

Det syndiga i att inte vara rasren ges en omfattande betydelse, och rasblandning ses som ett 

tecken på att undergången närmar sig. Skribenten Jakob Haskå således kallar rasblandning för 

tydligaste tecknet på samhälleligt sönderfall.
40

 Haskå skriver detta i i Krönika – vad är 

naturligt?där han kommenterar en debattartikel av en professor och en doktorand i praktisk 

filosofi, som diskuterar huruvida frivillig incest bör vara olaglig eller inte. Haskå tolkar detta 

som tecken på dekadens och på att samhället håller på att lösas upp. Han menar att Sverige 

hela tiden tillåter mer och mer onaturliga inslag. Incest strider mot den naturliga viljan att 

hålla rasen ren och sund. Incest, och konsekvenserna av incest, utgör tillsammans med 

homosexualitet och rasblandning ett hinder för rasen att kunna expandera över större 

territorier. Det är till och med så att incest, homosexualitet och rasblandning är livsfarligt, 

eftersom det är tecken på att samhället håller på att urarta: 

Alla fenomen, vilka strider mot en ras vilja till fortbestånd, stämplas av en sund individ som 

onaturlig. Det är alltså varken utlopp av ”fördomar” eller vettvillighet när varje samhälle och 

civilisation, vilken har bestått under en längre tidsperiod, varken har välkomnat incest, 

homosexualitet eller rasblandning. Samtliga dessa tre företeelser har tillåtits uppkomma och spridas 

enbart när ett samhälle börjat, eller varit på väg att, urarta. Det vill säga när ett samhälle hamnat i ett 

sjukdomstillstånd, vilket kännetecknats av en förlorad vilja till en långsiktig raslig överlevnad.
41

 

Om rashygien kan ses som en nazistisk motsvarighet till religiös frälsning, så kan man likna 

rasblandning vid nazismens Armageddon. Den slutliga striden mellan gott och ont, mellan 

rasens renhet och förfall, är för svenska nutida nazister i allra högsta grad pågående eftersom 

samhället runt omkring dem hela tiden visar upp tecken på moraliskt förfall. 

                                                      
39 Söderman 2007b 

40 Haskå 2010b 

41 Haskå 2010b 
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7.2 Föreställningen om blod och jord 

Under rubriken Vanliga frågor på webbplatsen svarar SMR:s ledare Klas Lund på frågan Är 

ni nazister?: 

Nationalsocialismen grundar sig på naturens uppenbarade lagar och utgör en världsåskådning 

diametralt motsatt den nu förhärskande världsordningen. Nationalsocialismen är ”baserad på en 

oändlig kärlek till skapelsen i all sin mångfald, en djup, villkorslös respekt för naturens visdom och 

en intensiv vilja att bevara livet så som det har växt utifrån denna visdom”. Nationalsocialismen är en 

allomfattande lära som inte bara erkänner människan som en del av naturen utan även kan ge svar på 

alla grundläggande livsfrågor.
42

 [Mina kursiveringar] 

SMR eftersträvar ett idealsamhälle där människan lever i ”samklang med naturen och 

kosmos”. I detta idealsamhälle är det naturlagarna som styr, istället för ”falska religioner”.
43

  

Det naturliga och naturen i egenskap av något oföränderligt återkommer i flera texter. Den 

starka kopplingen mellan människa och natur är tydlig i citatet. Nazister är, liksom många 

andra extremistiska grupper, starka kritiker till globaliseringen. Magnus Söderman skriver i 

artikeln Förutsättningen för nationell överlevnad: 

Mångkulturen och massinvandringen till Sverige kommer att på kort sikt förvandla vår nation till en 

kulturlös enhet i den Europeiska unionen bebodd av ett folksammelsurium av identitetslösa 

producenter och konsumenter. Sverige som nation kan inte hävda sig i denna “nya värld”, så heller 

inte våra nordiska grannar. Endast genom att skapa en nordisk gemenskap med bevarandet av blodet 

som grund kan de olika nationella särarterna i Nord säkras en fortsatt existens. Därför är vår vision ett 

enat Norden.
44

 [Min kursivering] 

”Blodet som grund” är ett uttryckssätt som väl stämmer överens med beskrivningen av den 

nazistiska myten. Det är just naturens lagar och inslag från naturen som driver tanken om blod 

och jord. Blodet, i förlängningen människan och rasen, är evigt förbundet med jorden och 

naturen. I artikeln Arvet efter Pierce skriver SMR om en amerikansk nazistisk ideolog vid 

namn William Pierce och sammanfattar att: 

Nationalsocialismen sammanlänkar människan med naturen och sätter henne inte som dess krona 

eller härskarinna, utan endast som en av många uttrycksformer för dess väldiga skaparförmåga.  

