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Introduktion
Bakgrund
Svenska kyrkan i Västerås stift inkom med en förfrågan till Segerstedtinstitutet den 20
april 2018 om att uppdra åt institutet att utarbeta en skriftlig rapport rörande Nordiska
motståndsrörelsen. Av förfrågan framgår inte syftet med rapporten, men muntligt
framgår att Svenska kyrka i Västerås stift på förekommen anledning internt diskuterar
Nordiska motståndsrörelsen i relation till sin egen organisation. Då det föreligger en
avsiktsförklaring av samverkan mellan Svenska kyrkan i Västerås stift och
Segerstedtinstitutet vände sig stiftet till institutet. Förfrågan ligger utanför
samverkansavtalet och den tillgängliga tiden för att författa rapporten var mycket
begränsad, varvid Segerstedtinstitutet kunde åta sig uppdraget under förutsättning att
det presenterades en beskrivning av innehållet som kunde bedömas ligga inom ramen
för institutets kompetens och att skälig ersättning för uppdraget skulle utgå. Då
institutet erhöll dessa precisioner bedömdes uppdraget vara genomförbart.
Huvudförfattare är fil.dr. Christer Mattsson, medan docent Helene Lööw och professor
Thomas Johansson har kommenterat och granskat texten.

Uppdraget
I uppdragsbeskrivningen framgår genom det avtal som tecknats mellan Svenska
kyrkan, Västerås stift och Segerstedtinstitutet. I detta framgår det att:
”Svenska kyrkan, Västerås stift önskar härmed beställa en kortfattad rapport från
Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, rörande den s.k. nordiska
motståndsrörelsen. Rapporten önskas kortfattat beröra följande fokusområden:
- Organisationens historiska bakgrund och ideologi.
- Hur rörelsen hanterar och gestaltar livsåskådningsfrågor.
- Beskrivning av Positives Christentum eller positiv kristendom.
- NMRs nuvarande politiska position och politiska mål.
- Kommunikationskanalen nordfronts roll i sammanhanget
- Vilka politiska budskap som kommuniceras i podcasten ”Regeringen”, vilken
sänds bl.a. via hemsidan nordfront.se”

