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Abstract 

 
This essay is a discussion analysis of the public debate regarding the Tiwaz rune and the 

Helm of Awe through the lens of various groups wanting to interpret the symbols differently 

through their historical usage. Through analyzing how different people argue for the 

legitimacy of their interpretation through the symbols’ historical usage they were separated 

into three groups, the critical, the religious and the cultural, all who want their interpretation 

to be the prevailing one. The critical group argues that the symbols should be seen as Nazi 

symbols because of how relatively recent the deeds of the Nazis are to today, and they are 

used as the means to attack modern Nazi groups through this connection. The religious group 

instead speak for a more ancient Norse interpretation, they argue that it is media itself that 

makes these symbols into Nazi symbols not the Nazis and that this interpretation is based on 

historical ignorance. The cultural group uses the symbols because of their connection to the 

Norse culture and because of an imagined Viking warrior ideal that will motivate in the 

modern political struggle. In the essay it is made clear by all groups that it is media that has 

the power in the negotiation regarding the meaning of these symbols today. But they have 

entirely abandoned them to groups like the Nordic Resistance Movement and The Swedish 

Party to make their own. 

 

Keywords: Tyrrunan, Tiwaz, Skräckhjälmen, NMR, Svenskarnas Parti, Historiebruk, Sverige, 

nordisk, Asatro, Tolkningsföreträde.  
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Inledning 
 

En röd flagga med ett gult kors var mellan 1933 och 1945 symbolen för nasjonal samling, 

Norges nazistiska parti under andra världskriget som leddes utav Vidkun Quisling vars namn 

idag är synonym för förrädare.1 Samma flagga är symbolen för landskapet Skåne och denna 

historia går tillbaka till 1800-talet men förknippas idag knappt alls med nazismen.2 

Svastikan är ett höger- eller vänster vänt likarmat kors som i flera tusen år har varit en religiös 

symbol för lycka och solen. Den används idag fortfarande aktivt i Asien och diverse religioner 

som hinduism, buddism, jainism m.m. och dekorerar byggnader runt om i världen. Symbolen 

anammades av den nazistiska ideologin tidigt under 1900-talet och blev den tydligaste 

symbolen för deras parti och kom i takt med att illdåd efter illdåd begicks att få en stark 

negativ association. Idag definieras symbolen i västvärlden främst som en nazistsymbol och är 

olaglig att bära och uppvisa i flera länder.3 

Här kan man se två olika symboler som både anammades av den nazistiska ideologin under 

1900-talet men vars betydelse efter dessa tragedier har gått åt två olika håll. Den skånska 

flaggan anses inte idag vara starkt associerad med nazismen i kontrast till svastikan som är 

ideologin mest ökända symbol. Här har en kamp om historien skett och olika tolkningar 

segrat. I Sverige och Skandinavien generellt har det länge pågått en kamp om betydelsen av 

fornnordiska symboler då de delar en sådan bakgrund och de är kampen om två av dessa 

symboler som denna undersökning analyserar. 

Den fornnordiska epoken och dess symboler har länge haft ett komplicerat och kontroversiellt 

förhållande med den moderna skandinaviska kulturen. Under 1800-talets växande 

nationalromantik blev bilden av vikingen, hans kultur och religion en bas för nationens 

mytologi och dessa symboler fick ett nytt kulturellt värde. Detta lever kvar än idag i den 

svenska kulturen vilket man kan se i allt från hur vi skriver barnböcker om vikingarna till de 

hjälmarna som associeras med bland annat Sverige i den sportsliga världen. Dessa symboler 

fick dock nya associationer då den fornnordiska symboliken tillsammans med flera andra 

kulturers anammades av den nazistiska ideologin under 1900-talet. Efter detta blev ofta den 

                                                             
1 Nationalencyklopedin, Vidkun Quisling 
2 Olsson, Sven-Olle R, Skånelands Flagga,Historia och historier bakom den rödgula korsflaggan, Stiftelsen 
Skånsk Framtid, 1993 
Se Bilaga 1 & 2 
3 History of the Swastika, Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. 2009. 
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nazistiska kopplingen stundtals dominerande i bruket och tolkningen av symbolen som 

tidigare haft kulturella och religiösa drag.4 Det främsta exemplet av detta är svastikan som 

länge varit en symbol för sol och lycka i Asien och nu idag är den mest kända symbolen för 

den nazistiska ideologin. 

De fornnordiska symbolernas association med nazismen är särskilt komplicerad i Sverige och 

andra skandinaviska länder då detta kulturella arv fortfarande är levande i samhället. Dessa 

symboler är naturligt attraktiva för nazistiska grupper i Sverige då de representerar både den 

nazistiska ideologin och den svenska kulturen och i detta ligger konflikten. Under 2010-talet 

har detta uppmärksammats kopplat till två politiska grupper, Nordiska Motståndsrörelsen och 

Svenskarnas Parti, som båda använde sig av fornnordiska symboler för att representera sina 

organisationer. I samhället har detta väckt debatt om symbolerna skall ses som stötande samt 

om de skall vara lagliga att bära. Tolkningen av dem som nazistiska, stötande och potentiellt 

olagliga symboler har fått motstånd från flera grupper som värnar om denna del av den 

skandinaviska kulturen. Av dessa är de fornnordiska samfunden som ser dessa symboler som 

religiösa och viktiga för den egna kulturen och identiteten tillsammans med andra förkristna 

nordiska företeelser.5  

För att göra anspråk på tolkningsföreträdet angående dessa symboler argumenterar dessa olika 

grupper utifrån olika bruk av symbolernas historia och hur dessa ska prioriteras. Dessa 

symboler är en del av den svenska historien både som nordiska och nazistiska, detta är det 

ingen fråga om, det är hur argumenten görs i förhållande till symbolernas historia som denna 

undersökning fokuserar på. Denna konflikt om symbolernas betydelse är inget nytt i det 

svenska samhället, Heléne Lööw beskriver en liknande diskussion under tidigt 2000-tal kring 

torshammaren och dess association med nazismen.6 Jag kommer i denna undersökning att 

liknande tittade på den pågående diskussionen idag. 

Denna typ av reflektion och analyserande av historiens användande i samhället är även den 

jag vill uppmuntra inom skolvärlden då den aktualiserar historien i det dagliga livet och 

uppmuntrar ett kritiskt och analyserande förhållningsätt. Jag hoppas därför att en 

undersökning som denna skall kunna ge inspiration eller ge bas för pedagogiskt arbeta inom 

skolvärlden samtidigt som jag undersöker ämnet.  

                                                             
4 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 2000–2014, Ordfront, Stockholm, 2015, s.122–124 
5 Gregorius, Fredrik, Modern asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet, Avdelningen för 
migrationsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Lund, 2008, s.133 
6 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 2000–2014, Ordfront, Stockholm, 2015, s.122–124 
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Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att granska hur grupper argumenterar kring tyrrunan och 

skräckhjälmens betydelse som nordiska respektive nazistiska symboler. Att granska hur de 

olika grupperna ser på konflikten om symbolernas betydelse och hur man argumenterar för 

den egna gruppens tolkningsföreträde samt identifiera vilka historiebruk som används. 

Med detta i åtanke har jag valt fyra frågeställningar. 

• Vilka argument använder grupperna för att förklara symbolernas innebörd? 

• Hur använder de olika grupperna sina tolkningar av symbolerna? 

• Hur argumenterar grupperna för det egna tolkningsföreträdet? 

• Vilka historiebruk går att identifiera inom grupperna kring dessa symboler? 

 

Avgränsning 
 

Då de fornnordiska symboler som anammades av den nazistiska ideologin är flera till antalet 

har jag valt att i denna undersökning fokusera på två, tyrrunan och skräckhjälmen. Eftersom 

dessa är symboler har varit starkt associerade med politiska grupper som identifierats som 

nazistiska under 2000-talet. Under perioden var de det mest diskuterade på grund av deras 

politiska och offentliga användning. Just dessa symboler har även undersöks i Aegishjalmur, 

tyrrunan och valknuten, En kvalitativ studie i användandet av fornnordiska symboler bland 

nationalistiska rörelseren skriven av Charlie Lessnert 2012 vilket är en liknande studie som 

fokuserade på nationalistiska gruppers egen syn på symbolernas betydelse.7 

Källorna har begränsats till tidningsartiklar och organisationers hemsidor då detta är några av 

de mest öppna forum för debatten om symbolernas historia och dess koppling till hur de ska 

tolkas. Jag har avgränsat källorna till mellan åren 2014 och 2017 då det är den moderna 

debatten om symbolernas betydelse och historia som är av intresse för denna undersökning. 

Dock görs inget anspråk på fullständighet när det gäller alla offentliga inlägg under perioden 

som diskuterar dessa symboler. 

                                                             
7 Lessnert, Charlie. Aegishjalmur, tyrrunan och valknuten: En kvalitativ studie i användandet av fornnordiska 
symboler bland nationalistiska rörelser. Lic.-avh. Umeå Universitet, 2012. 
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Metod 
 

Då källmaterialet för denna undersökning är argumenterande offentliga texter kring tyrrunan 

och skräckhjälmens hämtade från olika platser och i olika former så skulle en kvantitativ 

ansats vara svårbehandlad. Utöver detta anser jag att undersökningens frågeställning inte 

lämpar sig till en kvantitativ metod då det är de gruppernas resonemang som ligger i fokus. 

Istället ligger en diskussionsanalys som grund då denna är bäst lämpad för att undersöka olika 

parters diskussion om hur de ska handla och tänka i frågor där åsikter och tolkningar varierar.8 

De teman som jag kommer fokusera på är flera. Hur olika grupper tolkar och argumenterar för 

symbolernas betydelse. Huruvida de inkluderar andra gruppers argument i sina texter. Vilken 

aspekt av symbolernas historia som får fokus. Jag ämnar även ge ett värderande perspektiv 

där jag reflekterar över vad som kan ligga bakom respektive gruppers skillnader i 

ståndpunkter.9 

Utöver den vanliga diskussionsanalysen vill jag även sätta in den i ett historiebruks perspektiv 

i min undersökning då symbolernas historiska sammanhang generellt tolkas genom dess 

historiska användning. Med historiebruk menas hur symbolernas historia används för att 

uppnå diverse mål, både inom det akademiska, där historiker och andra forskare men även 

bruket i samhället hos den gemene människan. Av dessa kategorier finns det många och i 

denna undersökning används de som presenteras av Klas-Göran Karlsson i Historia är nu – 

En introduktion till historiedidaktiken då Karlsson täcker de bruk som kan tänkas identifieras i 

denna undersökning. Alla de bruk som Karlsson presenterar beskrivs inte här, endast de som 

var relevanta för materialet vilket är det existentiella, icke-bruk samt det pedagogiskt-politiska 

bruket. 

Det existentiella historiebruket fokuserar på individen och gruppers behov av att glömma 

respektive komma ihåg för att förstärka identiteten, främst gentemot förändringar i samhället. 

Karlsson beskriver hur det existentiella bruket ofta används och blir starkare i grupper där det 

finns ett starkt yttre tryck, exemplet som ges är folkmorden på judarna och armenierna vilket 

har skapat en stark identitet för dessa folkgrupper där historien är av stor vikt. Det beskrivs 

hur det existentiella bruket generellt har minskat i västvärlden då stater inte längre behöver se 

till historia för att legitimera sig själva, dock så finns det ett mer globalt bruk kring 

                                                             
8 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.207. 
9 Ibid s.213. 
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exempelvis Förintelsen, Hiroshima och andra händelser runt om i världen.10 I denna 

undersökning så ses det existentiella bruket bland de grupper som försöker att etablera eller 

värna om vad som ses som en svensk eller nordisk identitet genom att titta tillbaka på 

fornnordiska symboler. 

Icke-bruket inom historien syftar på när olika grupperingar väljer att ignorera historiska 

dimensioner för att rationalisera eller motivera. Karlsson beskriver främst detta i 

sammanhanget Sovjetunionen där man valde att kasta bort sitt historiska arv med argumentet 

att denna kommunistiska stat inte hade någon koppling till det förflutna.11 I denna 

undersökning så talas det inte om ett sådant totalt icke-bruk utan istället om det historiska 

perspektiv som man väljer att ignorera för att skapa starkare argument för sin tolkning av 

symboler. 