                                                      
42 Lund 2008 

43 Lund 2008 

44 Söderman 2010 
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SMR påpekar i samma stycke att alla raser är i händerna på en ständig kamp där endast den 

starkaste har rätt att överleva.
45

 Kampen är av naturen given, och att verka 

nationalsocialistiskt är att följa naturens lagar.  

Apropå natur, blod och jord är det också viktigt för nazister att ifrågasätta uppfattningen om 

om att människoarten, Homo Sapiens, har sitt ursprung i Afrika. Skribenten David Eljas 

skriver i artikeln ”Ut ut Afrika”-teorin ifrågasatt om arkeologiska fynd funna i Ryssland. 

Enligt SMR har arkeologer funnit 45 000 år gamla kvarlevor av ”moderna människor” vid 

Kostenki söder om Moskva.
46

 SMR gör tolkningen att kvarlevorna är ett bevis på att det fanns 

människor runt Nordeuropa redan innan de vandringsvägar som traditionellt anses ha fört de 

första människorna från Afrika norrut började att användas: 

Som Hoffecker påvisat genom sitt omnämnande av "infartsruttar till Europa" osv, så är han en 

anhängare av "Ut ur Afrika"-teorin, dvs att hela mänsklighetens ursprung står att finna i Afrika. Detta 

är något som ifrågasatts av en del andra forskare. Dessa hävdar istället att de olika mänskliga raserna 

utvecklats och separerats långt tidigare än gängse etablerad uppfattning, och betraktar bl.a. därigenom 

den nordiska rasen som en inhemsk, ursprunglig ras i Europa.
47

 

Genom att föra ett sådant resonemang får nazister viktiga belägg för två av sina 

föreställningar om naturens ordning. Dels bekräftas tanken om olika väsenskilda raser, och 

dels bekräftas idén om ett naturligt hem för arier uppe i Norden. Att mänskligheten skulle ha 

vandrat från Afrika vidare ut i världen rimmar illa med föreställningen om att människans 

blod är förbundet med jorden. Den nordiska jorden betraktas som ett naturligt hem för vita 

människor.  

7.3 Antisemitism  

Under rubriken Vanliga frågor svarar SMR:s ledare Klas Lund på frågan Varför är ni emot 

judarna?. Inledningen i svaret lyder:  

Världsjudendomen har ett mycket stort inflytande i världen – ekonomiskt, kulturellt, religiöst och 

politiskt. Om någon skrattar åt ”den judiska konspirationstanken” så borde det egentligen räcka med 

att visa upp en bibel för denne och påpeka det faktum att vi sedan tusen år lidit under en religion som 

                                                      
45 Svenska motståndsrörelsen 2007a 

46 Eljas 2007 

47 Eljas 2007 
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av någon anledning deklarerar att judarna är ”Guds utvalda folk”, hävdar att ”Guds son” är jude och 

att samme ”Gud” lovat judarna herraväldet över jorden. En kritiskt tänkande människa borde ställa 

sig frågan hur judarna överhuvudtaget kunnat få en sådan central roll i en religion som länge hade 

makten över europeiska människors liv och död.
48

   

SMR gör ingen hemlighet av att de är antisemitiska. Genom att placera denna fråga under 

Vanliga frågor och där tydligt uttala att de är ”emot judarna” som frågeformuleringen lyder 

visar de att antisemitismen spelar en central roll i deras kamp. SMR lägger mycket stor vikt 

vid judarnas negativa influenser i världen, och hävdar att detta går tillbaka ända till antiken. 

Magnus Söderman slår i en artikel fast att judarna är direkt ansvariga för såväl första 

världskriget som franska revolutionen, ryska revolutionen och andra världskriget. Alla dessa 

händelser är sabotage riktade mot de europeiska folken och mot arierna.
49

 Under 

artikelkategorin Historia i SMR:s artikelbibliotek försöker Söderman kartlägga orsaken till 

judeförföljelser genom historien i artikeln Judiska historia; ett potpurri av missförstånd, 

förföljelse och lidande (sic). Texten inleds med detta ironiskt formulerade konstaterande: 

Detta är en historisk överblick över många av de oförrätter som drabbat det judiska folket. Av någon 

outgrundlig anledning har detta lilla nomadfolk om och om igen blivit anklagade för än det ena och 

än det andra med följden att de förvisats från i stort sett varje nation de satt sin fot.
50

  

Artikeln menar att judarna har blivit förföljda av alla riken, härskare och tänkare där de har 

befunnit sig och att detta helt enkelt måste bero på något hos judarna själva.
51

 Texten 

exemplifierar en mängd länder, riken och platser där judarna har förföljts. Man tar upp 

forntid, medeltid och modernare perioder och lyfter fram judendomens särart som orsaken till 

förföljelserna. Texten är uppbyggd med hjälp av ironi, där man ger exempel på judiska illdåd i 

historien. Sedan skriver SMR att judarna trots allt är oskyldiga till denna stora mängd 

förföljelser och konflikter. Texten beskriver också judar som ”nomader”, ett vandringsfolk 

utan hemvist eller jord.
52

 Enligt resonemanget om blod och jord ovan är detta att betraktas 

som närmast onaturligt. 