Hur vi valt att arbeta med rapporten
Rapporten är deskriptiv och följer de frågor som uppdragsgivaren har ställt. Rapporten
avslutas med en sammanfattande kommentar med ett analytiskt perspektiv. I
huvudsak har vi undvikit att nämna enskilda individer. Rapporten baseras på tidigare
forskning och textanalyser av Nordfonts hemsida. Rapporten ska inte ses som
forskning och bygger endast i begränsad utsträckning på egen empiri. Inga
undersökningar har vidtagits, förutom insamling av utsagor från Nordfront rörande
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livsåskådning och ingen tidigare okänd empiri har tillförts. Det ska dock påpekas att i
avsnittet om Nordfront refererar vi till en ännu opublicerad artikel av Christer Mattsson
och Thomas Johansson.
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Nordiska motståndsrörelsens historia och ideologi
Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är en nationalsocialistisk organisation och ett
politiskt parti vars rötter går tillbaka till begynnelsen av den svenska nazismen om man
beaktar hur och av vilka organisationen grundades. NMR bildades 1997 under namnet
Svenska motståndsrörelsen (SMR). Grundarna av SMR kom från i huvudsak tre
nazistiska grupperingar, Vitt ariskt motstånd (VAM), Folktribunen och Nationell
ungdom (Lööw, 2015). VAM var en löst sammansatt gruppering som var mer av ett
varumärke än en egentlig organisation. Personer som uppgav sig tillhöra VAM fick
under 1990-talet medial uppmärksamhet genom politiska manifestationer,
framförande av nazistiska budskap vid sammankomster och i tryckform, samt över
internet. Vidare uppmärksammades ett antal våldsdåd som kom att förknippas med
VAM och renderade fängelsestraff för några av dess aktivister (Lööw, 2004; 2015).
Folktribunen var under 1997 till 2002 SMRs tidskrift och bildades parallellt med SMR,
i viss mån går det att påstå att grundandet av Folktribunen föregick bildandet av SMR
då det var den kanal som möjliggjorde en kommunikation av att SMR fanns och vad
SMR stod för; under alla omständigheter var de som producerade Folktribunen alla
med och byggde upp SMR. Nationell ungdom bildades 1997 under namnet
Oberoende nationell ungdom. En del av deras medlemmar hade ett förflutet i eller ett
parallellt medlemskap i Sverigedemokratisk ungdom och organisationen vägde mellan
olika inriktningar, senare kom t.ex. en del av dem att övergå till Nationaldemokraterna,
ett parti som bildat genom en splittring av Sverigedemokraterna. Under det sena 90talet och tidiga 00-talet kännetecknades den svenska vitmaktmiljön av ett flertal små
grupperingar och lösligt sammansatta nätverk. Ett tydligt undantag var
Nationalsocialistisk front (NSF), sedermera Svenskarnas parti (SvP), som var en
större och mer samlande organisation vilken var representerad på flera platser runtom
i landet. NSF/SvP hade sina rötter i samma våg av nyetablerad nazistisk aktivism som
VAM från tidigt 1990-tal. SvP hade vissa framgångar i kommunalvalet 2010 och
lyckades få ett mandat som tillhörde Sverigedemokraterna ta sig in bl.a. i fullmäktige i
Grästorp. Dock kunde de aldrig ianspråkta platsen. SvP, som hade lämnat delar av
sin renläriga nationalsocialistiska lära med namnbytet, förblev den dominerande
vitmaktaktören i Sverige fram till valet 2014 i vilket de storsatsade på att erövra
kommunala mandat i omkring 20 kommuner. Denna satsning visade sig slå helt fel
och som ett direkt resultat imploderade partiet 2015 och organisationen upplöstes.
Detta är den direkta orsaken till att SMR ombildas från en kampinriktad elitistisk
nationalsocialistisk organisation till en rörelse bestående av både en
kamporganisation och ett politiskt parti med ambitionen att delta i demokratiska val.
Medan SvP var den samlande kraften, förvisso i konkurrens med bl.a. SMR, fram till
2014, har NMR från 2015 kunnat bli den svenska vitmaktmiljöns enda samlande kraft
från 2015 fram tills idag. Emellertid alltjämt med mindre och fragmenterande och
konkurrerande grupperingar närvarande. Övergången från en kampinriktad
organisation till, vad NMR idag beskriver som en massrörelse, inleds vid SvPs
sammanbrott och när SMR bestämmer sig för att utöka sin verksamhet till att bli även
ett politiskt parti. Vid denna tidpunkt byter organisationen namn till Nordiska
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motståndsrörelsen och förtydligar därmed att man inte är ett svenskt nationalistiskt
parti eller rörelse, utan ser Norden som sitt intresseområde. Detta både ur ett
territoriellt perspektiv och ett folk/ras-perspektiv. Denna tanke innebär en återgång till
en tradition om ett enat Nordiskt nationalsocialistisk parti och på sikt ett Nordiskt
nationalsocialistiskt samhälle, en idé som fördes fram av Nordiska Rikspartiet och vars
arv idag förvaltas av NMR. NMR består idag i praktiken av flera olika organisationer
vilka inordnas under NMR. I Sverige, Norge, Danmark och Finland finns olika egna
organisationer och det politiska partiet som kandiderar i valet är också en egen
organisation. På samma sätt som rörelsen består av olika delorganisationer är också
medlemskapet uppdelat i olika nivåer. Det går att vara ekonomisk stödmedlem vilket
endast förutsätter att en viss ekonomisk summa betalas in till NMR. Det går att bli
partimedlem vilket förutsätter viss aktivism och ställer krav på så kallad rätt
rasbakgrund, i detta fall är det icke tillåtet att vara av så kallad utomeuropeisk ras. Den
högsta graden av medlemskap är att vara aktivist, vilket medför stora krav på
deltagande och att individen underställer sig en lång rad levnadsregler.
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NMRs nuvarande politiska position och politiska mål.
NMRs politiska och ideologiska position beskrivs enklast som en traditionell och därtill
mycket renlärig nationalsocialistisk världsåskådning. I såväl partiprogram som andra
ideologiska texter utarbetas en tydlig kontinuitet från den tyska och svenska
mellankrigsnazismen vilken rekontextualiseras till det samtida Sverige och Norden.
Det finns tre viktiga bärande strukturer i NMRs ideologiska position och dessa kan inte
rangordnas i förhållande till varandra, utan bör förstås som en sammanvävd helhet.

1) NMR betraktar samhället och den så kallade folkgemenskapen som en organisk
och biologisk enhet som allt och alla måste underordna sig. Inom denna enhet pågår
ständigt en kamp för och om tillvaron mellan olika konkurrerande raser. Denna kamp
är binär, antingen vinns den eller så går den förlorad, varvid undergången för den egna
rasen väntar. Denna folkgemenskap baseras på att de nordiska folken enas till ett, en
blodsgemenskap. Folket kommer, så som NMR själva uttrycker saken, att vara
tvungna att rätta in sig i ledet i enlighet med en nationalsocialistisk ledarskapsprincip
i vilken folkets enande är viktigare än individens rättigheter.