Det pedagogisk-politiska bruket syftar på att vända sig till historien för att hitta legitimitet för 

tolkningar av situationer idag genom att göra jämförelser med händelser i det förflutna. Detta 

kan göras med positiva aspekter men har oftast en fokus på det negativa för att attackera 

politiska motståndare. Exempel som Karlsson ger är hur det under 90-talet gjordes jämförelser 

mellan handlingar av Nato under Balkankonflikten med Förintelsen, hur en feministisk 

politiker jämförde svenska män med talibaner med mera.12 Detta bruk är inkluderat då 

diskussioner om symbolerna ofta görs med jämförelser och kopplingar till historien. 

I undersökningen har jag valt att separera mina källor i tre olika kategorier baserat på deras 

ställningstagande gentemot dessa symboler då detta blir ett tydligare sätt att dela in olika 

aspekter av debatten, samt så står denna konflikt om symbolernas betydelse i centrum 

tillsammans med historiebruket. 

Den kritiska gruppen definieras av att de talar emot symbolernas användande och 

argumenterar för deras hatiska, negativa och eventuellt farliga natur. Detta inkluderar de som 

primärt knyter dem till begrepp som nazism, rasism och andra relaterade termer samt 

argumenterar för att dessa symboler av sin natur är hot och borde vara emot svensk lag. 

                                                             
10 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. s.60–61. 
11 Ibid s.64–65. 
12 Ibid. s.66–67. 
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Den religiösa gruppen definieras av att de argumenterar för symbolernas religiösa värde och 

historia inom det som kallas för fornsed och asatro. Med det menas människor som i olika 

former följer diverse versioner av religioner som är baserat på fornnordiska traditioner.  

Den kulturella gruppen definieras av att de beskriver symbolerna som enbart nordiska 

symboler utan religiösa argument. Detta inkluderar diverse politiska grupper som använder 

sig av dessa symboler, eventuella försvarande artiklar eller andra som menar att dessa 

symbolers betydelse inte är kopplade primärt till den nazistiska ideologin och därmed inte ska 

definieras utifrån den. 

Material 
 

Som nämnt ovan är material begränsat till mellan åren 2014 och 2017. Detta är den period 

som jag under min prelimära inhämtning av material hittade mest relevanta artiklar och 

inlägg. Utöver detta motiveras avgränsningen för att göra omfattningen hanterbar. 

Då undersökningen fokuserar på den offentliga diskussionen om symbolernas betydelse och 

historia så har jag bland tidningarna gjort mitt urval baserat på deras storlek samt mängden 

relevanta artiklar under perioden. Detta har naturligt lett till att de dominerande svenska 

tidningarna som Aftonbladet och Expressen står i majoritet.13 Utöver tidningar så har även 

diverse organisationers hemsidor som tillhör den religiösa och kulturella gruppen används då 

de för det mest aktiva argumentet emot associationen med symbolernas nazistiska historia. 

Dessa hemsidor är organisationernas offentliga ansikte gentemot samhället och därmed anser 

jag att de tillhör den offentliga debatten. 

Nedan kommer jag kortfattat att redogöra för det olika organisationer som konstituerar dessa 

grupper. 

Nordfront är nätportalen för Nordiska Motståndsrörelsen, en nationalsocialistisk politisk 

organisation som tidigare var känd som Svenska Motståndsrörelsen och grundades 1997 för 

att sedan bli Nordiska Motståndsrörelsen när de svenska, norska, danska och finska 

organisationerna slogs ihop 2016.14 Nordfront fungerar både som organisationens hemsida 

                                                             
13 Tidningsutgivarna, Medier i Sverige Branchfakta 2017, Tidningsutgivarna. 
14 Lindberg, Simon, Svenska motståndsrörelsen är död – Länge leve Nordiska motståndsrörelsen, Nordfront, 
2016-06-06. 
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samt nättidning. Flera texter på hemsidan diskuterar symbolernas mening utifrån 

organisationens perspektiv.15 

Svenskarnas Parti grundades 2008 under namnet Folkfronten men bytte 2009 namn till 

Svenskarnas Parti och upplöstes 2015. Partiet är relevant i undersökningen för sin 

partisymbol, en så kallad skräckhjälm. En text på deras hemsida diskuterar symbolen och dess 

betydelse för partiet. Då hemsidan inte längre existerar efter att partiet upplöstes har jag 

använt mig av ett nätarkiv för att hämta den relevanta nätsidan.16 

Nordiska Asa-Samfundet (NAS) samt Samfundet Forn Sed Sverige (FSS) har valts för att 

representera den religiösa gruppen då båda har aktivt diskuterat symbolerna, samt då de är det 

största sådana samfund i Sverige med runt 500 medlemmar.17  

Nordiska Asa-samfundets (NAS) hemsida används där de har publicerat en artikel skriven av 

organisationens styrelse som respons till kritik från media om diskussionen kring denna 

symbol. Denna artikel diskuterar just vad denna symbol symboliserar samt förhållandet till 

media och nationalsocialismen.18  

Samfundet Forn Sed Sveriges (FSS) hemsida diskuterar inte i någon detalj de relevanta 

symbolerna, men samfundets styrelse har skickat in debattartiklar till bland annat Svenska 

Dagbladet och Metro där de diskuterar just samhällsdebatten kring fornnordiska runor. Då 

dessa artiklar är skrivna av flera högt uppsatta medlemmar i denna organisation och har 

publicerats offentligt så har jag valt att använda dem som samfundets åsikt i frågan om 

symbolerna.19 Detta kan dock kritiseras då FSS gör det tydligt att de inte har några dogmer, 

men är det åsikter som de har valt att dela med sig av i samhällsdebatten.20 

Utöver detta används främst diverse artiklar från tidningar i Sverige, främst Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet och Expressen då de har haft ett större antal krönikor och artiklar om de 

relevanta symbolerna. Artiklarn från perioden 2014–2017 hanterar främst samhällsdebatten 

knuten till organisationerna Svenskarnas Parti och Nordisk Motståndsrörelse. 

                                                             
15 Redaktionen, Motståndsrörelsen lanserar symbolen för den parlamentariska grenen, Nordfront, 2015-10-23. 
16 Svenskarnas Parti (Svenskarnasparti.se) via web.archive 
(https://web.archive.org/web/20141222122408/https://www.svenskarnasparti.se/) 
17Nordiska Asa-Samfundet, Nyhetsbrev nummer 3 för 2016, Nordiska Asa-Samfundet. 
Samfundet Forn Sed Sverige, Hur Många Är Vi?, Samfundet Forn Sed Sverige, 2015-5-24. 
18 Nordiska Asa-Samfundet, Tyr-runan. Nordiska Asa-Samfundet, 2017-9-28. 
19 Johansson, Linnea, Religiöst samfund: Förbjud inte tyrrunan – den är inte nazistisk, Metro, 2017-9-28. 
20 Samfundet Forn Sed Sverige. Om Samfundet Forn Sed. Samfundet Forn Sed Sverige.   

https://web.archive.org/web/20141222122408/https:/www.svenskarnasparti.se/
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Aftonbladet är en svensk socialdemokratisk tidning, Expressen liberal och Svenska Dagbladet 

obunden moderat.21 Av dessa anser jag att Aftonbladet har varit den dominanta tidningen i 

samhällsdebatten. Detta baserat både på antalet debattartiklar som hanterar symbolerna, samt 

att en av deras artiklar har refererats till i flera andra tidningar. 

Stiftelsen och tidskriften Expo som beskriver sitt arbete som att utmana intoleransen genom 

att granska den intoleranta miljön. För att förebygga med denna kunskap har de skapat ett 

symbollexikon kring extremistsymboler där tyrrunan och skräckhjälmen hanteras.22 Stiftelsen 

har stöd från Stiftelsen Natur och Kultur, Lärarnas Riksförbund samt Sveriges regering genom 

exempelvis arvsfonden 2003 och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 2015 

och 2016, vilket gör att stiftelsen ses som en auktoritet inom frågan.23 Expo används bland 

annat i Västervik Kommuns Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 

samt Nacka Kommuns Våldsbejakande extremism – Olika inriktningar och symboler.24 Expo 

beskriver sin organisation som politiskt obunden25 Stiftelsen har fått kritik för att ha blivit 

aktivister snarare än granskare, samt att deras undersökningar saknar god grund. Detta utöver 

den kritik som har vänts mot stiftelsen av exempelvis Fria Tider och Nordfront som beskriver 

den som vänsterextrem.26 

Tidigare Forskning 
 

Det har varit brist på tydligt material för tidigare forskning som specifikt hanterar 

diskussionen och historiebruket kring tyrrunan och skräckhjälmen under 2014 till 2017. 

Symbolernas användning inom de grupper som jag gör i denna undersökning har dock 

hanterats i flera olika uppsatser och böcker. 

                                                             
21 Nationalencyklopedin, Aftonbladet. 
Nationalencyklopedin, Expressen. 
Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet. 
22 Expo, Vad vi gör, Expo.  
23 Expo, Om Expo Skola, Expo.,  
Allmänna arvsfonden, Skr. 2003/04:125, bilaga 3.  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Vi har fått bidrag. 
24 Västerviks Kommun, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2016–2018, 2016. 
Landström, Jan, Våldsbejakande extremism – Olika inriktningar och symboler, Nacka Kommun, 2017. 
25 Expo, Våra idéer, Expo. 
26 Johansson Heinö, Andreas, Expos nazi-förklaringar känns inte genomtänkta, SVT. 2015-3-24. 
Boström, Håkan, Expo på villovägar. GP. 2016-7-25.  
Fria Tider, Så mycket pengar får vänsterextrema Expo. Fria Tider. 2012-2-24. 
Redaktionen, Våldsbejakande extremist blir ny chefredaktör på Expo, Nordfront, 2017-07-04. 
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Heléne Lööw diskuterar i sin bok Nazismen i Sverige 2000–2014 nazismens relation till det 

fornnordiska och dessa symboler.27 Flera av de organisationer som behandlas i denna uppsats 

klassificerar Lööw som nazistiska, Svenskarnas Parti och Nordiska Motståndsrörelsen, vilket 

gör att hennes analys av deras användning av det fornnordiska arvet kommer nära min analys 

av den kulturella gruppens argument för sin tolkning av symbolerna. 

Kring den religiösa samt kulturella synen på asatro och vikingamyterna har Fredrik Gregorius 

skrivit Modern Asatro: Att konstruera etnisk och kulturell identitet som hanterar just detta 

ämne. Här beskrivs hur dessa myter och ideal knyts till den moderna nordiska identiteten 

vilket ger mer kontext till de texter som är skrivna av samfunden i denna undersökning. 

Gregorius menar att teorin om att asatro och främlingsfientlighet är sammankopplade saknar 

grunder och baseras på antaganden och en redan etablerarad syn som påverkar resultatet. 

Dessa grupper blir misstänka på grund av denna associering och själva är medvetna om de 

kontroversiella aspekterna kring sin tro.28 

Aegishjalmur, tyrrunan och valknuten: En kvalitativ studie i användandet av fornnordiska 

symboler bland nationalistiska rörelser är en kandidatuppsats skriven av Charlie Lessnert 

2012 på Umeå universitet inom ämnet Teologi och religionsvetenskap där han undersöker 

olika nationalistiska rörelsers tolkningar av symboler samt hur de sätts i historisk kontext där 

båda de som hanteras i denna undersökning är med. Lessnert vänder sig till medlemmar av 

rörelserna via exempelvis internetforum och andra medel för att få svar på dessa frågor för att 

sedan analysera deras tolkningar i kontexten av det fornnordiska och nazistiska.29 Detta är en 

liknande analys av organisationernas egen syn på deras symboler och hur de rationaliserar sin 

användning av dem. Lessnert fokuserar både på organisationens officiella syn på symbolerna 

och dyker djupare in i medlemmarnas varierande åsikter inom grupperna, en jämförelse görs 

med symbolernas historiska bakgrund och den historiska sanningshalten bedöms, vilket inte 

görs i denna undersökning. 

Den process som denna undersökning fokuserar på har behandlats tidigare, dock inte om just 

dessa symboler. Roger Johansson analyserar i sin bok Kampen om historien Ådalen 1931 det 

han kallar den politiska kampen om nuet och historien genom att följa hur bilden av skotten i 

Ådalen 1931 har förändrats sedan händelsen och är fortfarande en viktig händelse i den 

                                                             
27 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 2000–2014, Ordfront, Stockholm, 2015, s.60–80. 
28 Gregorius, Fredrik, Modern asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet, Avdelningen för 
migrationsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Lund, 2008, s.283–28.  
29 Lessnert, Charlie. Aegishjalmur, tyrrunan och valknuten: En kvalitativ studie i användandet av fornnordiska 
symboler bland nationalistiska rörelser. Lic.-avh. Umeå Universitet, 2012.  
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svenska historien idag. Hans beskrivning av Ådalensbildens politiska natur och hur 

förändringar i debatten i reflekterar samhället tillbaka speglas i denna undersökning.30  Denna 

undersökning om kampen om meningsskapandet och den föränderliga historien som skapas i 

den offentliga debatten ligger nära den process som också pågår om det fornnordiska 

kulturarvet och ligger därför nära kärnan av denna undersökning i strukturen och den 

underliggande processen. 