                                                      
48 Lund 2008 

49 Lund 2008 

50 Söderman 2009a 

51  Söderman 2009a 

52 Söderman 2009a 
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Judar är också enligt SMR ansvariga för det de kallar mångkulturen, något som i deras ögon 

är lika med ”rasblandning och kulturförstöring”.
53

 Precis som Hitler resonerade i Tyskland 

under 1930- och 1940-talen menar svenska nutida nazister att judar har ett avgörande 

inflytande på samhället. I artikeln Judefrågan tydliggörs i ny bok recenserar skribenten Jakob 

Haskå boken Hur sverige blev en mångkultur av Meister Eckehart:  

På knappa åttio sidor med välgenomarbetade referenser, person- och sakregister, gör Eckehart något 

som enlig [sic] mig är att betrakta som en viktig kulturgärning. Utan att hänfalla åt enkelspårig 

propagandism bevisar Eckehart på ett klart och övertygande sätt den judiska minoritetens avgörande 

roll, i förvandlingen utav Sverige till dagens mångetniska helvete.
54

 

Även mediefamiljen Bonnier och deras företag kritiseras i texten, och ses som en 

opinionsstyrande judisk maktfaktor. I artikeln Bonnier och opinionsbildningen har Haskå har 

skrivit om Bonnierfamiljen och deras inflytande: 

Släkten Bonnier (vars patriark, Gutkind Hirschel, bytte efternamn i början på 1800-talet för att 

maskera sin judiska identitet) dominerar mediemarknaden i landet. Allt sedan 1837, när en av 

klanens anfäder Albert Bonnier grundade Albert Bonnier förlag, har de målmedvetet eftersträvat 

positionen som ledande opinionsbildare. På något annat sätt kan man inte tolka Bonniers ständiga 

vilja till expansion.
55

 [Mina kursiveringar] 

Texten ger uttryck för två mycket typiska antisemitiska föreställningar: att judar är lömska 

och att de girigt eftersträvar makt och inflytande. Hirschels namnbyte tolkas som ett uttryck 

för lömskhet, istället för exempelvis ett sätt att undkomma förföljelser. Haskå kallar det 

svenska samhället för ”demokratur”, ett samhälle där fria (underförstått antisemitiska) åsikter 

inte får finnas. Just Bonnierfamiljens medieägande är ett tecken på detta: 

Med tanke på att Bonnierklanen äger majoriteten av de ”politiska arenorna” där politrukerna ska göra 

sina utspel, är det kanske inte så konstigt att dessa fegar ur. Någon debatt om den judiska klanens 

mediadominans och kontroll över opinionen kommer aldrig att komma till skott. För till syvene [sic] 

och sist sitter de i samma båt; politikerna och de ”granskande” journalisterna. Sverige är en 

”demokratur” vars främsta heliga kossor – mångkultur, massinvandring och allmän moralisk 

dekadens – får sin näring från en och samma giftsvamp.
56

  

                                                      
53 Lund 2008 

54 Haskå 2007 

55 Haskå 2010a 

56 Haskå 2010a 
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SMR intresserar sig också för judisk religionsutövning. Som ett led i resonemanget kring ras 

understryker man att judar från början är ett rasistiskt kollektiv som endast verkar för sig 

själva och sin egen existens. När det judiska nyåret Rosh Hashana ska firas tar SMR tillfället i 

akt att belysa denna fråga i artikeln Bra att veta inför Rosh Hashana. Redaktionen på 

Nationellt motstånd skriver om gamla judiska anor som de anser vara oföränderliga:  

Den av rabbinerna och övriga judiska ”skriftlärda” så pedantiskt övervakade ”mosaiska lagen”, 

vilken består av över 300 specifika bud rörande allt ifrån de exakta ceremonierna vilka föregår den 

nyfödde judeynglingens omskärelse till hur många dagar en judinna ska betraktas som ”oren” efter 

menstruationen, är såväl skriftlig som muntlig. Den ”muntliga” påstår de judiska lärda innefatta 

hemlig visdom, vilken mottogs samtidigt med gamla testamentets ”tio guds bud” av Mose på berget 

Sinai. Lagen har sedan i modern tid traderats vidare skriftligt. Talmud, denna djupt rasistiska 

skriftsamling från judarnas fångenskap i Babylon, anses innehålla huvuddelen av dessa ”esoteriska” 

läror.
57

 