2) Det andra elementet i ideologiproduktionen är en mycket påtaglig och grov
antisemitism. Kampen om tillvaron, som är något naturligt och självklart, har
underminerats av en judisk sammansvärjning. Judar skiljer sig från alla andra, i
nazistisk terminolog, raser genom att de agerar i det fördolda på ett sådant sätt att den
egna rasen/folket anammar judiska doktriner, vilka passiviserar ens förmåga att delta
i den ständiga kampen och i stället genom läror om humanism, tolerans och
samexistens tillåter främmande folkgrupper att bosätta sig på det egna territoriet. I
denna mening är invandring till Sverige/Norden inte ett huvudproblem för NMR, utan
en allvarlig biprodukt av den judiska konspirationen. Den judiska konspirationen
uppträder såväl i form av socialism, kapitalism och humanism. Det finns inget
motstridigt för den nazistiska läran att dessa tillsynes oförenliga världsåskådningar
används av en och samma judiska konspiration. Poängen med dem alla är, ur ett
nazistiskt perspektiv, att förblinda och förleda rasen/folket från den naturliga kampen.
Hos NMR uppfattas kristendom som en del av den judiska konspirationen och ägnas
en viss uppmärksamhet, vilket återkommer senare i rapporten.

3) Den tredje bärande delen i ideologiproduktionen är föreställningen om manligt och
kvinnligt och dess koppling till territorium och reproduktion. I sin biologistiska
världsbild, där kampen om tillvaron står i centrum, är det angeläget att det finns stabila
och beständiga roller för mannen och kvinnan i denna kamp. Medan mannens roll
framträder som krigaren och den fysiska försvararen av familj, hem och territorium är
kvinnans roll den reproduktiva. Därvid finns en stark aversion mot alla, som NMR ser
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det, ansatser att förändra traditionella könsroller. Att förändra de traditionella
könsrollerna blir också ett utryck för att frångå kampen och att underordna sig
främmande (judiska) livsåskådningar, vilket försvagar rasen/folket och leder till
rasblandning och det egna folket undergång. Ur denna föreställning frodas motståndet
och angreppet på feminism och HBTQ-rörelsen.
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Kommunikationskanalen Nordfront
Nordfront är NMRs hemsida och har funnits kontinuerligt från 1997. Framtill 2012 var
namnet på sidan, liksom domänen, Patriot (patriot.nu). Det har varit olika ansvariga
utgivare under åren. Idag styrs hemsidan av en redaktion och chefredaktör är Martin
Staxlind. Genom att hemsidan har varit i bruk i dryg 20 år och artiklar och andra texter
finns kvar på hemsidan utgör den ett rikt material för bland annat forskning om hur
ideologiproduktion och verksamheten hos NMR har utvecklats och förändrats under
organisationens historia.
Enklast uttryckt skulle man kunna påstå att hemsidan är NMRs mest centrala punkt
för att kommunicera sitt budskap både till innehåll och form. En grov indelning av hur
innehållet på hemsidan är organiserat kan göras enligt nedan.
•
•
•
•
•
•

Politisk information om NMR
Artiklar
Notiser
Kamprapporter
Poddar, radioprogram och TV
Annonser och försäljning

Politisk information om NMR
Först och främst är Nordfront NMRs informationskanal och därvid återfinns på
hemsidan all väsentlig information om partiets politik som de vill föra fram. Detta
inbegriper partiprogram och information om valrörelsen 2018 (vilket länkar vidare till
en särskild sida – nordiska-motståndsrörelsen.se [SIC]. Det finns också uppgifter om
hur man går tillväga för att bli ekonomisk stödmedlem och kontaktuppgifter om man
vill engagera sig mer direkt i organisationen. Vidare finns det ett avsnitt om
världsåskådning, som vi återkommer till senare i rapporten. Till denna del kan också
tillföras ett antal mer fritt och personligt formulerade ideologiska texter av ledande
personer inom rörelsen. Här beskrivs t.ex. vad nationalsocialism är, varför de inte vill
använda ordet nazist, hur kampen måste bedrivas och kvinnornas roll i kampen. Av
dessa texter framgår att NMR är en nationalsocialistisk rörelse som inte anser att det
demokratiska systemet i Sverige fungerar och vill avskaffa detta och ersätta det med
en nordisk folkgemenskap. Detta innebär bl.a. att alla människor som inte är av
Nordeuropeiskt ursprung ska förlora sin rätt att vistas i Sverige/Norden och fysiskt
avlägsnas.

