
Noter 

K.apitd ! de, Wärenstam 1970, s. 73. Det framgår inte av 

ErikWärenstam, Fascismen och nazismen i Sveri- det befintliga källmaterialet vem som tog initiati-

ge I920-I940; Studier i den svenska nationalso- vet till sammanslagningen. 

cialismens, fascismens och antisemitismens arga- 6 Wärenstam 1970, s. 73ff. Att partihögkvarteret 

nisationer, ideologier och propaganda under mel- förlades till Göteborg torde ha berott på att det 

lankrigstiden, Stockholm 1970 (cit. Wärenstam där fanns en stark och dominerande lokalavdel-

1970), s. 23f. I föreningens ledning fanns Sigurd ning, som även i viss mån garanterade partiets 

Furugård. Denne lämnade dock SVAF redan efter ekonomi. 

ett år eftersom han råkade i konflikt med Lun- 7 Sven Olov Lindholm, Brev till författaren 5/6 

den, som hävdade att SVAF skulle vara opolitisk, 1984. Efter brytningen bedrev Hallgren en viss 

något som Furugård starkt motsatte sig. Mattias verksamhet i Stockholm under den gamla parti-

Tyden, Svensk antisemitism I880-I930, C-upp- beteckningen Sveriges Nationalsocialistiska Folk-

sats vid historiska institutionen vid Uppsala uni- parti. Kommitten 1933, volym 3, PM upprättat 

versitet, ht 1985, s. 68-70 (cit. Tyden 1985). för Vapenkommittens räkning, s. 2. I ett försök 

1931 uppgick större delen av partiets medlem- att komma åt sina forna partikamrater angav 

mar i Nysvenska Nationalsocialistiska Försam- han 1931 dessa för polisen genom att i en skrivel-

lingen. se anmäla dem för olaga vapensmuggling och 

2 Listor över antisemiter i Göteborg, Birger Furu- uppge att en hemlig borgerlig skyddskår existera-

gårds arkiv, volym 6. Arbetarrörelsens arkiv, de i Stockholm. Hallgrens anmälan blev upptak-

Stockholm. ten till affären med den s. k. Munckska kåren, 

3 Wärenstam 1970, s. 3 7f, 5 S. som hade bildats 1927 under ledning av general-

4 Kommitten angående statsfientlig verksamhet, löjtnant Bror af Munck. Organisationen, vars 

volym 3, PM upprättat för vapenkommittens syfte var att försvara medborgarna mot en even-

räkning, s. 1f, (cit. Kommitten 1933). tuell kommunistisk revolution, hade cirka 2 ooo 

Lindholm hävdar att Furugård 1929 fick order medlemmar, många av dem beväpnade. Affären 

från »högre ort«, dvs. NSDAP, att försöka absor- med den Munckska kåren blev föremål för en 

bera bl. a. SFKO i syfte att skapa en enad svensk livlig riksdagsdebatt om medborgargardens och 

rörelse. Sven Olov Lindholm i brev till författa- skyddskårers vara eller inte vara. Wärenstam 

ren 18/6 1984. Wärenstam hävdar att Furugård 1970, s. 68ff. Kåren upphörde att existera kort 

och Hallgren träffades i Niirnberg 1929 och att efter avslöjandet. 

de under påsken 1930 träffades i Stockholm för 8 Wärenstam 1970, s. 9 5-98, 100, 108. 

att diskutera förutsättningarna för ett samgåen- 9 Till löjtnanten Sven Hedengren Göteborg 7/11 
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I2 Partisekreteraren har ordet, Krets-nytt nr 6/ r 9 5 5. 

r3 Här ... , Nordisk Kamp nr 2/r964, s. 15. 

I4 Göran A. Oredssbn, Några blickar tillbaka! Nor-

5 disk Kamp nr r/r962, s. r, 2. 

r5 Lindquist, Fascism, Federativ, Stockholm 1979, 

6 s. 24-

7 r6 Svensk Nationalsocialism, historik, flygblad

NRP. Odat. (sannolikt börJan av 1960-talet).

r7 Svensk Nationalsocialism, historik, flygblad

8 NRP. Odat. (sannolikt början av 1960-talet).

r8 Se t. ex. Viktigt brev till Nordisk Kamps 

läsekrets, Nordisk Kamp nr 4 /r963, s. 15.

r9 Verksamhet och planering, Nordisk Kamp nr

3-4/r99 5, s. ro.