SMR uppskattar antalet judar till cirka 20 miljoner, som gemensamt kommer att fira på 

samma datum. Ytterligare en typiskt antisemitisk föreställning, att det judiska är oföränderligt 

och oförbätterligt, återfinns i texten: 

De kommer dessutom att frenetiskt försvara sin ensamrätt att fira detta heliga nya år som "systrar och 

bröder", strikt åtskilda från övriga världen. Huruvida den enskilde juden betraktar sig som 

”reformanhängare” eller ”ortodox”, som marxist eller liberal, som agnostiker eller ateist, spelar 

utifrån den generella judiska självbilden ingen som helst roll. Det typisk [sic] ”judiska” är nämligen 

inte som vi sett knytet [sic] till någon specifik trosinriktning eller kulturtillhörighet, utan till den 

judiska etniciteten som sådan.
58

 

I samma text tar SMR också upp det man uppfattar som en konspiration till judisk fördel: 

Frågan som oundvikligen uppkommer efter att detta utvalda folks metafysiska källor studeras, är om 

alla enskilda judar verkligen betraktar sig som en kollektiv enhet. Enligt den rådande politiska 

korrektheten så gör de det absolut inte. Bara blotta tanken på att enskilda folkslag inom arten homo 

sapiens kan klassificera sig i generella grupper vars främsta identifikation är etnisk, är den mest 

undertryckta sanningen i väst sedan 1945. (Och detta trots att alla vetenskapliga studier inom såväl 

biologi som sociologi bygger på forskning som utgår från just strikta generaliseringar. Att det således 
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används olika måttstockar för att skydda det rådande systemets dogmer, och då framför allt dogmen 

om det judiska folkets exklusiva lidande, är uppenbart.)
59

  

I enlighet med detta tänker sig SMR att forskningens förkastande av rasbegreppet är en del av 

en judisk konspiration.  

Ett annat vanligt ämne i SMR:s artiklar är kritik mot staten Israel och dess handlingar mot 

palestinier. Enligt SMR beror israeliska övergrepp på orsaker inom den judiska religionen, 

men också på egenskaper hos den judiska rasen. Skribenten Söderman skriver i artikeln Vi har 

kommit långt ifrån David och Goliat om en israelisk offensiv: 

Vi har kommit långt ifrån David och Goliat, denna judiska saga om den modige pojken David som 

utmanade och besegrade filistéernas högreste kämpe Goliat. Eller kanske inte, visserligen var det man 

mot pojke i berättelsen, men pojken hade ju en slunga som han använde som vapen – men det borde 

kanske Goliat kunnat ha räknat ut. Oavsett kan vi konstatera att denna kamp man mot man är ett 

undantag som bekräftar regeln när det kommer till judisk krigföring. Det är litet svårt att veta om man 

skall använda judisk eller israelisk, men med tanke på att judarna är väldigt noga med att särskilja sig 

från oss andra, samt med tanke på att staten Israel är grundad på religiösa (judiska) myter (vilka man 

även anser vara berättiganden för sin existens) så bör både jude såväl som israel gå för sig.
60

  

Söderman ger uttryck för tanken om att judar är väsenskilda från alla andra människor, och 

talar om judisk krigsföring. Han menar också att judar själva vill upprätthålla denna 

särskiljning. Söderman fortsätter: 

Vidare är det underligt att folk nästan verkar vara förvånade över den brutalitet som Israels krigsmakt 

far fram med. Man måste begrunda den religiositet som faktiskt genomsyrar staten och dess 

medborgare. Om man betänker idén om att man är utvalda av Gud och dennes egendomsfolk samt det 

faktum att man som religiös högtid (Purim) bland annat firar slakten av 75 000 människor, samt att 

man mer eller mindre införlivat myten om att ständigt vara förföljda och utsatta i sin religion, så 

kanske det inte är så konstigt med denna gång efter annan uppvisad brutalitet.
61

  

Den judiska krigsföringen skiljer sig enligt Söderman från annan krigsföring, bland annat 

genom att vara särskilt brutal. Detta har sin orsak i judarnas egen rasism mot andra folk. Till 

skillnad från svenska nutida nazister hade 1940-talets tyska nazister inte något Israel att 

                                                      
59 Svenska motståndsrörelsen 2006 

60 Söderman 2009b 

61 Söderman 2009b 



20 

 

förhålla sig till. Svenska nutida nazister verkar dock använda sig av nazistmytens rasbetingade 

antisemitism i sin förståelse av staten Israel. 