Artiklar
Artiklar är ett samlingsnamn som vi använder på de texter som publiceras centralt på
hemsidan och kan sägas vara hemsidans blickfång. Långt ifrån alla texter där bär
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karaktären av artiklar, men det är texter som är producerade av hemsidans redaktion
(och ibland gästskribenter) och är präglade av frågeställningar eller händelser som
skribenterna uppfattar som aktuella och angelägna. Det förekommer ofta bland dessa
texter information om kommande program (t.ex. Nordfront TV, Radio Regeringen,
Studio Nordfront etc.). Annars är det i huvudsak kommentarer och perspektiv på
aktuella händelser som är angelägna för NMR, så som frågor om invandring,
invandrares brottslighet, föreställningar om en judisk sammansvärjning, politik satir,
tips och råd kring träning och livsstil med mycket mera. På basis av en ännu
opublicerad vetenskaplig artikel skulle vi vilja hävda att just denna sektion visar på
hemsidans, och därmed NMRs, ideologiska utveckling de gångna 20 åren (Mattsson
& Johansson; kommande publikation). Genom att studera hur Nordfront talar om
invandring, Sverigedemokraterna och demokrati ges en bild av hur ideologiska
positioner utvecklats och tagit intryck av sin samtid. Invandring beskrivs av Nordfront
som en del av en medveten invasion av Sverige i vilken judar avser att både kulturellt,
socialt och biologiskt förstöra den vita nordiska folkgemensken, genom att manipulera
svenska politiker till att agera för en omfattande och primärt utomeuropeisk invandring.
Detta är ett fenomen som beskrivs konsekvent och som tämligen oföränderligt under
de gångna 20 åren. Vad gäller demokrati är det något som beskrivits i negativa och
avståndstagande termer under dessa 20 år. Utgångspunkter för deras beskrivning av
demokrati är att det inte finns någon demokrati i den meningen folk tror. Det svenska
samhället befinner sig under en judisk ockupation och denna måste bekämpas,
därmed menar de att det nuvarande svenska statsskicket ska bekämpas och ersättas
med vad de benämner en Nordisk folkgemenskap. Denna baseras på en slags
direktdemokrati och omfattar renrasiga nordbor, övriga ska ej äga rätt att vistas i
Norden annat än undantagsvis. Under de första dryga 15 åren av Nordfronts historia
talar man frekvent om att övergången mellan det nuvarande svenska statsskicket och
den så kallade Nordiska folkgemenskapen måste gå via kamp, revolution eller med
andra former av tvingande och våldsomgärdade handlingar. Sedan de senaste dryga
två åren har större fokus lagts vid att utveckla sin verksamhet i riktning mot att NMR
ska lägga grunden för att bli en massrörelse och låta denna massrörelse bli en del av
ett maktskifte. Det är klart och tydligt i den ovan refererade studien att detta hänger
samman med en positiv bild av Sverigedemokraternas framgångar. NMR menar att
SD är lika mycket ett problem för Sverige som de övriga riksdagspartierna är idag,
men att de uppfattar det som att SDs väljare egentligen vill det NMR vill och därigenom
uppfattar det situationen som att folket har vaknat. NMR avser att mobilisera denna,
av dem själva, uppfattade kraft till att avskaffa det nuvarande svenska statsskicket.
Det finns inga avståndstaganden från NMRs tidigare skrivningar om att våld kan
komma att behövas i denna förändring.

Notiser
Notiser är en funktion som återfinns i marginalen av Nordfronts hemsida och utgörs
av vidare rapporteringar av nyhetshändelser från andra websidor, primärt svensk
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press. Nyheter som återrapporteras berör ofta invandrares brottslighet (ofta under
benämningar som ”rasfrämlingar” eller ”kulturberikare”), Israel, judar, HBTQ-frågor
etc. Längden på återrapporteringen varierar men innehåller ofta någon form av
kommentar eller analys av Nordfronts redaktion. Urvalet av nyheter och hur de
kommenterar präglas naturligt nog av NMRs nazistiska världsbild.

Kamprapporter
Kamprapporter är en sektion i vilken de olika kampgrupperna kan redovisa sina
aktiviteter, så som flygbladsutdelning, klistermärkesuppsättning, torgmöten, interna
utbildningar med mera. Härigenom ges aktivisterna möjlighet att visa hur engagerade
de är och mötas av uppmuntrande kommentarer. Genom dessa kommentarer och
synliggörande för andra aktivister ges aktiviteterna en fördjupad och socialiserande
mening.

Poddar, radioprogram och TV
Det finns flera olika kanaler, på Nordfront, med särskilda inriktningar och frekventa
uppdateringar. Studio Nordfront är t.ex. ett studio producerat TV-program som sänds
på regelbundna tider (oftast torsdagar 20.00) i vilket NMRs riksledning för fram sina
tankar och reflektioner på olika händelser och frågor relevanta för NMR. Rapporten
avser inte att beskriva alla dessa olika kanaler, men i linje med uppdraget beskrivs
Radio Regeringen (RR) lite mer utförligt. Radio Regeringen är ett livesänt
radioprogram, som sänds på fredagskvällar och har två eller tre kvinnliga
programledare. Namnet anspelar på att det är just kvinnliga programledare, uttrycket
”regeringen” kan förstås som makens uttryck för vem som bestämmer. Programmet
började sändas hösten 2016 och har sedan dess utkommit med dryga hundratalet
sändningar. Programmet kommenterar olika nyheter och framförallt sociala händelser
i anslutning till NMRs aktiviteter. Vidare intervjuar de personer som har en ledande
ställning inom NMR, men också personer som på annat sätt bidrar till rörelsen genom
att delta i aktiviteter eller kommenterar olika politiska frågor. Sändningarna brukar vara
dryga två timmar.