20 Här fortsätter ... , Nordisk Kamp okt.-nov. 1965,

s. 24.

9 2I Göran A. Oredsson, Fotnot/redaktionellt, Nor-

disk Kamp nr 2/r993, s. 4. 

22 Svensk Nationalsocialism, historik, flygblad

NRP. Odat. (sannolikt början av 1960-talet).

23 Till läsekretsen, Nordisk Kamp nr 4/r99r, s. 2;

Nordisk Kamp nr 4/r960, s. r, NRP lyckades

under 1960-talet tidvis att få enstaka nr av Nor-

disk Kamp tryckta på olika tryckerier.

24 För mediebevakningen se Nordisk Kamp nr

r/r965, s. r6ff. I samband med den s. k. Hakkors-

epidemin kom mycket av den mediala fokuse-

ringen att ligga på NRP, särskilt efter att Per Eng-

dahl i pressen uppgivit att det säkert var NRP 

som låg bakom. Om stämningarna i januari

1960, då affären kulminerade, skriver Oredsson i

en tillbakablick i Nordisk Kamp följande: »Min

dementi (av Engdahls uppgifter] infördes i Sk.

ro Dagbl. den 8 januari, men den blev naturligtvis ej

återgiven i annan press. Efter besöket på Sk. Dag-

bl:s redaktion gick jag till min bostad på Grönga-

tan och packade en resväska med alla viktiga

papper. Alla brevpärmar och adressuppgifter.
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t. ex. Nordiska Rikspartiet nr 5/r980, s. 5; Öppet 

brev till de gamla kämparna, Nordisk Kamp nr 

5/r963, s. ro.

Sven Olov Lindholm, Meddelande, Nordisk 

Kamp nr 3/r963, s. 2. 

Viktigt, Nordisk Kamp nr 4/1963, s. ro.

Herr Redaktör Göran Assar Oredsson, 

Stockholm den ro/7 r 9 6 5, Elof Eriksson (kopia i 

författarens ägo).

När det gäller det eventuella stödet från 

Carlberg, hävdar Sastamoinen följande: »Carl-

berg var nämligen en tid flitig medarbetare i Nor-

disk Kamp och han gör ingenting utan motpre-

station ... När Carlbergs artiklar försvann, 

krympte både Nordisk Kamps format och propa- 

gandan i övrigt.« Sastamoinen, 1966, s. 41-42 . 

Helene Lööw, återkommande mönster, i Invand-

rare & Minoriteter nr 5-6/1990, s. 29-30 (cit. 

Lööw 1990 Il). Göran A. Oredsson skrev följan- 

de om bristen på stöd från 1930-talets national-

socialister: »Ofta hörs i debatten och påstående- 

na om min person och Nordisk Kamp/nordiska 

Rikspartiet, >att det är arvtagarna till S.O. Lind-

holm och dennes SSS-Svensk Socialistisk 

Samling<. Det hade naturligtvis varit både gläd- 

jande och smickrande om detta varit verklighet, 

men tyvärr är det inte på det sättet. Ett >arvtagan- 

de<, måste ju betyda att man ärver något och 

Nordisk Kamp/Nordiska Rikspartiet/Underteck- 

nad har ingenting ärvt efter Lindholmrörelsen. 

Inte så mycket som en skrivmaskin, inte en skri-

bent lika lite som någon stödjare eller prenume-

rantunderlag«, Nordisk Kamp nr r/r996, s. 2. 

Frederick J Simonelli, Thriving a Cultic Milieu, i 

The Cultic Milieu. Oppositional Subcultures in 

an Age of Globalization, red. Jeffrey Kaplan & 

Helene Lööw, AltaMira Press, 2002, s. 23 (cit. 

Simonelli 2002).

till skyddad adressort. Väskan med alla viktiga



















































sen i Stockholm 1992 skrev NRP-Bulletinen: 

»Låt oss först fastslå; NORDISKA RIKSPARTI-

Kapitel 1 ! 