7.4 Hyllandet av den goda konsten 

Precis som nazisterna på 1930- och 1940-talen är även SMR intresserade av konst och olika 

aktuella uttrycksätt. År 1998 kritiserade Nationellt motstånd Kulturhuvudstadsåret i artikeln 

Degenererad konst inleder Kulturhuvudstadsåret 1998.
62

 Det kritiserade konstverket bestod 

av 92 kalsonger med mänsklig avföring, som skulle representera avrättade fångar i den 

amerikanska delstaten Texas.  SMR kommenterar inte tanken bakom verket, utan uppehåller 

sig snarare vid själva formen för det och tycker att det är sjukt. Det spontana äckel publiken 

känner vid åsynen av verket räcker som orsak till ogillande. Dessutom är SMR intresserade av 

konstnärerna bakom verket, och deras egenskaper. Konstnärerna uppges vara två 

homosexuella män, vilket vi har sett ovan ses som onaturligt och ett hot mot rassjälen. SMR 

anser också att konstnärerna har en föraktfull inställning till publiken som inte förstår verket, 

och lyfter fram Carl Larsson och Anders Zorn som exempel på sund, svensk konst. Larsson 

och Zorn står i stark kontrast till de ”homosexuella och osvenska vansinnesyttringar” som 

anses dominera konstvärlden.
63

 Läsaren uppmanas att inte tolerera att ”destruktiva 

folkförrädare slösar bort våra pengar på vidriga upptåg”.
64

 Stor vikt läggs alltså vid vem som 

gör konsten och hur den ser ut. Utformningen av konsten är en sorts tecken på hur sunt 

konstnären ser på livet.  

Att kritisera konst är också viktigt för SMR med tanke på den antisemitiska övertygelsen. Till 

exempel kritiseras Steven Spielbergs film Amistad hårt av redaktionen på Nationellt motstånd 

i artikeln Historieförfalskningen fortsätter. Spielberg är av judisk börd och tilldelas 

egenskaper som SMR anser vara typiskt judiska – ”slug och beräknande”.
65

 SMR menar att 

ett motiv till filmen är att vita människor ska ”hata sig själva”.
66

 Artikeln om filmen avslutas 

med en uppmaning att läsa på om ” Judiska intressegruppers ständigt pågående 

desinformationsarbete”.
67

 Degenerad kultur och populärkultur ses alltså bland annat som en 
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judisk propagandakanal. Konsten indikerar den dekadens som de anser att samhället präglas 

av och blir ett sätt för fienden att bryta ner uppfattningen om vad som är ett sunt leverne. År 

2003 attackerade aktivister från SMR en konstutställning som de ansåg vara 

barnpornografisk. Aktionen beskrivs av skribenten Stefan Jacobsson i artikeln Till kulturens 

försvar – aktion mot barnporrutställning. Konsthallen Rooseum i Malmö vandaliserades och 

SMR lämnade flygblad med en text som kritiserade utställningen. I flygbladet stod bland 

annat: 

En gång i tiden när samhället var sundare ansågs det att konst skulle vara något vackert, något som 

kunde förmedla någon form av positiv känsla hos betraktaren och verka uppbyggande. 

Så är det tydligen inte längre. Idag skall ”konsten” vara nedbrytande, ful och grotesk – den skall 

sprida destruktiva andliga impulser till folket. 

Dagens ”konst” är inte konst utan utgör istället ett fenomen som undergräver själva begreppet konst 

hos massan. Detta är samhällsförstörande och förstärker det allmänna förfallet.
68

 [Mina kursiveringar] 

Citatet visar att den svenska nutida nazistmens syn på konst är att den ska vara vacker och 

andligt uppbyggande. Ful och grotesk konst är nedbrytande och förstör det andliga hos folket, 

precis som rasblandning också gör. På motsvarande sätt kan man då tänka sig att god konst 

har samma renande och frälsande funktion som rashygien. I flygbladet står också att SMR 

tänker bryta folkets apati och aktivt verka för att ”vacker konst skall segra över fulheten”. 

Detta kallar man för kultursubversion.
69

 

SMR har också attackerat andra konstutställningar med kontroversiellt innehåll. En utställning 

med fotografier på döda djur i olika arrangerade situationer i Stockholm 2004 upprörde några 

aktivister. Denna gång släppte redaktionen på Nationellt motstånd ett offentligt uttalande på 

webbplatsen som kritiserade utställningen för att den innehöll ”anmärkningsvärd 

osmaklighet”.
70

 Uttalandet har rubriken Aktion mot ”konstutställning” och ett utdrag ur texten 

lyder: 

Genom konsten skall folkets själ ges uttryck och genom konsten skall folket ges en möjlighet att stilla 

sitt behov av skönhet, fantasi och kreativitet. Sund konst är uppbyggande och karaktärsdanande, 

osund konst är endast ett uttryck för den enskilde konstnärens urartade karaktär och/eller egoistiska 

behov av uppmärksamhet. Under de senaste decennierna har vi kunnat se en utveckling där det 
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vackra, uppbyggande och äkta fått stå tillbaka till förmån för det fula, destruktiva och falska. 