Annonser och försäljning
Nordfront utgör också en reklamplats för försäljning av de olika produkter som hör ihop
med rörelsen och det egna förlaget. I dessa annonser förekommer försäljning av allt
som spänner mellan nazistisk litteratur, samtida såväl som historisk, till olika produkter
av mer estetisk karaktär så som t.ex. klädesplagg. Där återfinns också annonser som
uppmanar till att stödja nazistiska kamrater som fällts för olika brott och är
frihetsberövade.
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Nordiska motståndsrörelsens världsåskådning
Nationalsocialism är en världsåskådning i sig och naturligt nog förankrad i olika
filosofiska traditioner. Nationalsocialism har i historisk mening haft ett ambivalent
förhållande till religion i allmänhet och kristendom i synnerhet. Med hjälp av utsagor
från Nordfront återger vi hur NMR talar om sitt förhållande till kristendom och sin egen
världsåskådning.
På Nordfronts hemsida finns en särskild flik med benämningen ”Världsåskådning”. Den
innehåller sedan underrubrikerna ”Filosofi”, ”Judefrågan”, ”Nationalsocialism”,
”Rasfrågan” och ”Religion”. Rubrikerna leder till artiklar som i övrigt finns utspridda på
andra ställen på hemsidan och innehåller således inga explicita texter. Det får därvid
antas att dessa fem kategorier bygger upp NMRs världsåskådning och att de sorterat
in artiklar som beskriver och ger stöd åt hur de ser på dessa frågor. I fråga om religion
medger NMR religionsfrihet för sina medlemmar, samtidigt som upprepade texter
varnar eller snarare misskrediterar religion i bred mening och judendom i synnerhet
och ser kristendom som ett judiskt påfund. Istället beskrivs naturen, biologi och läror
om rasgemenskap som grund för den nationalsocialistiska världsåskådningen på
Nordfront.
Ras är ett materiellt (biologiskt) fenomen som kan studeras vetenskapligt. Ett
DNA-test avslöjar t.ex. en persons rastillhörighet och konsekvenserna av att låta
en viss rasgrupp invandra till Sverige skulle i förväg kunna förutses med rätt så
god säkerhet om man gjorde en raslig analys av hur gruppen presterat i andra
samhällen…
…Självklart formas människors liv också av yttre faktorer som kultur. Så ras
säger inte allt om en individ, men det biologiska arvet utgör grundfundamentet
som allt annat vilar på. Vår förmåga att tänka långsiktigt, tala, känna empati
o.s.v. är beroende av att vår arvsmassa innehåller vissa gener som låter oss
utveckla de förmågorna. När det gäller mänskliga samhällen måste man också
studera saker ur ett större perspektiv än individen; man måste titta på gruppnivå
och där ser man att ras i väldigt stor utsträckning påverkar samhällets kultur och
politiska utveckling.
Ras är därför ett centralt begrepp för nationalsocialismen och att ras
relativiseras och förnekas är förmodligen det största problemet vi i västvärlden
har att överkomma. Utan att erkänna relevansen av ras kommer vi aldrig att
kunna rädda vårt folk från biologisk undergång. För om man verkligen anser att
ras är irrelevant måste man vara en ren kulturnationalist och tro på integration,
vilket under rådande omständigheter vore döden för vårt folk. (Nordfront, 201803-22)

Ras, i biologisk mening, är med andra ord den centrala enhet som bygger gemenskap
och den enheten får inte ersättas med någon annan enhet. Det betyder inte att
rasgemenskapen är oförenlig med andra former av gemenskaper men i det budskap
som förs fram på Nordfront står rasgemenskapen över alla andra läro- eller trossatser.
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En vanlig missuppfattning är att nationalsocialismen enbart skulle vara en
ideologi kombinerad av de politiska inriktningarna nationalism och socialism och
att dessa i sin tur ska tolkas likadant som man tolkar de var för sig.
Nationalsocialismen är dock en komplett världsåskådning och därför något helt
annat än både nationalism och socialism. Till skillnad från dessa politiska
inriktningar kan alltså nationalsocialismen stå på egna ben utan att behöva
kompletteras med religiösa dogmer eller annat externt filosofiskt gods.
Nationalsocialismen är en komplett världsåskådning i sig självt som erbjuder
såväl en högre mening med tillvaron som praktisk realpolitik. (Nordfront, 201803-19)