Teori 
 

Då denna undersökning fokuserar på hur föreställningarna om tyrrunan och skräckhjälmen 

som historiska symboler skapas i en föränderlig nutid baserar jag min teori på Reinhart 

Kosellecks bok Erfarenhet, Tid och Historia: Om Historiska Tiders Semantik. Flera av 

Kosellecks idéer ligger till grund för denna mina ställningstagande. Koselleck är särskilt 

lämplig då hans diskussion om just semantiken kring historia, och hur detta är ett politiskt 

vapen är särskilt applicerbart på den typen av konflikt som denna uppsats fokuserar på. Hans 

syn på tiden i sig är även lämplig då han menar att historia och tid i sig inte skall ses som 

något oföränderligt och huggen i sten där en rak linje av kronologiska händelser leder till 

nutiden. Koselleck argumenterar istället för att historien, framförallt i dagens föränderliga 

samhälle har en indirekt relation till människan. Dess funktion som referensram fungerar inte 

längre när hela omvärlden kan förändras drastiskt på bara en generation. Genom detta blir 

samtidens syn på historien inte något som talar om det förflutna utan istället reflekterar 

samtidens karaktär och situation.31 Med detta som grund görs det tydligt att kampen om dessa 

symboler inte handlar om symbolernas faktiska betydelse utan de representerar en djupare 

konflikt i dagens samhälle där historien är ett politiskt vapen. 

Ett återkommande drag i Kosellecks tes är hur historien i sig ofta kan användas som ett 

argument i frågor, helt frånkopplat från sanning och fakta. Detta kallar han Historia Magistra 

Vitae, historia är livets läromästare baserat på retorikern Ciceros kända tal. Då historien i sig 

anses vara livets läromästare kan man genom att referera till historien ge legitimitet till sitt 

eget argument, enbart baserat på historiens vikt. Detta kopplas till gamla truismer som att de 

som inte kan historien är dömda att upprepa dess misstag, vilket pekar just till denna 

                                                             
30 Johansson, Roger, Kampen om historien Ådalen 1931 Sociala konflikter; historiemedvetande och historiebruk 
1931–2000, s.36–38 
31 Koselleck, Reinhart, and Joachim Retzlaff. Erfarenhet, Tid Och Historia : Om Historiska Tiders Semantik. 
Göteborg: Daidalos, 2004. s.83–84 
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legitimitet. Samtidigt pekar han på hur detta i sig inte ger tolkningar mer värde än någon 

annan då man med historien kan finna stöd för nästan alla argument.32 Detta är särskilt viktigt 

i denna undersökning då alla grupper använder sig av symbolernas historia som grunden för 

olika tolkningars legitimitet. 

Koselleck beskriver två huvudsakliga begrepp som han arbetar med: Erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont. För Koselleck är detta viktiga begrepp för att förklara hur historien i 

modern tid ses annorlunda än tidigare, detta på grund av den snabba utveckling som har 

definierat människans tillvaro i Europa under perioden. Människors erfarenheter och 

förväntningar möts inte längre i en tid då förändringen kan vara total under bara en generation 

och människan måste då istället förhandla och tolka sig en ny historia kontinuerligt. Kampen 

över vad som är de korrekta begreppen och koncepten blir viktig både politiskt och generellt i 

samhället.33 

Med denna tanke som grund så blir den kontinuerligt skapade tolkningen av historien och 

dess gestalter en spegel som reflekterar det kontemporära samhällets problem och behov. 

Bilden av tyrrunan och skräckhjälmen ligger i konflikt då dessa är symboler för både den 

nordiska kulturen och den nazistiska ideologin båda är högst levande i det svenska samhällets 

referensram. 

Denna typ av konflikt kring just det som ses som nordiskt respektive de symboler som 

kopplas till fascism och nazism associerade idéer är en som har utspelat sig i Sverige flera 

gånger. I min inledning beskrev jag hur den skånska flaggan i stort har undvikit denna 

konflikt och etablerat sig som just en symbol för Skåne i samtiden. I sitt arbete om nazismen i 

Sverige så diskuterar Heléne Lööw kort striden om symbolers betydelse då hon i Nazismen i 

Sverige 2000–2014 talar om hur dessa grupperingar använder sig av viking kultur. Hon 

beskriver hur under 1990-talet Livsrunan och Torshammaren, även de fornnordiska 

symbolerna, kom att bli benämnda som nazistiska och med rasideologiska innebörder. Lööw 

själv menar att dessa symboler i sig inte är nationalsocialistiska utan att detta bestäms i 

sammanhanget.34 

                                                             
32 Koselleck, Reinhart, and Joachim Retzlaff. Erfarenhet, Tid Och Historia : Om Historiska Tiders Semantik. 
Göteborg: Daidalos, 2004, s.53–54 
33 Ibid s.177–180 

34 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 2000–2014, Ordfront, Stockholm, 2015, s.122–123. 
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Livsrunan och Torshammaren är idag inte lika förknippade med nationalsocialism, detta 

framgår exempelvis när stiftelsen Expo beskriver hur Torshammaren används i flera 

sammanhang utanför högerextremismen.35 Ett avståndstagande som inte görs gentemot 

exempelvis Tyrrunan. Ett annat exempel är hur synen på den svenska flaggan har förändrats. 

Den svenska flaggan anses av flera grupper vara kränkande av sin natur och i landet har flera 

skolor gått ut med regler emot användandet av flaggan som symbol.36 Den svenska regeringen 

verkar dock försöka motverka detta då de bland annat har blivit vanligare att se Statsministern 

Stefan Löfven stå framför den svenska flaggan och beskrev den i ett tal 2015 som en symbol 

för frihet.37 

Dessa är exempel på denna kamp om symboler som kontinuerligt fortlöper i samhället. De 

symboler som anses positiva idag kan göras negativa imorgon och det är denna process som 

denna undersökning tittar på med exemplet tyrrunan och skräckhjälmen. Detta för att 

analysera det argument, främst historiska som används för att stärka den egna tolkningen och 

hur grupperingar ser på användandet av historiska symboler. 

Bakgrund 

 
I bakgrunden har jag valt att kort förklara runornas historia och betydelse ur ett 

forskningsperspektiv, för att ge mer kontext kring debatten om dessa symboler. Utöver detta 

så beskrivs kort organisationen Shutzstaffeln då den diskuteras av flera källor i 

undersökningen. 

Runorna 

Skräckhjälmen är en så kallad rungalder vilket betyder att det är en bindruna där man genom 

att kombinera olika runor försöker gömma dess betydelse för den oinvigde då det var en del 

av besvärjelser och annan magi. Skräckhjälmen ansågs sätta skräck i fienden och ge kraft till 

bäraren för diverse strider, dock inte endast det fysiska utan den används även för att 

exempelvis få seger i kärlek. Symbolen är ursprungligen en kombination av fyra korslagda R 

(eller M)-runor men blev med tiden mer komplicerad i sin form.38  

                                                             
35 Expo, Torshammare, Expo. 
36 Samuelson, Fedrik, Förbud mot flaggor och nationalsång, Expressen, 2015-6-10. 
   Berg, Karin, Skola förbjöd svenska flaggan – få kritik, SVT, 2017-04-10. 
37 Löfven, Stefan, Tal av Stefan Löfven på nationaldagen, Vår plikt gentemot demokratin, Regeringskansliet, 
2015-07-06. 
38 Enoksen, Lars Magnar, Runor: historia, tydning, tolkning, Historiska media, Lund, 1998, s.163. 
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Det skall noteras att runornas betydelse är ifrågasatta och mycket av symboliken blev 

etablerad i modern tid. R-runan (eller M-runan) kallas ibland livs eller dödsrunan. Dessa 

tolkningar uppkom först när mystikern Guido Von Lists under sent 1800-tal bestämde en 

särskild runrad som han kallade ”den ursprungliga runraden”. Von Lists såg på dessa runor 

som något mycket mystiskt snarare än ett alfabet och menade att det hade en mycket djupare 

anknytning till det germanska folket. Von Lists användes som basen till mycket av den 

runsymbolik som Tyskland använde under andra världskriget som lever kvar än idag.39 

Tyrrunan har fått en liknande behandling, den kallas T-runan och är en av de få som har 

samma betydelse i alla de olika fornnordiska alfabeten, kopplingen till guden Tyr eller 

Tiwaz.40 Detta är en gud som inte är lika väldefinierad som andra exempelvis Tor eller Oden 

men anses generellt ha varit en krigs- och rättsgud vid olika tider, dock så menar exempelvis 

Gro Steinsland i Fornnordisk Religion att när vikingatiden kom så hade Tyr redan spelat ut 

sin roll i mytologin.41 Utöver detta har tyrrunan liknande skräckhjälmen fått nya betydelser 

genom Von Lists definitioner som en kamp eller seger-runa som sedan användes av den 

nazistiska regimen i Tyskland.42 

Schutzstaffeln (SS) 

Shutzstaffeln, tyska för skyddsgrupper, var ett förband med starka kopplingar till Hitlers 

regim i Tyskland och var bland annat hans livvakt. Förbandet anses ha tagit stor del i 

nazistpartiets maktkamp innan andra världskriget kriget. Under kriget var de involverade i 

flera brott mot mänskligheten som folkomflyttningar, massavrättningar av judar och andra 

grupper på östfronten samt industriella massmord i förintelseläger. Soldaten valdes efter deras 

lämplighet som ariska krigare och skulle ses som ett ideal i nazisternas framtida värld.43 

 

 

 

                                                             
39Enoksen, Lars Magnar, Runor: historia, tydning, tolkning, Historiska media, Lund, 1998, s.216–217. 
40 Ibid s.47, 78, 171. 
41 Steinsland, Gro, Fornnordisk religion, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 2007 s.269. 
42 Enoksen, Lars Magnar, Runor: historia, tydning, tolkning, Historiska media, Lund, 1998 s.218. 
43 Nationalencyklopedin, SS. 
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Undersökning 
 

Kritiska Gruppen 
 

Jag kommer här att hantera diverse artiklar som har skrivits efter demonstrationer av Nordiska 

Motståndsrörelsen runt om i Sverige under 2017. Detta på grund av deras användande av 

tyrrunan ligger som grund i denna diskussion om nordiska symboler som användes i olika 

sammanhang i Tyskland under Hitler. 

Av de tidningar som har skrivit kritiskt om användandet av tyrrunan och skräckhjälmen så har 

Aftonbladet flest artiklar och varit den som har spridits mest genom publicering i media. Den 

mest inflytelserika är ”NMR:s symbol står för förintelse – tillåts i Sverige” i Svenska 

Dagbladet då denna artikel var ett samarbete mellan tidningarna och hos Svenska Dagbladet 

gick under titeln ”Symbolen bars av Hitler-krets: ”Värre än hakkorset.”.” Artikeln 

publicerades av båda tidningar 27 september 2017.  Artikeln är direkt skriven som kritik mot 

NMR och vill bevisa att symbolen i fråga, tyrrunan, är associerad med nazismen och 

Förintelsen genom bilder och andra källor från 1930 och 40-talet. Främst så görs en koppling 

till Viktor Lutze, chef för Stormavdelningen genom en bild på honom med Adolf Hitler från 

1938 där tyrrunan är synlig på Lutzes uniform.44 SS kopplas sedan till Reichführerschule, en 

skola där medlemmar från både organisationerna lärde sig retorik, nazismens ideologi. Denna 

kallar sedan i artikeln en förintelseskola. De som gick utbildningen fick sedan en tyrruna på 

sin uniform för att påvisa detta. Christer Bergström, författare av flera böcker om andra 

världskriget och skribent för Levande Historia citeras i artikeln: 

 

Om man känner till vad den står för så är tyrrunan värre än hakkorset. Hakkorset var på flaggan 

och på brevpapper, det var statens märke. Tyrrunan var mordorganisationens hederstecken, säger 

Christer Bergström, historiker som skrivit flera böcker om andra världskriget.45 

I slutet av artikeln görs en kort notis om att symbolen i fråga är kopplad till guden Tyr inom 

den fornnordiska mytologin. Efter detta går de igenom flera högt uppsatta individer inom SS 

som hade fått runan efter sin tid på Reichführerschule, så kallade ras-experter, generaler och 

                                                             
44 Se Bilaga 3. 
45 Wiman, Erik. Sundkvist, Frida. Svensson, Frida. NMR:s symbol står för förintelse – tillåts i Sverige. 
Aftonbladet. 2017-9-27.  
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läkare som utförde experiment i koncentrationslägren.46 Det är kopplingen till SS som här är i 

fokus och kommer att dyka upp i flera fall i andra artiklar för att knyta an symbolen till 

brotten under Förintelsen och koppla användandet av den idag till sådana historiska förlopp. 