Kultureliten i Sverige har medvetet upphöjt och prisat sådan ”konst” och därmed tjänat 

kosmopoliternas intressen att förinta den genuina kulturen.
71

  

I denna text utvecklar SMR sina tankar kring konstens uppbyggande uppgift i samhället. Här 

framgår också uppfattningen att den degenererade konsten syftar till att medvetet förinta arisk 

kultur. Hyllandet av den goda konsten är återkommande i flera av SMR:s texter. Ofta är 

hyllandet implicit, och framgår tydligast genom kritiken mot ful och dålig konst. Tänkbara 

alternativa och mer uppbyggliga konstnärer som Larsson och Zorn nämns mest i förbifarten. 

Värt att påpeka är också att SMR framför allt uppehåller sig vid konst i traditionell mening. 

7.5 Föreställningen om frälsning genom handling 

Enligt Lacoue-Labarthe & Nancys analys av nazismen som myt sker själva förverkligandet av 

myten genom nazisternas eget handlande. Det finns ingen gud som kommer att hjälpa arierna 

fram till idealsamhället, utan de måste skapa det av egen kraft. På frågan Är ni rasister? i 

artikeln Vanliga frågor svarar SMR:s Klas Lund så här: 

Vi är rasmedvetna. Varje ras/folk har rätten att följa sitt eget öde, att utvecklas och skapa kultur och 

samhälle utefter sin egen natur. Varje folk har en naturgiven rätt att försvara sitt territorium och sin 

egenart.
72

 [Mina kursiveringar] 

Detta citat ska förmodligen inte primärt tolkas så att SMR värnar om andra rasers rätt att 

existera, utan snarare knytas till deras tanke om att människan befinner sig i en konstant kamp 

där bara den starkaste överlever. Den överlägsna ariska rasen måste kämpa mot degenerande 

och destruktiva krafter för att skapa det idealsamhälle som den ariska rassjälens natur strävar 

efter. Skribenten Söderman skriver om tro i allmän mening, men förkastar tanken på livet 

efter döden. I en artikel han kallar Det är nu eller aldrig skriver Söderman: 

Läran om och tron på ett medvetet liv efter detta vi har nu är en lära som är farlig att anamma. Kort 

sagt avväpnar den oss inför livets verkligheter och gör oss mindre förmögna att kunna hantera vår 

samtid, samtidigt som vi blir mindre intresserade av framtiden. Vad spelar något för roll, om allt löser 

sig när vi dragit vårt sista andetag? Vore det så, så förvandlas livet till ett meningslöst mellanspel och 

ansvarskänslan upphävs.
73
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Texten kritiserar bland annat den kristna – och judiska – tanken om frälsning efter döden. Det 

enda som kan tas för givet är jordelivet, och det är också det enda som kan påverkas och 

styras. Södermans text är en strikt uppmaning att inte sätta något hopp till livet efter detta. 

Paradiset går att uppleva på jorden, men det förutsätter handlingskraft och ansvar. På så sätt är 

det också en uppmaning att lämna en bättre värld efter sig. 

Medvetenheten om detta lär oss två saker: Vårt liv är värdefullt och måste vårdas som den dyrbaraste 

skatt. Vi har bara en chans, en möjlighet, och även om vi tidvis misslyckas med det vi företar oss så 

får vi aldrig sluta försöka att följa livets väg vilken är, med all önskvärd tydlighet, strävan efter 

förbättring – av oss själva, av vårt folk och av vår jord. Den evolutionära processen är ständigt 

fortgående och vi kan antingen vara en medveten del av denna eller inte.
74

 

Ingenting av värde kan skapas förutom genom handling. Söderman avslutar texten med att 

skriva:  

Vi lever för evigt då vi följer Skaparens vilja. Vi lever för evigt genom vår ras. Vi lever för evigt 

genom de handlingar av ära som vi genomför. Detta kan vi vara säkra på!
75

  

Värt att notera här är att Söderman skriver om ”Skaparen”. Vem denna skapare är framgår 

inte explicit av texten, men av sammanhanget framgår att det åtminstone inte är Gud i kristen, 

judisk eller muslimsk mening. Det rör sig inte heller om en skapare som griper in i livet, 

eftersom  det är upp till ariern själv att skapa sitt öde. Jag återkommer till detta nedan i kapitel 

7.6. 