I samma text som referats ovan understryks åter kopplingen till ras, biologi och ett visst
sätt att se på naturen. Genom en extrem essentialistisk syn på tillvaron görs alla
former av socialiserade normer och värderingar överflödiga och därmed även alla läror
om moral som inte likt nazismen utgår från att varje individ är biologiskt betingad till att
veta vad som är rätt och fel genom sin rastillhörighet.
I den globaliserade värld vi lever i idag har gruppen växt till en ras som sträcker
sig över nationsgränserna – en biologisk enhet. Att få denna enhet att faktiskt
också fungera och agera som en sådan – att ena rasen och få alla individer i
den att generellt dra åt samma håll ingår i den nationalsocialistiska strävan.
I dessa naturliga lagar och denna naturliga moral kan man också finna en hel
del annan vägledning och rättesnören som gör att religion och/eller teoretiskt
filosoferande blir överflödigt. Exempelvis är det fel att döda andra människor
bara för sakens skull eftersom dessa är naturens skapelser. Att döda om det är
ett behov för att överleva är dock en annan sak. Det är fel att hänsynslöst
exploatera naturen, men inte fel att använda naturens resurser för att kunna
lyfta vårt folk osv. Den naturliga moraliska kompassen kan i de flesta fall göra
korrekta avvägningar och gränsdragningar här och i eventuella fall där det ändå
skulle uppstå oklarhet kan nationalsocialismen hjälpa till att avgöra moraliska
ställningstagande.
Naturens lagar återfinns i allas vårt inre som instinkter, sunt förnuft och logiskt
tänkande. Att man inte bör stjäla från varandra eller ha ihjäl sin granne är
knappast baserat på någon religion eller social konstruktion utan är en högst
naturlig slutsats som intelligenta och högstående [SIC] människor antingen haft
i sig sedan födslen [SIC] eller av erfarenhet lärt sig. Att leva i harmoni och
gemenskap med sina egna är naturligt. Kristendomen framhålls ofta av dess
förfäktare som en upprätthållare av sund moral. Till viss del kan man ge
kristendomen rätt i att de historiskt sett varit bärare av denna moral, men de är
knappast dess uppfinnare och jag ställer mig också skarpt ifrågasättande till om
de uppburit den mer och bättre än exempelvis vad våra förfäder skulle gjort om
de inte låtit sig kristnas.
Nationalsocialismen som alltså bygger på dessa eviga naturlagar har därmed
ett mycket tydligt ”rätt- och fel-tänk” inpräntat i sig och definitivt ett högre värde
– att världens mest högstående [SIC] folk ska fortsätta överleva och enas för att
kunna utvecklas i harmoni med naturen – för hela världens och mänsklighetens
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bästa. I detta finns också en livsmening att bära vidare denna länk mellan det
förflutna och framtiden för att genom det fortsatt rena blodet få evigt liv.
Att jag säger att vi är världens mest högstående [SIC] folk betyder för övrigt
inte att vi rangordnar olika människoraser efter olika kvalitéer och att vi ser ner
på andra, istället är det en högst subjektiv uppfattning. Det är ett faktum att utan
vår ras så hade vår oerhört avancerade civilisation inte kunnat komma till.
Samtidigt är det inte alls säkert att alla afrikaner ser vårt sätt att leva – med alla
sina rätt och fel – som det mest högstående [SIC] för dem.
Som nationalsocialist kan man om man så önskar tillgodogöra sig en religiös tro
så länge man inte kompromissar med dessa grundvärderingar. Det är fullt
möjligt att relatera till naturen som Gud eller Oden och i den vetenskapliga
synen på evigt liv genom en fortsatt blodslinje finns såklart också möjlighet för
religiös tolkning. (Nordfront, 2018-03-19)

När just kristendomen diskuteras explicit, beskrivs kristendomen som ett slags verktyg
skapat av en hemlig judisk konspiration, med syftet att underminera den naturliga
ordningen bland arierna.
Kristendomen som religion börjar alltmer spela ut sin roll som redskap i
händerna på den biologiska parasit som under århundradena fört krig mot
arierna och allt vi står för. I denna artificiella tidsålder som man skapat har
utrymmet för, och behovet av, denna översinneliga tro minskat och istället
ersatts med moderna ”religioner” vilka tjänar samma syfte; bland annat diverse
flumreligioner inom new-age sfären vilket endast är ett uttryck för den ktoniska
andligheten hos den bastardiserade befolkningen. Men främst genom politiska
religioner där demokratin är en och globaliseringsidéen en annan, för att inte
tala om Förintelsereligionen.
Faktum är att vi kan spåra de destruktiva politiska systemen tillbaka till juden
Jesus ord som de nedtecknats i bibeln – socialdemokrati och kommunismen,
liberalismen och humanismen bär alla spår av den galna tro som våra fäder
ömsom lurades ömsom tvingades att anamma. Vare sig det är det kristna
idealet eller det demokratiska dito som förs fram så är de destruktiva till sin natur
och skapade av samma bakomliggande krafter. Betänk effekterna och du
kommer att rättvist kunna döma. Har tusen år av kristendom givit oss ett starkt
och livskraftigt samhälle eller har det orsakat en oöverblickbar skada?
(Nordfront, 2008-02-27)