Den andra halvan av artikeln fokuserar på den lagliga aspekten av tyrrunan gentemot lagen 

hets mot folkgrupp. Detta är ett vanligt förekommande tema genom dessa diskussioner likt 

vad Lööw beskriver.47 Då detta inte direkt kopplas till symbolens betydelse beskrivs dessa 

argument inte i detalj dock förespråkas ett förbud mot symbolen genom citat som: 

Och det är den läroanstaltens symbol som används av NMR. Den nazistiska organisationen har 

tyrrunan på sina flaggor, sköldar, armbindlar, klistermärken och flygblad. Och trots symbolens 

blodiga historia får nazisterna använda den under sina demonstrationer.48 

Artikeln har ett tydligt mål att kritisera NMR:s användande av symbolen genom att göra 

historiska jämförelser till andra organisationer som har haft samma symbol, i detta fall endast 

de som är associerade med nazist-Tyskland och SS. Denna artikel har sedan använts som källa 

i andra texter exempelvis ”GPs Experten: NMR-symbolen värre än hakkorset” samt 

Rättvisepartiet Socialisternas text på deras hemsida ”Historien bakom NMR:s nazistiska 

symbol”.49 Samma dag publiceras artikeln ”Experter: Redan stöd att stoppa nazisterna” av 

samma journalister. Här identifieras tyrrunan kort som ett märke med en stark knytning till 

Förintelsen då de användes av Hitlers närmaste män och symbolen blir inte beskriven 

ytterligare då artikeln fokuserar på lagen hets mot folkgrupp.50. 

Journalisten Anders Lindberg har genom åren 2014–2017 skrivit flera artiklar på Aftonbladets 

ledarsida som behandlar just SvP, NMR och deras symboler där han ger sin kritik mot 

användandet. Den första ”Som omväxling borde polisen gripa nazister” kritiserar att polisen 

tillät SvP demonstrera i Jönköping öppet med sin partisymbol skräckhjälmen. I artikeln 

argumenterar Lindberg för att SvPs partisymbol, skräckhjälmen, borde vara olaglig att 

uppvisa offentligt. Stiftelsen Expo används som källa för detta ställningstagande och 

                                                             
46 Wiman, Erik. Sundkvist, Frida. Svensson, Frida. NMR:s symbol står för förintelse – tillåts i Sverige. 
Aftonbladet. 2017-9-27. 
47 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 2000–2014, Ordfront, Stockholm, 2015, s.122–123. 
48 Wiman, Erik. Sundkvist, Frida. Svensson, Frida. NMR:s symbol står för förintelse – tillåts i Sverige. 
Aftonbladet. 2017-9-27. 
49 Blomdahl, Victor. Experten: NMR-symbolen värre än hakkorset. GP. 2017-9-28.  
Offensiv, Historien bakom NMR:s nazistiska symbol. Offensiv. 2017-9-28. 
50 Wiman, Erik. Sundkvist, Frida. Svensson, Frida. Experter redan stöd att stoppa nazisterna. Aftonbladet. 2017-
9-27.  
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motiveras vidare genom att denna symbol användes av SS under deras förskräckliga dåd 

under Förintelsen.51    

Lindbergs andra ledarsida som benämner symbolerna, ”Polisen borde gripa nazister” 

publicerades två månader senare, båda centrerar kring demonstrationer av SvP runt om i 

Sverige under denna tid. I denna artikel görs i stort samma argument som i den tidigare med 

tydligare kopplingar till Förintelsen och koncentrationsläger samt Adolf Hitler genom 

benämning vid namn. Här inkluderas även Svenska Motståndsrörelsen och dess tyrruna i 

kritiken med samma motivering. Lindberg gör även tydligare kopplingar till det historiska 

minnet genom citat som: 

Det är som om vi glömt hela 1900-talets historia, som om gaskamrarna, exekutionsplutonerna 

och det organiserade hatet aldrig funnits. Men den historien är inte längre bort än 70 år, det finns 

fortfarande människor som själva var där, som minns.52 

 

Detta antyder att försvarandet av symbolerna skulle vara det samma som att glömma eller 

förneka Förintelsen och dess brott mot mänskligheten samt visar på att man vänder sig till 

historien för att förstärka tolkningar och argument kring användandet av symboler, skapandet 

av dess identitet. I övrigt ger Lindberg inga tankar kring symbolerna i denna artikel som inte 

beskrevs i den första.53 

Den tredje ledarsidan, ”Nazism är ett brott mot mänskligheten” publicerades tre år senare. 

Denna ledarsida, likt det ovan är kommentar på nazistiska organisationers demonstrationer i 

Sverige nu med fokus på NMR efter SvPs upplösning 2015. Liknelsen till SS görs igen samt 

hakkorset, samtidigt som Lindberg refererar till bilder som finns på utställningen Terrorns 

Topografi i Berlin där man kan se Heinrich Himmler tillsammans med kollegor där symbolen 

skall kunna ses och kallar sedan runan för en SS uniform när den bärs. Liknande den andra 

artikeln görs kommentaren att försvarandet av dessa symboler är det samma som att glömma 

bort eller gömma undan denna del av historien.54 

Det tydligaste temat i Lindbergs artiklar är att symbolerna benämns som nazistiska utan att man 

diskuterar eller informerar om deras historia innan de blev anammade av nazisterna i Tyskland 

under andra världskriget. Symbolerna och dess användande blir inte problematiserade utöver 

kopplingen till omoraliska handlingar under 1900-talet och även undersökningarna som ämnar 

                                                             
51 Lindberg, Anders. Som omväxling borde polisen gripa nazister. Aftonbladet. 2014-6-22. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Lindberg, Anders, Nazism är ett brott mot mänskligheten, Aftonbladet, 2017-5-1.  
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ta reda på symbolens betydelse och kopplingar måste ha valt att inte inkludera den fornnordiska 

aspekten då denna är lättillgänglig och diskuteras i andra media. Perspektivet från de grupper 

de kritiserar inkluderas heller inte utöver en kort kommentar i ”NMR:s symbol står för förintelse 

– tillåts i Sverige” där de skriver att NMR förnekar symbolens koppling till Förintelsen.55  

Svenska Dagbladet har haft ett flertal artiklar som hanterar Svenskarnas Parti och 

Nordiska/Svenska Motståndsrörelsen, dock så är det endast ett fåtal av dem som benämner 

partiernas symboler. De benämns främst i samband med den lagliga diskussionen kring dess 

användande. I likhet med Lindbergs så är det artiklar som beskriver symbolen främst knutna 

till demonstrationer som gjorts av organisationer som använder dem runt om i landet. 

Exempelvis skrevs journalisten Christoffer Röstlund ”Svårt att fälla nazister för hets” som 

fokuserar kring den lagliga frågan runt symbolerna där olika experter citeras. Före detta 

överåklagaren Sven-Erik Alhem menar att det är svårt att döma för hets mot folkgrupp enbart 

baserat på användandet av fornnordiska symboler då dessa har en kulturell historia i landet. 

Liknande kommentar görs av Bengt Åsbäck, vice överåklagare som är skeptisk då loggan är 

deras egen skapelse, speciellt om den inte har sett ut så historiskt.56 Denna artikel är värd att 

notera då den inte framför ideologiska argument kring symbolen utan främst fokuserar på att 

diskutera den lagliga frågan med experter. Den fornnordiska historien benämns och beskrivs 

problematisera en enkel bedömning av dess betydelse, även om det här görs i en laglig 

kontext. Den är mindre vinklad och laddad än många andra i undersökningen men inkluderas i 

den kritiska gruppen då den inte passar in i de andra och kan anses ha en vinkling mot att man 

borde kunna döma grupper för deras symboler. 

Journalisten Andres Lokko skrev artikeln ”Sno stilen -så klär du dig som författare” som i sig 

inte fokuserar på symbolerna utan kring kultur runt författarskap i landet genom att beskriva 

olika stereotyper genom satir och humor. Den relevanta delen här är en kort benämning under 

rubriken Nazisten där Lokko kritiserar debatten kring vad som kännetecknar en nazist, 

exempelvis: 

Nazisten är mycket svår att känna igen: han marscherar nämligen inte i tillräckligt raka led och 

imiterar inte partidagarna i Nürnberg episkt nog samt bär jättelagliga tyrrunor, en symbol som 

populariserades av Hitler jugend.57 

                                                             
55 Wiman, Erik. Sundkvist, Frida. Svensson, Frida. NMR:s symbol står för förintelse – tillåts i Sverige. 
Aftonbladet. 2017-9-27.  
56 Röstlund, Christoffer, Svårt fälla nazister för hets, Svenska Dagbladet, 2014-8-30.  
57 Lokko, Andres, Sno stilen – så klär du dig som en författare, Svenska Dagbladet, 2017-9-24.  
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Här beskrivs tyrrunan genom satir som en nazistisk symbol och kritiserar hur den inte har blivit 

bedömd som olaglig. Genom detta görs kopplingen mellan symbolen och ideologin tydlig. 

Lokko gör narr av tanken att dessa symboler inte skulle vara nazistiska. I likhet med flera andra 

texter så kopplas symbolens betydelse tillbaka till det nazistiska-Tyskland, dock så är det inte 

SS som annars är den vanliga kopplingen som görs utan till Hitler jugend. 

Svenska Dagbladet har även publicerat debattartiklar som hanterar de relevanta symbolerna, 

både i den kritiska och religiösa gruppen. Inom den kritiska gruppen är det före detta 

polisintendenten Eric Rönnegård som har skrivit ”Nazister bör inte ges tillstånd att 

demonstrera”. Debattartikeln är skriven som kommentar på en demonstration av Svenskarnas 

Parti samma år och hanterar främst den lagliga aspekten och kritiserar polisens agerande, men 

i likhet med flera andra av dessa texter hanterar den just symbolen som används. Rönnegård 

använder läroboken Nazist, rasist eller bara patriot som gavs ut av rikspolisstyrelsen 1996 för 

att beskriva symbolerna. Skräckhjälmen i sig beskrivs inte men livrunan som kombineras för 

att skapa den gör samt benämns tyrrunan: 

En annan symbol som våra svenska nazister använder frekvent på sköldar och fanor beskrivs i 

läroboken: 

Tyrrunan är den gamla nordiska runan för t. Den är associerad med ord som lag, kamp, seger 

och död. Den användes av Waffen SS-divisionen 30 januari och idag förekommer den sparsamt 

inom vit-makt-rörelsen. Tyrrunan var tidigare partisymbol för brittiska Nationala Fronten. 

Idag används den symbolen inte längre sparsamt av svenska nazister.58 

Expressen har publicerat två artiklar och en krönika inom tidsramen som benämner 

symbolerna uttryckligt och ger någon form av kontext eller kommentar kring dem. Den 

tidigaste är krönikan ”Grip nazisterna – ta deras fanor” som är skriven av journalisten Lars 

Lindström som med liknande tema som många andra var skriven som svar på demonstrationer 

runt om i landet. Då artikeln i sig inte är riktad mot symbolerna så benämns tyrrunan endast 

kort, här som en nazistisk symbol och i likhet med tidigare artiklar kopplas till nazisterna och 

mer specifikt hur den användes av SS under andra världskriget.59 

Artikeln ”Allianspolitiker vill sätta dit nazister” skriven av journalisterna Patrik Micu och 

Saga Skovdahl fokuserar på den lagliga debatten kring användandet av tyrrunan med bland 

annat citat från Centerpartiledaren Annie Lööf. I artikeln beskrivs tyrrunan som en 

                                                             
58 Rönnegård, Eric, Nazister bör inte ges tillstånd att demonstrera, Svenska Dagbladet, 2014-4-26.  
59 Lindström, Lars, Grip nazisterna – ta deras fanor, Expressen, 2014-3-18.  
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fornnordisk symbol vilken nu används av den nazistiska gruppen Nordiska Motståndsrörelsen. 