SMR har också många texter som handlar om döden. Bland annat lyfter skribenten Söderman 

fram att döden är oundviklig. Det är det människor gör i livet som gör någon skillnad, men det 

finns trots allt någon form av evigt liv. Rasen är nämligen ett sätt att leva vidare efter döden, 

genom blodet och naturens enhet. SMR:s aktivister bör därför se förbi svårigheterna i livet. 

Uppoffringar är nödvändiga för själva saken, enligt artikeln Till mina kämpande kamrater: 

Vi måste leva enligt den naturliga planen och acceptera att det för vissa av oss kommer resultera i 

snar död, för andra ett långt liv. I det fallet är vi inte viktiga, våra barn, vår ras barn och vår ras 

framtid är det viktiga. Genom den vinner vi det eviga livet, som en del av helheten.
76
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Återigen lyfts naturen, rasen och kampen fram som en metod för att nå frälsning. Just 

kampens centrala roll uppges framgå av historiens gång: 

En grekisk filosof sade en gång att ”strid är alltings moder” och Oswald Spengler menade att ”den 

som blott vill leva ett behagligt liv, han förtjänar inte att vara till”. Hur sanna är inte dessa 

påståenden? Det är genom problemlösning, genom slit och strävan som nya upptäckter görs, nya 

uppfinningar kommer till. I ett jordiskt paradis skulle allt stagnera och dö. Därför vinner vi personliga 

fördelar av att tillhöra den kämpande skaran. Som aktiva i striden följer vi naturens lag och naturen 

belönar endast den som ödmjukt lyder och strävar i enighet med denna lag. Orsak och verkan är 

beviset på detta påståendes riktighet.
77

 

Här framhålls ett jordiskt paradis som en källa till stagnation eftersom det är slit och strävan 

som för rasen framåt.
78

 Ariern beskrivs som en kämpande människa som genom ständig strid 

erhåller livskraft och för rasen framåt. 

7.6 Diskussion 

Sammanfattningsvis finns det många exempel på hur den nazistiska myten gestaltas i SMR:s 

texter. Föreställningarna om rassjälen, blodet och jorden finns representerade, liksom 

antisemitismen, hyllandet av god konst och föreställningen om att den nazistiska frälsningen 

uppnås genom handlingskraft. Undersökningen och dess resultat visar dock tydligt att 

nazistmytens centrala element inte är så lätta att skilja från varandra i verkligheten. I själva 

verket ligger de mycket nära varandra, går delvis in i varandra och förutsätter varandra. 

Framför allt har alla centrala element starka kopplingar till föreställningen om rassjälen. 

Denna föreställning verkar alltså vara mytens allra viktigaste element och den som bär upp, 

förklarar och ger existensberättigande till de andra elementen.  

Ett mycket talande exempel på hur elementen går in i varandra och samverkar är ett av de 

citat från SMR som jag redan återgivit ovan (se sidan 12–13). I artikeln Om att vara nationellt 

sinnad skriver Söderman: 
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78 Viktigt att påpeka i sammanhanget är att det paradis som avses i den citerade texten är det religiösa 

paradis där lidandet blir upplöst. När jag själv talar om nazisternas jordiska paradis i denna 

undersökning är det i enlighet med min tolkning av nazismen som myt. Jag syftar alltså då på paradiset 

metaforiskt, det ariska  idealsamhälle de strävar efter att uppnå. 
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Att vara nationellt sinnat [sic] handlar främst om att vilja folkets sunda utveckling, både till kropp 

och sinne. Vidare är den nationelle trogen sig själv, sitt folk och sin ras. Man hävdar och strider för 

sin existens, sitt liv och verkar för en utveckling som står i samklang med naturen.
79

 

Naturens lagar ska följas, vilket går hand i hand med rashygien. Rashygienen syftar till att 

uppnå perfektion, det ideala samhället där nazistmyten förverkligar sig själv. Denna 

utveckling går hand i hand med blodet och jorden, som ju också är en sorts manifesteringar av 

rassjälen och dess vilja. Sammanflätningen har gjort det svårt att placera undersökningens 

resultat inom ett visst centralt mytelement på ett förutsägbart och konsekvent sätt. Detta 

faktum stämmer dock väl överens med Hanna Arendts definition av ideologi och fascistisk 

logik där allting vävs samman så att förklaringen av världen blir total och fullkomlig. 

Denna undersökning visar att svenska nutida nazister på många sätt använder och 

reproducerar de föreställningar och tankesätt som de tyska nazisterna under 1930- och 1940-

talen. Det finns dock några relativt stora avvikelser mellan då och nu, och det är kring 

föreställningarna om ras och jord, samt i hyllandet av den goda konsten. Av SMR:s texter kan 

man se att svensk nutida nazism verkar ha förkastat tanken på att Tyskland skulle vara en 

särskilt viktig plats för ariskt leverne. SMR kämpar visserligen för ett nordiskt rike och 

framhåller kopplingen mellan arier och Norden, men som framgår av ett citat ovan (se sidan 

12) anser de också att arier kan födas i alla länder. Utan detta synsätt skulle det vara svårt för 

svenska nazister att acceptera och stödja exempelvis amerikansk eller rysk nazism. 