Avslutningsvis framhålls, utifrån ett existentiellt perspektiv, att det ytterst syftet med att
finnas som människa är att föra rasen vidare. Detta görs också till en skiljelinje mellan
nationalsocialismen och andra ideologiska eller religiösa trossystem.
Några av de religiösa eller andliga tankarna förtjänar däremot att tas upp.
Nationalsocialismen har en form av biologisk världssyn som grund. Detta
innebär bland annat att den betraktar naturen som perfekt med sina ekosystem
och sin lagbundenhet till naturligt urval, arvs- och miljöfaktorer. Människan bör
som en del av naturen underkasta sig dessa och bygga upp sina raser och
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samhällen med naturen som förebild. Att göra tvärtom, som de flesta ideologier
och religioner i världen syftar till, innebär att man går emot det naturliga och det
leder alltid till degenerering och slutligen till undergång.
Förståelsen av den biologiska världsåskådningen innebär också en högre
mening med det mänskliga livet. Meningen skulle grovt kunna sammanfattas
som att få avkomma och föra sin ras vidare. (Nordfront, 2017-10-19)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Nordfront talar om nationalsocialismen som
en egen världsåskådning, som är sig självt nog. Det går vidare att påstå att vissa av
uttrycken påvisar att religion i allmänhet och kristendom i synnerhet är oförenlig med
Nordfronts världsåskådning, detta då människans moral kommer från hennes
rastillhörighet och att kristendomen talas om som ett verktyg för så kallad judisk makt.
Däremot finns det, enligt texter på Nordfront, inga uttryckliga hinder för att uttrycka
religiösa ståndpunkter eller vara religiöst troende inom ramen för att vara medlem eller
aktivist inom NMR.
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Positiv kristendom
Positiv kristendom är ett begrepp som användes i NSDAPs partiprogram från 1920
(Koehne, 2014). Syftet med positiv kristendom var att, ur NSDAPs synvinkel, frigöra
kristendomen från dess judiska rötter där de mest långtgående inslagen vara att
separera gamla testamentet från det nya och framställa Jesus som en upprorsmakare,
som vände sig mot judendomen som sådan. Det är inte i denna rapports syfte att
djupare undersöka den positiva kristendomen men i enlighet med beställningen
kommentera NMRs förhållande till positiv kristendom. Först och främst kommenteras
positiv kristendom ytterst sparsamt av NMR. I arbetet med rapporten har endast en
mer omfattande text författad av dåvarande ledaren, Klas Lund, för SMR återfunnits
från 2012. Denna text beskriver SMRs koppling till kristendomen och texten i sin helhet
är mycket starkt avvisande mot att kristendom och SMRs nationalsocialism skulle vara
förenliga. Texten är en polemik mot Vera Oredsson, välkänd ledargestalt inom den
svenska efterkrigsnazismen, och hennes mer positiva och pragmatiska inställning till
kristendom. I texten står att läsa:
Positiv kristendom är ett uttryck som är svårdefinierat och omdiskuterat.
Uttrycket kan rentav betraktas som en markering mot dåtidens kristendom, då
man i partiprogrammet annars rätt och slätt kunnat skriva att man bekände sig
till ”kristendomen”. Att ett skapande av en ”positiv kristendom” förutsatte
genomgående reformer av kristendomen är givet. Försök till detta gjordes också
i Tyskland på trettiotalet, men det verkar inte ha fallit väl ut. Min bedömning är
att om man verkligen hade genomfört denna reformation, vilket naturligtvis hade
varit betydligt mer långtgående än Luthers, så hade förändringarna varit så
stora att resultatet inte längre hade varit kristendom annat än till namnet.
Nationalsocialismen var en framväxande världsåskådning och som sådan fanns
det på sikt inte plats för de olika kristna sekterna. Och det säger sig själv att det
i det långa loppet endast handlade om två valmöjligheter för de större kristna
kyrkorna; assimilering eller utrensning – på den nationalsocialistiska statens
och världsåskådningens villkor. Givetvis hade en sådan process tagit många
decennier, men om Tyskland vunnit kriget och den nationalsocialistiska staten
stärkt sin ställning, så hade det till slut varit ett faktum. (Nordfront, 2012-09-11)