Lööf kallar symbolen för ett hakkors, vilket likställer dessa symboler med varandra och gör en 

tydlig koppling till nazismen och den historia som är associerad med hakkorset, utöver detta 

benämns inte symbolerna specifikt i artikeln.60 

Utöver detta benämndes tyrrunan igen kort i artikeln ”Det är en skamfläck för Sverige” av 

Robert Börjesson i Expressens kvällstidning GT. Artikeln fokuserar på reaktionen från judar i 

Göteborg, speciellt de som är av ålder att ha upplevt Förintelsen. Detta efter att Nordiska 

Motståndsrörelsen fått tillstånd att demonstrera utanför stadens synagoga under en judisk 

högtid. Av intresse i denna artikel är citatet från Michael Ben-Menachem, som sattes i 

arbetsläger när han var åtta och nu lär ut om Förintelsen på skolor i Göteborg.61 ”Nordiska 

motståndsrörelsen har en pil, och jag kanske är den enda som tänker på detta, att vi i Ungern 

hade pilkorsarna. Det väcker minnen hos mig, säger han.”62 Detta är utmärkande då 

pilkorsarna, Ungerns nazistparti, inte annars har benämnts av någon i materialet trots att deras 

partisymbol kan ses ha liknande symbolik som NMR:s tyrruna.63  

Stiftelsen Expo är ett återkommande element i materialet och stiftelsens tolkning av 

symbolerna används som källa för beskrivningen av dem som kopplade till nazistiska och vit 

maktrörelser. Stiftelsen används även av kommuner och den svenska staten i olika 

presentationer och dokument som behandlar extremism och därmed anser jag att deras 

tolkning har ett stort inflytande i landet och ligger till grund för mycket av den tolkningen av 

symbolernas legitimitet. På Expo Skola som är en del av stiftelsen som inriktar sig på att 

utbilda elever och lärare om högerextremism är båda symbolerna beskrivna i ett 

symbollexikon. I en kort beskrivande paragraf i början poängterar Expo att symbolerna ibland 

har en betydelse utöver den inom högerextremismen och fornnordiska symboler är de som 

tydligast sägs användas i andra sammanhang. Skräckhjälmen är beskriven med namnet 

Ægishjálmur och beskrivs först som symbolen som användes av Svenskarnas Parti, sedan 

benämns hur den var en symbol inom fornnordisk mytologi som inger skräck i fiender och ger 

bäraren styrka.  Tyrrunan beskrivs kort och associeras med guden Tyr samt begrepp som 

kamp och seger. Sedan benämns kort hur symbolen användes av Hitlers nazister samt hur den 

                                                             
60 Micu, Patrik, Skovhdahl, Saga. Allianspolitiker vill sätta dit nazister, Expressen, 2017-9-28.  
61 Börjesson, Robert, Det är en skamfläck för Sverige, Expressen GT, 2017-9-20.  
62 Ibid. 
63 Se Bilaga 4. 
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sedan använts av flera organisationer genom åren och hur den idag är på loggan för Nordika 

Motståndsrörelsen.64 

 

Analys 
 

Genomgående drag i den kritiska gruppens tolkningar och diskussion om symbolerna är att de 

fokuserar på symbolernas historia relaterat till nazistiska grupper. Man vill etablera en tydlig 

koppling mellan symbolerna och en specifik politisk ideologi baserat på att nazister historiskt 

har använt sig av dessa symboler. Detta är oftast kopplat till moderna politiska grupper som 

författarna ställer sig kritiska till och vill påvisa att de är nazister baserat på deras användande 

av symbolerna, vilket naturligt görs till en likvärdering mellan den politiska ideologin och 

symbolerna. De menar att de finns en rak linje mellan att bära symbolerna och att vara nazist. 

 Inom den kritiska gruppen går det att identifiera både det existentiella och pedagogisk-

politiska samt ett eventuellt icke-bruk. Det existentiella bruket existerar inom ramen av det 

generella västerländska ställningstagandet emot Förintelsen och förkastandet av den nazistiska 

ideologin och allt som har med denna att göra. I en tid då olika nazistiska grupper gör sig 

kända i Sverige igen så finns det en känsla av ansvar att påminna samhället om dessa dåd och 

vilka symboler som de begicks under. Genom att konstant sätta grupper som NMR i 

förhållande till Förintelsen och nazityskland gör man ett aktivt existentiellt historiebruk där 

man vill stärka avståndet till dessa ideologier genom att öppet förkasta dem.  

Detta kommer mycket nära det pedagogisk-politiska bruket yttrat sig mycket likt den 

existentiella och båda existerar i flera av artiklarna. Inom båda görs liknelser mellan de 

grupper som använder symbolerna och deras historiska användning av nazistiska grupper. 

Dock så görs denna jämförelse i det existentiella bruket för att stärka den egna identiteten, för 

att cementera ett gemensamt negativt ställningstagande gentemot den nazistiska ideologin. 

Genom det pedagogisk-politiska bruket vill man istället fördöma den nutida gruppen genom 

dess association med den historiska. Detta ses tydligt exempelvis i hur Lindberg jämför 

dagens situation med nazisternas maktövertagande i Tyskland i ”Nazism är ett brott mot 

mänskligheten.”: 
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En efter en dödade nazisterna de ledande socialdemokraterna, kommunisterna och fackföreningsledarna. 

Inte för att oppositionen någonsin hotade deras makt – utan för att det ligger i nazismens ideologi att utrota 

olikhet. Den tyska folkgemenskapen renades helt enkelt från alla som avvek. 

I fredags målade någon över partirosen utanför Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 med 

ett hakkors. Och i dag hörs stöveltramp från Falun när Sveriges största nazistorganisation har tillstånd att 

marschera på arbetarrörelsens högtidsdag. 

Har vi redan glömt historien?65 

 

Här är inte målet att förstärka vår gemensamma negativ syn på den historiska nazismen och 

Förintelsen. Istället ligger ett antagande om kunskap om nazismen och de dåd som begicks i 

dess namn för att fördöma händelser i dagens Sverige. Här befinner sig den politiska aspekten 

av bruket då målet med det är att använda kunskapen om nazisterna för att kritisera och 

svartmåla NMR med jämförelsen. Man legitimerar den kritiska synen på NMR genom att 

jämföra dem med den historiska nazismen istället för att fokusera på de handlingar som 

organisationen i sig har gjort då den historiska nazismens illdåd inte kan ifrågasättas och är 

generellt accepterade. 

Både dessa bruk motiverar sedan ett icke-bruk, eftersom symbolerna används som en väg till 

att fokusera på nazismens brott mot mänskligheten finns det ingen motivation i att 

problematisera symbolernas historia utöver detta. En konversation om symbolens långa 

historia, deras komplicerade och problematiska användning inom den nazistiska ideologin tar 

bort fokus från det hemska inom nazismen som författarna vill fokusera på och lämnas därför 

utanför diskussionen i stort. Då symbolernas association med den fornnordiska historien är 

lättillgänglig och offentligt argumenteras om i olika medier anser jag även att det måste antas 

att denna aspekt av historien medvetet inte inkluderas i beskrivningar av symbolernas historia 

och betydelse, detta gör det till ett icke-bruk.  

Religiösa Gruppen 
 

Denna grupp består av två olika fornnordiska samfund som argumenterar emot tolkning av 

dessa symboler som nazistiska, Nordiska Asa-Samfundet (NAS) samt Samfundet Forn Sed 

Sverige (FSS). 

På sin organisations hemsida har NAS en artikel med titeln ”Öppet brev till Media och 

Morgan Johansson” som hanterar just offentlighetens syn på tyrrunan. Artikeln har ingen 
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tydlig författare utan är endast signerad med Styrelsen och därmed representerar den 

organisationens syn på frågan snarare än en specifik medlem. Artikelns argument är baserat 

på ett SVT program 2017 där Justitieministern Morgan Johansson öppet talade om tyrrunan 

som nazistiskt samt sade sig vara villig att eventuellt förbjuda symbolen genom ny lag. NAS 

styrelsen menar att Johansson och media generellt är outbildade och lata i sina tolkningar av 

symbolerna som tydligt nazistiska. Genom texten hänvisar de till denna symbol tillsammans 

med andra runor som ett nordiskt kulturarv och en del av det fornnordiska alfabetet, kallat 

futhark. De menar att sådana symboler inte har några politiska värderingar kopplade till sig, 

bland annat på grund av deras långa historia innan politiska partier existerade.66 NAS ger här 

denna symbol en dubbel betydelse, då den fungerar både som en bokstav i det fornnordiska 

alfabetet, samt dess religiösa betydelse som en symbol för guden Tyr. Gudomligheten i detta 

sammanhang beskrivs att stå för rättrådighet, då Tyr kallas rättrådighetens gud, samt seger i 

sin kapacitet som en krigsgud. NAS styrelse talar här om runans betydelse i svar på den kritik 

som har funnits i media och menar att dessa beskrivningar inte påvisar den riktiga och rätta 

innebörden. De argumenterar att media genom att kalla dessa symboler för politiska och 

nazistiska kommer att få människor att börja förknippa dessa med varandra, därmed är det 

media som ger symbolerna deras nazistiska betydelse i det moderna samhället inte de 

nazistiska grupperna själva.67 

Forn Sed Sverige skiljer sig från NAS i att de håller någon form av dogmer och därmed inte 

har någon bestämd tolkning av symbolerna inom ramarna av sitt religiösa utövande. De har 

istället en nedskriven värdegrund som ligger till grund för deras församling, denna behandlar 

inte specifika frågor som symbolers betydelse.68 Genom detta gör jag antagandet att 

samfundet inte använder sig av någon bestämd officiell tolkning av symboler. Högt uppsatta 

medlemmar inom trossamfundet har dock gett sina tolkningar av symbolerna och varit 

kritiska gentemot tolkningen av dem som nazistiska i insändare och debattartiklar. Bruse LF 

Persson, ordförande i FSS tillsammans med andra i samfundets styrelse skrev artikeln 

”Tyrrunan är inte en nazistisk symbol” som publicerades i Svenska Dagbladet. Artikeln börjar 

med att påstå att debatten om tyrrunan inte är något nytt, liknande debatter kring fornnordiska 

symboler har gjorts tidigare under exempelvis 90-talet. De beskriver hur symboler som Tors 

hammare och odalrunan blev svartmålade av medier och att man även då talade för förbud. 

Starkt och öppet kritiseras journalister och andra opinionsbildare för att vara historielösa och 
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obildade som svartmålar dessa symboler och försöker att stärka deras identitet som 

nazistsymboler. FSS beskriver hur Tors hammaren som de menar svartmålades som en 

nazistisk symbol inte alls är det idag och pekar på hur hammaren blev ett av de mest populära 

smyckena i landet efter debatten under 90-talet. De skriver: ”Vanligt folk gick inte på 

propagandan, gjorde en tyst revolution och försvarade hammaren mot att kidnappas av 

nazisterna – genom att bära den.”69 

I artikeln beskriver de tyrrunan som ”den nya” symbolen att attackera, i stil med tidigare 

mediastormar kring andra runor och menar att svartmålningen av tyrrunan är lika olyckligt. 

Här förklaras tyrrunan vara ett skrivtecken men även med kopplingar till guden Tyr. FSS 

förklarar Tyr som guden för rättvisa, rättssäkerhet, sanning, mod, rättrådighet och 

självuppoffring för det allmänt goda. Detta kopplas bland annat till myten om hur Tyr offrade 

sin hand till Fenrisulven för att rädda världen. Dessa är de karaktärsdrag som de menar att 

symbolen representerar.  De lägger sedan fokus på hur denna gud, Tyr, inte står för de 

värderingar som är kopplade till nazismen och kritiserar argumentet att dessa symboler blir 

nazistiska när nazister använder dem. Senare i artikeln diskuterar de att nazisterna använde 

dessa runor på 1930-talet samt att de använde många kulturellt kraftiga symboler. Igen talar 

de om att dessa symboler enbart symboliserar nazism om folket låter de göra detta och talar 

för att man kan ta denna makt från nazismen genom att själv använda dessa symboler, likt de 

som tidigare benämns med torshammaren.70 

Liknande tankar delades när tidningen Metro intervjuade Bruse Persson, ordförande i FSS, i 

artikeln ”Religiöst samfund: Förbjud inte tyrrunan – den är inte nazistisk”. Persson repeterar 

här i stort punkterna från ”Tyrrunan är inte en nazistisk symbol.” att symbolerna är en del av 

det svenska kulturarvet men ger även en egen tolkning av tyrrunan där han menar att 

symbolen står för demokrati och allas lika värde utöver de tidigare nämnda gudomliga 

kopplingarna. Här beskriver de även att den svenska flaggan kunde ses som nazistisk under 

90-talet men har sedan dess tagits tillbaka av det svenska folket, detta jämförs med 

behandlingen av torshammaren och de menar att samma sak borde ske med tyrrunan. 71  
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Analys 

 
Genomgående drag i den religiösa gruppen är att det är tydliga debattartiklar som svarar på 

den pågående debatten om symbolernas betydelse och är försvarande av sin natur gentemot 

vad de anser är en svartmålning och omtolkning av symbolerna som försöker att etablera dem 

som nazistiska i samhället. 