När det gäller hyllandet av god konst är SMR engagerade i konstens kvalitet och i dess roll i 

samhället. Jag har i den här undersökningen bara kunnat hitta texter som kritiserar konst som 

uppfattas som låg och degenererande. Enligt Lacoue-Labarthe & Nancy är ett viktigt element 

i nazistmyten att ge rassjälen fast form genom att skapa god konst (se kapitel 4.1.1). Av 

SMR:s texter framgår det implicit att de anser att konsten har en sådan funktion, men de lever 

inte själva ut nazistmyten på detta område genom att skapa sådan konst som förkroppsligar 

den ariska rasen. Vad detta beror på kan jag endast spekulera i. En möjlig orsak är att svenska 

nutida nazister inte har tillgång till samma resurser som tyska nazister på 1930- och 1940-

talen. En annan möjlighet är naturligtvis också att SMR är en liten organisation utan 

konstnärer i de egna leden. Lacoue-Labarthe & Nancy menar att nazistisk konst inte bara 

innefattar målningar och skulpturer utan också förädlandet av kropp, ras och stat. Med ett 
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sådant synsätt är det ändå möjligt att säga att SMR producerar konst i någon mening, även om 

det inte är i form av tavlor och föremål. 

Ett av de mer uppseendeväckande resultaten i undersökningen är att skribenten Söderman, 

trots att texterna verkar vara trogna föreställningen om rassjälen, själv har en gudstro och 

uttalar sig om att följa ”Skaparens vilja” (se citat på sidan 23). Lacoue-Labarthe & Nancy 

menar att ariern genom tron på rassjälen är gudlös. Det är i själva verket ariern själv som är 

guden i sammanhanget, men kraften att ta sitt och världens öde i egna händer. Ändå verkar 

åtminstone Söderman själv tycka att det finns en skapare. Det har inte varit möjligt för mig att 

utröna vad detta har för innebörd för Söderman och andra organiserade nazister inom ramen 

för den här undersökningen, men det skulle onekligen vara intressant att undersöka närmare. 

Vilken plats finns det för en skapare i en myt där ariern själv både förnekar Gud och upphöjer 

sig själv till Gud samtidigt? 

8 Sammanfattning och slutsatser 

I den här uppsatsen har jag undersökt vilka mytiska och religiösa inslag som finns i svensk 

nutida nazism. Jag har funnit att nazistmyten gestaltar sig i svensk nutida nazism genom alla 

fem centrala element som jag menar bär upp nazistmyten. I SMR:s texter på patriot.nu finns 

flera exempel på föreställningen om rassjälen, föreställningen om blodet och jorden, 

antisemitism, hyllandet av den goda konsten och föreställningen om frälsning genom 

handling. 

Vidare har jag funnit att föreställningen om jorden verkar skilja sig från den tyska 

ursprungliga synen på ariernas koppling till tysk jord, och att svensk nutida nazism också kan 

rymma kyrklighet och idén om en ”Skapare”, även om denna skapare inte är Gud i kristen, 

judisk eller muslimsk mening. Nutida svensk nazism hyllar god konst, men framför allt 

indirekt genom att kritisera dålig och icke önskvärd konst. De producerar själva ingen konst i 

snäv mening, men väl i den vida meningen genom att de vill förädla människan, rasen och 

staten. Sammanfattningsvis framgår det av undersökningen att svenska nutida nazister lever ut 

nazistmyten på ett sätt som både överensstämmer med och skiljer sig från Lacoue-Labarthes 

& Nancys analys. 
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Ett av citaten ur Lunds artikel Vanliga frågor (se också sidan 14) visar tydligt hur väl nutida 

svensk nazism kan stämma överens med analysmodellen om nazismen som myt: 

Nationalsocialismen grundar sig på naturens uppenbarade lagar och utgör en världsåskådning 

diametralt motsatt den nu förhärskande världsordningen. Nationalsocialismen är ”baserad på en 

oändlig kärlek till skapelsen i all sin mångfald, en djup, villkorslös respekt för naturens visdom och 

en intensiv vilja att bevara livet så som det har växt utifrån denna visdom”. Nationalsocialismen är en 

allomfattande lära som inte bara erkänner människan som en del av naturen utan även kan ge svar 

på alla grundläggande livsfrågor.
80

 [Min kursivering] 

Det kunde nästan inte framgå tydligare att nazismen är mer än en politisk ideologi också för 

de egna anhängarna. 
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