Texten är en tydlig utsaga som vittnar om att det inte finns stöd för positiv kristendom
eller kristendom i sig så som Klas Lund betraktade saken 2012. Tvärtom är
kristendomen att betrakta som en av alla falska läror som använts av det judiska folket
för att manipulera bl.a. nordborna. Lund skriver vidare:
För mig innebär kampen mot kristendomen och allt den representerar en
månghundraårig frihetskamp mot denna semitiska religions kvävande förtryck.
Detta står förstås i kontrast med kristna nationalisters syn på saken. Jag vill
personligen inte leva i ett samhälle som är byggt på falska idéer, oavsett om
någon försvarar detta genom att kalla det för ”tradition”, ”seder och bruk”, ”våra
fäders tro” eller något annat.
Vad vi behöver är sunt förnuft, ett naturligt tankesätt och objektiv vetenskap. Vi
behöver inte ”traditionella värderingar”, utan naturliga värderingar. Det är också
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nödvändigt att vi bekämpar irrationella föreställningar och illusioner. Är vi
fortfarande en livsduglig ras så förlitar vi oss på vår egen inneboende styrka och
vår egen förmåga att lösa problemen. Livet är kamp och utveckling. (Nordfront,
2012-09-11)

Det finns en lång tradition, vilket inte minst Lööw (1990; 2004) påvisat i sin forskning, i
vilken kristna grupperingar sympatiserat med och ingått i olika nationalsocialistiska
organisationer och grupperingar också i Sverige. Detta har dock inte gällt NMR annat
än möjligen enskilda individer, åtminstone till dagsdatum. Så här långt går det att dra
slutsatsen att NMR intar en hållning mot kristendomen som någonstans mellan irrlära
och fientlig lära. Det finns därför heller inga ambitioner, så här långt, att ur ett nazistiskt
perspektiv habilitera kristendomen t.ex. genom att återknyta till NSDAPs
föreställningar om positiv kristendom.

16

Avslutande diskussion
Nordiska motståndsrörelsen är för närvarande den ledande nationalsocialistiska
organisationen i Sverige och Norden. Att den är ledande framgår av de årsrapporter
som stiftelsen Expo publicerat vilka baseras på självrapportering av vitmaktrörelserna
(Expo 2015; Expo; 2016; Expo 2017; Expo, 2018). Tydligheten är mer av en
tolkningsfråga och inte nödvändigtvis kopplad till organisationens storlek. NMR är
genom hur de organiserat sig tydliga med vilka som äger rätten att uttala sig i
organisationens namn och hur budskap kan föras fram på Nordfront. Till skillnad från
en mer lösligt sammansatt vitmaktgruppering eller andra typer av grupperingar t.ex.
Fria nationalister, finns det en tydlig hierarki inom NMR, vilket bidrar till en enkelhet i
att avgöra vad som är valida utsagor som representerar deras ideologi, livsåskådning,
politiska ambitioner och politisk strategi. Under 1990-talet fanns flera grupperingar som
använde samma namn, Vitt arisk motstånd, men där det var oklart om de egentligen
hörde ihop med varandra eller om det ens var organisationer i samtliga fall (Lööw,
1999). NMR bör härmed uppfattas som en tydlig nationalsocialistisk rörelse med ett
budskap om att avskaffa demokratin, så som den finns inskriven i den svenska
regeringsformen, underkasta folket en essentialistisk biologisk uppdelning av vilka som
hör till och inte, deportera de människor som inte uppfattas som vita samt fängsla och
mörda dem som samarbetat med den påstådda judiska ockupationen.

I detta framgår att allt är underställt hur NMR förstår naturen/biologin. Ingen ideologi
eller teologi kan ställas över deras deterministiska syn på biologi, utan alla lärosatser
och trossatser utgår från en deterministisk biologi. Som refererats ovan uttalar de
explicit att det går att relatera Gud till naturen eller som det naturliga, det vill säga att
Gud är naturen. Denna föreställning om Gud får dock inte stå i strid med den (NMRs)
nationalsocialistiska lära om naturen. Slutsatsen blir därvid att Gud inte är skaparen
av naturen men kan väl vara naturen. I förhållande till kristendomen inter de en
förhållandevis radikalt negativ inställning i jämförelse med t.ex. NSDAP och är
ointresserade av eller till och med avvisande till att upprätta goda relationer mellan
kristendom och nationalsocialism. Därmed förefaller de vara avvisande mot den så
kallade positiva kristendomen till förmån för en radikalt negativ uppfattning om
kristendomen. Vilken tydliggörs genom att kristendom framställs betydligt oftare som
sprunget ur en judisk sekt och är en av alla farliga läror vilken riskerar underminera
rasen/folkets vilja till kamp.
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