Deras argument för den nordiska tolkningen av symbolerna anser jag att man kan dela in i två 

delar. Först så är den äldre historien ett återkommande tema där man fokuserar på att dessa 

symboler har använts i århundraden inom religiösa teman, långt innan nazismen anammade 

dem. Med detta menas att hur länge en symbol har haft en betydelse ger legitimitet till den 

tolkningen och bör därför värderas högre än den nazistiska som är relativt ny i jämförelse. 

Den andra talar för att den kulturella mer positiva tolkningen bör användas för att om man 

inte gör det så ger man makten över till nazisterna och låter dem ha ägande över dem. Jag 

tolkar att det som menas är att man genom att inte låta symbolerna tolkas som nazistiska så tar 

man makt ifrån dem och om man låter dem så hjälper man nazisterna att förvränga den 

nordiska kulturen och dess symboler. 

Tolkningen som ges av symbolen och guden associerad är markant annorlunda än den som 

presenteras i den kritiska gruppen, även bland de som erkände och inkluderar den 

fornnordiska tolkningen. Här presenteras Tyr som en gud för rättvisa och rättfärdighet, den 

krigiska aspekten benämns inte alls vilken ligger i fokus i den kritiska gruppen. FSS ger även 

en mer modern tolkning med moderna värderingar där guden står för mänskliga rättigheter 

och demokrati. Dessa är inte tolkningar som har funnits historiskt utan visar istället på de 

värderingar som samfundet vill att symbolen ska stå för idag. Utöver detta anser jag är för att 

gruppen vill framhäva de positiva tolkningarna för att distansera symbolen från den nazistiska 

ideologin och den krigiska aspekten som där har varit tilltalande. 

I den religiösa gruppen så är det existentiella historiebruket i fokus då det för dem handlar om 

att försvara sin religiösa identitet från att bli associerad med den nazistiska ideologin i stort. 

De beskriver hur dessa symboler är en del av det nordiska kulturarvet och ser då denna 

association som en attack på den egna kulturen och identiteten. Det som är av intresse här är 

att det inte är den nazistiska ideologins anammande av symbolerna som identifieras som hotet 

av grupperna. Detta är tydligt då deras texter inte adresserar nazismens användning av 

symbolerna utan istället vänder sig till media och statliga figurer vilka talar om dem som 

nazistiska. Därmed är det inte nazisterna som hotar den religiösa gruppens nordiska identitet 
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utan samhället som vill likställa dessa kulturella uttryck med den nazistiska ideologin. Detta 

visar att man inte tror att det nazistiska grupperna har makten att förändra symbolerna 

betydelse utan att det istället är media som leder denna förändring och försöker etablera ett 

tolkningsföreträde. Detta syns tydligt bland annat när FSS styrelsen skriver: 

Vi som aktivt praktiserar den forna seden blir irriterade, arga och med all rätt kränkta – inte 

främst på grund av nazisternas tilltag, utan för att omgivningen så lätt går på deras hatiska 

propaganda, och tror att nazisterna har rätt att äga våra symboler, som vi uppfattar som goda och 

kraftfulla.72 

Här benämns inte det mer krigiska aspekterna av guden här för att fokusera på positiva 

tolkningar som inte kan anses delas med den nazistiska ideologin. Detta kan ses som ett icke-

bruk för att stärka den egna positionen, likt hur den nordiska aspekten ignoreras i flera av 

texterna i den kritiska gruppen. 

Ett pedagogisk-politiskt bruk ses används men inte riktat mot symbolernas nazistiska historia 

utan vänder sig negativt till samhällets behandling av dessa symboler. Båda samfunden tar 

upp exempel på hur andra symboler har utsatts för en liknande negativ behandling av medier 

tidigare bara för att senare till stort tappa denna association när samhället i stort anammade 

symbolen istället för att undvika den på grund av den nazistiska kopplingen. Genom detta är 

det tydligt att samfunden anser att de inte har makten att själva bestämma vad symbolerna 

betyder för samhället i stort utan det är medier och den gemene människan som gör detta. De 

vänder sig därför till dessa med argument varför den fornnordiska tolkningen är korrekt samt 

försöker att få medier att skämmas för sin cementerande av deras status for nazistiska. 

Mycket ansvar läggs då på journalister och media för demoniseringen av dessa symboler 

genom förenklade beskrivningar av ämnet vilket främjar ett negativt förhållande mellan dessa 

minoriteter som blir påverkade av generaliseringarna samt en misstro till media. 

Kulturella Gruppen 
 

Denna grupp identifierar symbolerna efter deras historiska kontext utöver den som kopplas till 

begrepp så som nazism, rasism och extremist. Grupper består av politiska grupper som 

använder sig av symbolerna samt historieintresserade eller generellt nordiskt 

kulturintresserade som inte ser symbolerna som religiösa. 
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Den politiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har varit central i mycket av 

argumenten kring tyrrunan. NMR:s nättidning Nordfront publicerade 2015 artikeln 

”Motståndsrörelsen lanserar symbolen för den parlamentariska grenen” skriven av 

Redaktionen av tidningen som förklarar symbolens betydelse för NMR där tyrrunan är en 

del.73 Runan vill NMR själva koppla till det nordiska arvet och beskriver det som en symbol 

för kampen. De lägger fokus på guden Tyr som en krigsgud som står för diverse starka 

krigarideal samtidigt som ett offrande ideal, i och med berättelsen om hur Tyr offrade sin 

hand till Fenrisulven för gudarnas och mänsklighetens väl. De vill associera denna symbol till 

deras förfäder samt rasen, i kontexten av rasens vilja till liv. Krigsaspekten tillkommer just i 

tal om deras vilja till strid och kamp för rasens framtid framtiden.74  

Men det är inte endast historiska belägg som ges för symbolens betydelse, det beskrivs även 

hur det är symbolen för framtiden, främst för det ideal som organisationen vill strida för. 

Detta beskrivs inte vidare i denna artikel men utvecklar detta i artikeln 

”Nationaldagsreflektion: Vilken fana ska vi samlas under?” skriven av tidningens 

nyhetsredaktör Simon Holmqvist. Holmqvist förklarar i denna text varför NMR som 

organisation tar avstånd från den blågula fanan och menar att tyrrunefanan är symbolen både 

för NMR som organisation idag men även för den framtida nordiska nationalsocialistiska 

staten som de vill skapa. Den svenska flaggan anser de representerar den stat som de gör 

motstånd mot och beskriver det därför som motsägelsefullt om denna skulle användas av dem. 

De menar även att den svenska flaggans som symbol för det svenska folket är en relativt ny 

tolkning, de skriver att detta först blev fallet efter unionsupplösningen 1905.75 I ett utdrag från 

Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen beskrivs symbolen: 

Den samlade symbolen för Nordiska motståndsrörelsen är Riksrunan (symbolen för det nya 

Nordiska riket). Symbolen består av en Tyrruna och en Ingruna. Tyrrunan symboliserar djärvhet, 

offervilja, kamp och seger. Ingrunan symboliserar fruktbarhet, skaparkraft men även 

målmedvetenhet och fokus.76 

Då de vill byta ut systemet snarare än förbättra det så menar Holmqvist att historiska 

symboler och deras betydelse inte är av vikt för organisationen. De vill inte sträcka sig 

tillbaka till någon gyllene tidsålder och menar därmed att symbolens historia inte är av vikt 

utan enbart vad den används för. Som ett exempel för att ge detta agerande legitimitet jämför 

                                                             
73 Se Bilaga 5. 
74 Redaktionen, Motståndsrörelsen lanserar symbolen för den parlamentariska grenen, Nordfront, 2015-10-23.  
75 Holmqvist, Simon. Nationaldagsreflektion: Vilken fana ska vi samlas under?, Nordfront, 2017-06-06. 
76 Redaktionen, JK:s besked efter hetskampanjen: Tyrrunan är inte brottslig. Nordfront. 2017-10-16. 
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Holmqvist NMR med det National Socialistiska Tyska Arbetarpartiet, innan nazisterna tog 

makten i Tyskland så använde de inte heller den historiska tyska flaggan utan sin egen och 

detta är något som han menar att NMR agerar efter.77 

Den sista paragrafen Holmqvist skriver pekar ut just detta men är även av intresse då han talar 

om tolkningsföreträdet och ägandet av den svenska flaggan och varför de inte använder den 

vilket ger insikt i hur de ser på symbolers betydelser och hur detta kan förändras. Han skriver 

följande. 

Ett livskraftigt folk har starka rötter och förnekar inte sin historia. Så länge vi är i uppror kan 

fienden däremot gott få behålla sina symboler. Samtidigt skapar vi våra egna och samlas under 

vår egen upprorsfana och när Norden befrias så kommer vi att bygga en ny stat på sunda 

värderingar.78 

Just formuleringen att fienden kan behålla sina symboler visar på ett direkt tänk kring 

symbolers betydelse och hur tolkningsföreträdet fungerar. Holmqvist ger aktivt upp sitt 

tolkningsföreträde här till sina meningsmotståndare, med andra ord skulle NMR kunna ha valt 

att inte ge upp svenska flaggan som symbol. Detta visar indirekt på tanken att symboler inte 

har en bestämd betydelse utan utvecklas och förändras. Nordfront har även publicerat två 

artiklar som inte fokuserar på organisationens egen syn på symbolerna utan relaterar till och 

kommenterar på artiklar och tagna från den religiösa och kritiska gruppen. 

Artikeln ”JK:s besked efter hetskampanjen: Tyrrunan är inte brottslig” vänder sig direkt till 

element från den kritiska gruppen som under 2017 diskuterade huruvida symbolen i sig borde 

vara olaglig samt om den redan var det under lagen hets mot folkgrupp.79 Texten upprepar 

främst att symbolen har blivit lagligt prövad vid flera tillfällen och är fult laglig att uppvisa. 

Dock så inkluderas två nya perspektiv i denna artikel, först då de citerar Pär Öberg, 

presstalesman för NMR där han säger följande: 

Tyrrunan är inte bara ett skyddat varumärke, utan även ett väl inarbetat sådant. Dessutom är den 

redan juridiskt prövad och därmed helt laglig. När människor ser symbolen så förknippar de den 

med oss och inte med SS. Symbolen handlar om kampen för vårt folk, med hänvisning till 

stridsguden Tyr och används i ett mycket större sammanhang än att bara representera 

nationalsocialismen i sig.80 

                                                             
77 Holmqvist, Simon. Nationaldagsreflektion: Vilken fana ska vi samlas under?, Nordfront, 2017-06-06. 
78 Ibid. 
79 Redaktionen, JK:s besked efter hetskampanjen: Tyrrunan är inte brottslig. Nordfront. 2017-10-16. 
80 Ibid. 
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Här upprepas det att tyrrunan är en symbol för NMR som organisation, men en juridisk aspekt 

inkluderas även när han talar om den som ett skyddat varumärke. Detta är ett intressant 

perspektiv då detta går ifrån den ovan nämnda synen på symbolers betydelse som något 

förhandlat i samhället, istället så har man här laglig lagt beslag på symbolen och dess 

betydelse. Detta blir argument blir något grumligare då han i nästa mening påvisar att 

symbolen inte är en SS symbol för att folk associerar den med NMR och inte med SS, här så 

läggs makten över symbolens betydelse igen i folkets händer och att sedan referera till 

symbolens mångfacetterade betydelser utanför nationalsocialismen gör det otydligare.  

Under den undersökta perioden pågick en liknande diskussion kring symbolen skräckhjälmen 

som användes av Svenskarnas Parti liknande hur tyrrunan används av NMR. SvP beskrev 

bakgrunden och deras tolkning av partisymbolen på deras hemsida under titeln ”Vår 

Partisymbol”. Då SvP som parti inte existerar längre så är denna hemsida inte tillgänglig men 

texten har återhämtats genom ett nätarkiv och finns att se i sin helhet under bilaga 7. Deras 

motivering till användandet av runan och dess betydelse för organisationen är mycket lik den 

som NMR beskriver ovan. 

Algiz är en symbol som kan betyda både liv och död vilket också symboliserar vikten av den 

politiska kamp vi för; lyckas vi inte kommer svenskarna sakta men säkert att ersättas av andra 

folkslag vilket innebär slutet på vår del av mänsklighetens historia. Aegishjálmur var vidare en 

symbol som våra förfäder använde för att få styrka i strid och injaga skräck i sina fiender vilket 

passar väl in i den tid då etablissemanget mer än någonsin kommer att frukta det parti, den 

rörelse, som har för avsikt att byta ut det destruktiva styret mot ett som sätter svenskarna i första 

rummet.81 

Här görs det tydligt att det är den historiska kopplingen till förfäderna som är viktig och ger 

symbolen dess grundläggande betydelse som SvP sedan tillämpar på en modern konflikt. 

Senare i texten görs även en kopplingen till symbolen som ett krigarideal, detta igen liknande 

hur tyrrunan kopplas till guden Tyr som en krigsgud.82 Här görs det tydligt att det är 

symbolens historia som ger den de egenskaper och betydelser som de vill ha, de gör inte 

samma anspråk på att själva ha definierat dessa utan de betydelser som redan existerade 

tilltalade dem. 

Att de även inkluderar element från den svenska flaggan i sin symbol genom inkluderingen av 

den gula färgen är inte direkt kopplat till frågan om runan men är intressant i kontrast till 

                                                             
81 Svenskarnas Parti, Vår Partisymbol, Svenskarnas Parti. 
   Se Bilaga 6 & 7 
82 Ibid 
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NMRs val att undvika flaggans symbolik. Detta anser jag har sin grund i att SvP är en 

konservativ organisation som sätter ett stort värde på den historiska aspekten av symbolerna, 

detta i kontrast till NMR som är mer revolutionär och påstår sig inte titta tillbaka på historien 

utan tittar istället till framtiden.  

Även utanför sfären av politiska organisationer har flera insändare, debattartiklar och liknande 

i olika tidskrifter talat om dessa symboler, och försvarat de genom argument om ett kulturellt 

arv. Exempelvis Svt:s artikel ”Vikingar vill mota bort rasism” från 2014 där Pinglan Vargtass, 

som är historiskt intresserad och del av den historia återskapande kulturen blir intervjuad. Hon 

är aktiv inom gruppen Vikingar mot rasism som vill försvara och ta tillbaka de historiska 

symbolerna från nazistiska och rasistiska grupper. Vargtass menar att 1800-talets 

nationalromantik där vikingen är en stark krigare, står bakom att högerextrema grupper vill 

använda sig av dessa. Hon beskriver faran i att detta kan leda till att alla som använder sig av 

de bli ansedda främlingsfientliga. Hon menar att detta och andra associerade karaktärsdrag 

och ideologier är ovanliga bland vikingar, och att det ska förbli så.83 

 

Analys 
 

Nationsidentiteten benämns i dessa beskrivningar av symbolerna, då de har blivit valda för att 

de representerar något som ses som urnordiskt och knutet till just svensken eller nordbon. 

Inom Svenskarnas Parti och Nordiska Motståndsrörelsen är detta markant då båda 

organisationerna vill sätta just det svenska eller nordiska folket i första rummet och söker sig 

då till symboler som för dem symboliserar just dessa grupper. För de politiska grupperna är 

den markanta skillnaden från den kulturella och den religiösa gruppen att symbolerna blir av 

sin natur politiska när de används som den officiella loggan för politiska åsikter och 

ståndpunkter.  

Detta visar på ett tydligt existentiellt historiebruk då alla dessa grupper använder symbolerna i 

syftet att förstärka och skapa den egna identiteten genom att anamma legitimitet från landet 

och folkets historia. Krigaridealet kring vikingen gör att dessa symboler blir attraktiva för att 

symbolisera den politiska kampen relaterat till det egna folket. Detta specielt gentemot 

förändringar i samhället, i både NMR och SvPs fall så gäller detta det rådande 

                                                             
83 TT, Vikingar vill mota bort nazism, SVT. 2014-8-5. 
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etablissemanget i samhället där de känner att det egna folket är hotat. Därmed är symbolerna 

för det folket den de vill kämpa under. 

NMR påstår att detta inte är fallet och att de inte vänder sig till symbolens historia utan istället 

menar att den representerar framtiden. Detta faller dock något platt när de samtidigt kopplar 

symbolen till den nordiska guden Tyr.   

En form av icke-bruk existerar även inom det politiska grupperna då man inte benämner de 

olika tolkningarna av symbolen i majoriteten av texterna, även om NMR talar om tyrrunan 

som nationalsocialistisk menar man i samma artikel att den inte har någon koppling till 

Förintelsen samt att det inte är en symbol för SS utan för just NMR. Kopplingen till nazismen 

försöker man att undvika liknande hur den kritiserande gruppen gör med den fornnordiska 

aspekten. Detta pekar på en politisk agenda som i detta fall är tydlig på det är politiska 

organisationer som använder dem för att representera sig själva. 

Diskussion 
 

Det dominanta argument som ses är det Koselleck kallar historia magistra vitae, det är den 

historia som är kopplat till symbolerna som läggs fram som argument för att ge legitimitet till 

den egna tolkningen. Inom de religiösa och kulturella grupperna är det den äldre historien, att 

dessa har varit nordiska symboler kopplade till nordiska gudar i århundraden. Generation efter 

generation har använt dessa symboler långt innan den nationalsocialistiska ideologin 

existerade och därmed borde denna tolkning ha företräde då dess långa historia ger legitimitet. 

Den kritiska gruppen vänder sig dock istället till nazismens relativa historiska närhet och 

relevans till samtiden för att ge legitimitet för deras tolkning. Här är det nazisternas historiska 

handlingar som ger legitimitet istället för hur länge symbolerna har betytt detta. Faktumet att 

det fortfarande finns offer idag som led under nazisternas regim och många anhöriga som var 

berörde läggs även fram som ett argument.  

Båda dessa argument passar in tydligt på det Koselleck beskriver, hur historia i sig är ett starkt 

retoriskt verktyg som ofta står över sanning och fakta. När man i den kritiska gruppen vill 

kritisera NMR som en modern revolutionär nationalsocialistisk organisation så är det retoriskt 

viktigare att koppla deras symboler och handlingar till de historiska nazisterna snarare än att 

vända sig till deras handlingar i samtiden. 
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Eftersom detta verktyg är så starkt så motiveras både grupperna till det icke-bruk som görs 

tydlig på båda sidorna, Enligt Karlsson är ett icke-bruk när olika grupperingar väljer att 

ignorera historiska dimensioner för att rationalisera eller motivera. Detta bruk är tydligast 

inom den kritiska gruppen. När poängen i det politiska bruket är att starkt förknippa 

symbolerna med nazisternas handlingar så är det inte i författarens intresse att göra frågan 

otydlig genom att inkludera symbolernas historia innan de anammades av nazisterna. Detta är 

inte lika markant bland de religiösa och kulturella grupperna. För den religiösa gruppen är 

deras texter i stort skrivna som en reaktion på den kritiska gruppens behandling och 

beskrivning av symbolerna, och måste därför inkludera den nazistiska tolkningen i sina texter. 

Inom den kulturella så finns det mer variation, NMR förnekar inte symbolens nazistiska 

historia då de själva använder den som en symbol för sin nationalsocialistiska organisation. I 

intervjun med Pingla Vargtass ses det inom historieintresserade kretsar en liknande situation 

som i den religiösa, att man försöker att aktivt motverka synen på dem som nazistiska. 

Bilden av symbolerna som nazistiska blev etablerad nog av den kritiska gruppen att icke-bruk 

inte längre är effektivt för den religiösa och kulturella, de måste istället reagera på den kritiska 

gruppens argument. För den kritiska gruppen finns inte detta problem då symbolernas 

religiösa och fornnordiska betydelse är mindre etablerad i den offentliga diskussionen. 

Ett existentiellt bruk existerar i alla grupper men skiljer sig markant i hur de behandlar 

symbolerna. Karlsson beskriver hur det existentiella bruket fokuserar på individen och 

gruppers behov av att glömma respektive komma ihåg för att förstärka identiteten, främst 

gentemot förändringar i samhället. Detta ses tydligt inom den religiösa och kulturella gruppen 

då symbolerna i sig kopplas till den egna identiteten som nordisk eller svensk genom sin 

historia. För NMR och SvP används dessa gamla symboler för att sträcka sig tillbaka till en 

tid innan samhället förändrades, när Sverige fortfarande var ett homogent samhälle. De 

känner nu ett behov att förstärka den egna identiteten som svenskar gentemot ett mer 

heterogent samhälle, detta inkluderar även den nordiska historien and nationalistiska 

symboler. Här är den romantiska bilden av vikingen som mäktig krigare central och skapar en 

bild av den egna gruppen som anrik. Alla kan hänvisa tillbaka till sina förfäder som krigare 

vilket då kan motivera i den nutida politiska kampen. 

Inom den religiösa gruppen är symbolerna viktiga för den egna identiteten men av andra skäl 

än inom den kulturella. Asatrosamfunden är i processen att försöka skapa eller återskapa en 

utdöd religion och vänder sig då till det förflutna och deras symboler för att vägleda dem. 

Symbolernas historia skapar mening och en referensram för deras religiösa utövande som ger 
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mer legitimitet än en egen tolkning gjord idag, detta kopplat igen till Kosellecks historia 

magistra vitae. Här blir då historien av yttersta vikt för den religiösa identiteten och den måste 

förstärkas och försvaras. 

Det existentiella bruket inom den kritiska gruppen är annorlunda då det kommer nära det 

pedagogisk-politiska eftersom det handlar om användandet av historien för att fokusera på det 

negativa gentemot en annan grupp. Men Förintelsen erhåller en särskild status i Sverige och 

stora delar av världen, och skeendet har blivit nästan mytologiskt i hur det ses som världens 

stora synd som man tillät hända. Det har blivit en del av identiteten att inte låta detta ske igen 

och förkasta allt kopplat till Förintelsens förövare. När man idag ser nationalsocialistiska 

grupper som NMR marschera på öppna gator och judar som beskriver sig rädda för samhällets 

utveckling så finns det ett behov att förstärka denna identitet. Att upprepa lärorna efter 

Förintelsens illdåd. Detta görs genom att kontinuerligt koppla händelserna idag till skeendet 

som ledde fram till Förintelsen, att varna, påminna och inte låta denna händelse bli bara en 

ytterligare tragedi bland många i vår historia. 

Det finns med andra ord ett tydligt existentiellt historiebruk kring symbolerna från alla 

grupper där de använder symbolernas historia för att stärka den egna identiteten genom sitt 

ställningstagande. 

Enligt Karlsson är det pedagogisk-politiska bruket att vända sig till historien för att hitta 

legitimitet för tolkningar av situationer idag genom att göra jämförelser med händelser i det 

förflutna. Detta kan göras med positiva aspekter men har oftast en fokus på det negativa för 

att attackera politiska motståndare. 

Detta bruk återfinns i alla grupper i undersökning men är tydligast inom den kritiska då deras 

texter attackerar NMR och SvP genom deras användande av runaor. Genom att fokusera på 

kopplingen mellan tyrunan och SS vill man koppla NMR till SS och därmed genom den 

historiska kopplingen attackera dem politiskt snarare än genom att fokusera på NMR i sig. 

Här syns tydligt det Koselleck beskriver som historia magistra vitae. Detta anser jag skiljer sig 

från det ovan nämnda existentiella bruket genom att man vill använda historien för att 

svartmåla något i nutiden. Inom det existentiella så är det istället historien som behöver 

förstärkas, inte kopplat till ett politiskt bruk i nutiden. 

Inom den religiösa gruppen så existerar det pedagogisk-politiska bruket riktat mot den kritiska 

gruppen och samhället i stort. Man vill motverka tolkningen av symbolerna som nazistiska 

genom att peka till den nordiska historien, samt så pekar det till liknande diskussioner i det 
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förflutna där man tillslut etablerade symboler som positiva, exempelvis svenska flaggan och 

torshammaren. Här är det då den triviala naturen av vilka symboler som får naziststämpeln 

och den kritiska gruppens okunskap som lyfta fram. 

Inom den kulturella gruppen så används inte det politisk-pedagogiska bruket nämnbart av 

NMR och SvP då det i stort inte är en del av samhällsdiskussionen om symbolerna utan enbart 

gör sin egen tolkning och förklarar denna. De gör det tydligt att de redan anser sig ha ägande 

av symbolerna, bland annat då den kritiska gruppen fortsätter att förstärka detta och inte har 

något behov av att försvara dem mer än att de ska förbli lagliga. Det historieintresserade 

exemplet som ges ger ungefär samma argument som den religiösa gruppen och riktar sitt bruk 

gentemot den kritiska gruppen och samhället i stort. 

Det pedagogisk-politiska bruket är tydligt i alla grupper då symbolerna genom sin koppling 

till nationalsocialismen och den nordiska historien är starka historiska referenser i samhället. 

Detta gör dem till viktiga symboler som olika grupper vill ha tolkningsföreträde för i den 

politiska kampen. 

 Här kan vi då se att alla bruken är närvarande i varierande grad och ofta flera samtidigt, detta 

pekar på just symbolerna och diskussionens politiska och identitetskopplade natur då den har 

en kulturell, religiös och politisk karaktär. Det är inte en diskussion on symbolernas faktiska 

historia utan vilken historia som skall användas i det moderna samhället. Detta sammanfaller 

med Kosellecks tankar om att samtida historiebruk talar mer för sanningar om samtiden än 

om det förflutna. 

Kopplat till tidigare forskning så stämmer min analys i stort överens med Lessnerts i 

Aegishjalmur, tyrrunan och valknuten: En kvalitativ studie i användandet av fornnordiska 

symboler bland nationalistiska rörelser relaterat till SvP och NMR. Organisationernas 

tolkning av symbolerna stämmer i stort överens på både det individuella planet där 

medlemmar beskriver symbolerna samt med organisationernas offentliga tolkningar som jag 

har behandlat i denna uppsats. 

Den religiösa gruppens beskrivning av symbolerna visar att deras historia och tolkningen av 

den är viktig för dessa ny religiösa samfunds identitetsskapande. I Norden lider detta av den 

felaktiga kopplingen mellan dessa och nationalsocialistiska grupper som använder liknande 

symboler. Detta stämmer överens med Gregorius beskrivning av denna problematik för dessa 

samfund i Aegishjalmur, tyrrunan och valknuten: En kvalitativ studie i användandet av 

fornnordiska symboler bland nationalistiska rörelser, där han även menar att denna koppling i 
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stort är felaktig. Dessa gruppers sökande efter identitet genom historien blir även här tydligt 

och hur skör den är i det moderna samhället som inte har denna religion i sitt erfarenhetsrum. 

Den processen som sker i den diskurs som här undersöks är som nämnt inte unik för dessa 

symboler eller denna tid. Lööw beskriver en liknande process i Nazismen i Sverige 2000–

2014 där liknande argument ses vilket stödjer analysen på att ett underläggande tema existerar 

i denna typen av debatt som inte rör sig om symbolers faktiska betydelse och historia. 

Roger Johanssons Kampen om Historien är den som jag menar är närmast det jag här försöker 

att göra. Även han baserar sin undersökning kring av skotten i Ådalen på Kosellecks idéer om 

historieskapande baserat på erfarenhet och förväntan. Kampen om meningsskapandet som 

Johansson beskriver ligger i grund till kampen om runorna som denna undersökning tittar på. 

Konstaterandet att detta reflekterar den politiska bilden i samhället idag stämmer även 

överens. Johansson beskriver Ådalhändelsen som något med stark symbolisk kraft eftersom 

den kunde läggas som grund till en klasskamp inom Sverige.84 Liknande kan man se hur 

kampen idag om runornas betydelse kan tolkas genom hur viktig man anser att nationen och 

nationens kultur ses gentemot hur viktigt det är att ta avstånd från nazisternas handlade under 

Förintelsen. Den romantiska bilden av vikingen och hennes symboler var ett arbete för att 

skapa den skandinaviska kulturella mytologin och fyller även denna funktion idag. Då 

Förintelsen inte tillhör den unikt svenska eller skandinaviska kulturen så kan man här se en 

separation mellan symbolens betydelse som nationalistisk symbol eller som en mer global 

sådan. På samma sätt som Ådalen har varit en laddad metafor som kunde användas för att 

peka på hur det svenska samhället förändras ser man det användas för att peka ut hur Sverige 

går mot fara.85 

Detta är tydligast i den kritiska gruppens behandling av symbolerna kopplat till Förintelsen.. 

Man jämför tyrrunan med hakkorset och menar att dessa demonstrationer är detsamma som 

nazisternas parader innan de tog makten med våld. För att använda Kosellecks begrepp så 

existerar nazisterna i den kritiska gruppens erfarenhetsrum och lägger då även grunder för 

deras förväntningshorisont. Symbolernas äldre historia är inte kopplad till starka erfarenheter 

inom det senaste generationerna i samhället och blir därmed förkastade. 

                                                             
84 Koselleck, Reinhart, and Joachim Retzlaff. Erfarenhet, Tid Och Historia : Om Historiska Tiders Semantik. 
Göteborg: Daidalos, 2004. s.446 
85 Koselleck, Reinhart, and Joachim Retzlaff. Erfarenhet, Tid Och Historia : Om Historiska Tiders Semantik. 
Göteborg: Daidalos, 2004. s.447. 
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Förväntningshorisonten baseras på nazisternas resa till makten i Tyskland, allt som kan 

kopplas till detta skapar då förväntningar på folkmord och diktatur. 

Sammanfattning 
 

I denna undersökning är det tydligt att både grupper använder sig av varsin bild av historien 

som sina primära argument för att få tolkningsföreträde kring symbolerna. Den kritiska 

gruppen menar att nazismens illdåd ligger både närmare i tiden och är mer relevanta för 

samtidens samhälle. Därför är denna tolkning mer korrekt. Den religiösa och kulturella vänder 

sig istället till symbolernas anrika historia och menar att denna är mer legitim både då den har 

en tydligare koppling till det skandinaviska samhället och kulturen. Det är historien i sig som 

är huvudargumentet i debatten, baserat på den generella tanken att det är ur historien vi kan 

lära oss om symbolernas innebörd. 

Den religiösa och kulturella gruppen argumenterar för att deras egna tolkningar ska vara den 

rådande då det är deras symboler, det vill säga att det är de grupper som använder symbolerna 

för att representera sig själva och sina identiteter. Den kritiska gruppen, menar de, är 

utomstående som försöker att påtvinga andra att definiera sig utifrån deras åsikter. Detta ser 

de som särskilt problematiskt då den kritiska gruppen i stort, i form av journalister, har mer 

makt i samhället att kontrollera samhällssynen. Det är en mäktigare grupp som utifrån 

försöker att definiera mindre gruppers tagna symboler mot deras vilja. Den kritiska gruppen 

använder sin tolkning som ett argument för att användandet av dessa symboler i sig bör vara 

en olaglig handling och därmed att de kopplar dem till den nazistiska ideologin. Detta pekar 

på att symbolens betydelse och historia i sig inte ligger i fokus utan istället är det dess 

potentiella funktion som vapen mot NMR i fallet av tyrrunan som är värdefullt. På liknande 

sätt använder sig grupper som NMR symbolernas komplicerade historia för att använde dem 

som en nationalsocialistisk symbol samtidigt som den även används som en mer generell 

kulturell symbol. NMR går så långt som att med hjälp av den kritiska gruppens tolkning av 

tyrrunan lägga beslag på symbolen som ett eget varumärke som representerar en framtida 

nazistisk regim. Genom det kritiska fördömandet av symbolen blir detta möjligt då det 

generella samhället har tagit avståndet från andra tolkningar 

 Alla de tre bruk som denna undersökning hanterar återfinns i samtliga grupper i 

undersökning. Då symbolerna har ett sådant starkt symbolvärde så återfinns det existentiella i 

grupperna för att antingen anammas för att stärka den egna kulturella identiteten som nordisk 
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eller att ställa sig mot för att förstärka identiteten genom ställningstagandet mot allt kopplat 

till Förintelsen. Det pedagogisk-politiska bruket är tydligt då detta av sin natur är en politisk 

kamp där gammal historia dras upp för att måla motståndaren i ett negativt ljus och förkasta 

deras argument. Den kritiska gruppen använder symbolernas historia för att jämställa grupper 

som NMR med historiska nazister och den religiösa och kulturella gruppen använder liknande 

symbolers historia för att attackera den kritiska gruppen och samhället i stort för deras 

behandling av symbolerna och det nordiska arvet. Ett icke-bruk är genomgående i alla 

grupper då det i den politiska kampen enbart skadar det egna argumentet att inkludera det som 

inte stödjer den egna tolkningen. Detta är tydligare i den kritiska då den religiösa och 

kulturella gruppen måste diskutera symbolernas koppling till nazismen då deras texter är en 

reaktion på att den kritiska redan har gjort den kopplingen. 

Då nazismen fortfarande existerar inom den levande generationens erfarenhetsrum så får 

denna tolkning mer gensvar än den religiösa och kulturella gruppen. Det handlingar som den 

kritiska gruppen pekar på kan med hjälp av detta skapa en förväntningshorisont där man kan 

tänka sig vad detta kan leda till. Då den romantiska vikingen som nationalsymbol inte längre 

lever lika starkt i Sverige idag har den nordiska tolkningen svårt att få gehör. 

Det är med detta i åtanke som jag anser att så länge som NMR marscherar på svenska gator 

och använder symbolen öppet i handlingar tydligt kopplade till våra erfarenheter och 

förväntningar av nazister kommer symbolen att existera i detta erfarenhetsrum då vi orienterar 

oss genom både symbolens historia och framtid. 
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2017-11-18 

 

 

 

 

Bilaga 6 

 

Svenskarnas Parti Symbol 

Svenskarnas Parti. Vår Partisymbol. Svenskarnas Parti. http://archive.is/XJrQS Hämtad: 

2017-11-18 

 

http://archive.is/XJrQS
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Nedan är texten från Svenskarnas Partis hemsida där de beskriver sin partisymbol vilken 

inkluderas som bilaga då hemsidan inte längre existerar och jag inte kan garantera nätarkivets 

permanens.  

Vår partisymbol  

Svenskarnas parti har som partisymbol valt att använda sig av en fornnordisk 

bindruna, ett arv från våra förfäder. Symbolen är en runa som är lätt att känna 

igen, har en symboliskt positiv innebörd och är enkel att avbilda. 

Den sammansatta runa som används har namnet Aegishjálmur (skräckhjälm) 

och är en kraftfull runa som är sammansatt av fyra stycken livsrunor (Algiz) 

vilka pekar i de fyra väderstrecken. Algiz är en symbol som kan betyda både liv 

och död vilket också symboliserar vikten av den politiska kamp vi för; lyckas vi 

inte kommer svenskarna sakta men säkert att ersättas av andra folkslag vilket 

innebär slutet på vår del av mänsklighetens historia. Aegishjálmur var vidare en 

symbol som våra förfäder använde för att få styrka i strid och injaga skräck i 

sina fiender vilket passar väl in i den tid då etablissemanget mer än någonsin 

kommer att frukta det parti, den rörelse, som har för avsikt att byta ut det 

destruktiva styret mot ett som sätter svenskarna i första rummet. Att symbolen är 

en krigarsymbol är också passande då det här är en politisk strid, utan tvekan 

vårt folks ödeskamp med tanke på att svenskarna som folk inte kommer att 

fortsätta existera i framtiden om inte en total avveckling av mångkulturen 

genomförs. 

Partisymbolen används ofta mot en gul bakgrund som på till exempel den 

stödfana som partiet använder sig av för att uppmärksamma partiet. Den gula 

färgen symboliserar solen, precis som det gula korset i Sveriges fana. Solen är 

det som ger liv och det passar också som en värdig symbol för den gryning och 

det uppvaknande som krävs hos befolkningen för att möjliggöra de 

samhällsförändringar som krävs för att vårt folk inte skall ersättas av andra 

folkslag utan fortsätta att leva fritt i sitt egna land. 

 