ET tar klart avstånd från alla slags gravskänd
ningar, det må sedan vara djurkyrkogårdar, judis-

ka kyrkogårdar, soldatkyrkogårdar eller andra... 2 

Låt oss sedan också fråga oss VILKA gynnat det
som skedde mot de judiska gravplatserna i Stock

holm? Gynnar det de grupperingar som finns
kring exempelvis Ahmed Rami? KNAPPAST. Det

skedda kan blott gynna judarna/ Sionisterna själ-

va, som vinner stort sympati och ser allmänhe
tens indignation vändas mot de förmenta >jude
hatarna <. Får regeringsrepresentanter att utverka
ytterligare en miljon kronor till grupperna som

4 

>bekämpar rasism och främlingshat< ... När man 6 

på detta sätt sansat och fördomsfritt granskar 7 

VILKA TJÄNAR PÅ DET SKEDDA är det inte

långt till att utropa: DET ÄR KLART JUDARNA 8 

SJÄLVA SOM VARIT PÅ KYRKOGÅRDARNA 

OCH GÅTT BÄRSÄRKAGÅNG. Men det är 9 

nog ändå att ta i, om man menar judarna i 1 o 

gemen. Menar judarna som var på kyrkogården 
eller har egna anförvanter där. DE är knappast 
skyldiga. Däremot judar eller sionister, som har 
klart för sig vad en sådan bärsärkagång kan gyn-
na enligt ovan, kan inte ha varit sena till sådan  
insats.« NRP-Bulletinen nr 4-5/r992, s. 2-3. 

17 5 Antisemitism & rasism, Solhjulet; Vad är 
Nazism? av John S. jubileumsskrift på Göran A. 

Oredssons 50-årsdag 2/8 1933-1983, s. 24. 
176 Se t. ex. Har ni gott samvete?, Nordisk Kamp nr 

8/r969, s. 18-19. 
177 Se t. ex. Saknar den världsliga nationen Israel 

existensberättigande?, Wärendsbladet nr 

16/199 5, s. 3; Åke Lutner, Med judisk lögnaktig

het följer falskhet - bedrägeri - hyckleri, Wären

dsbladet nr 16/r994, s. 4. 

12 

John Hiden & John Farquharson, Explaining 

Hitler's Germany: Historians and the Third 

Reich, London 1983, s. 42-47. 

Mikael H. Kater, The Nazi Party: A social profile 

of members and leaders z9I9-z945, 1983, s. 
238. 

Stanley G. Payne, The Concept of Fascism, i Who 

Were The Fascists; social roots of European 

fascism, 1980, s. 2of. 

Kyrkliga Folkpartiet var, som tidigare nämnts, ett 
religiöst grundat högerextremistiskt parti som 
verkade inom Göteborgs stift 1930-1936. 
Lööw 1988, s. 67. 
Lööw 1990, s. uof, s. 114f. 
Enighet ger styrka, Nordisk Kamp januari, febru

ari, mars, april 1964, s. 18f. 
Göran A. Oredsson, NRP och det internationella 
samarbetet, NRP-Bulletinen nr 3/r976, s. 1 r. 

Wärenstam 1972, s. 16-23. 
Göteborgs poliskammare, stenografiska referat 
1936 TDnr 103, Anförande hållet av Nationalso
cialistiska arbetarepartiet den 21/2 193 6. Talare: 
Nils Dahlrot. Ämne: Kampen mot juden, folk
mördaren. 

Om betydelsen av kampen stod t. ex. i Västkamp, 

organ för nordisk Ungdom i västra Sverige: 

» Kamp det är vår rörelses nyckelord. Kamp det

är vägen och målet ... Kamp det är naturens egen

lag. Hela naturen är en enda kamp mellan den
svage och den starke. Det gäller att vara 

beredd! «, Kamp, C. Rydfeldt, Västkamp odat.

1943, s. 5.
Kershaw 1983, s.162-178.
Lööw 1990, s. 229-230.
SSS Program 1948.

16 Nationalsocialistiska Arbetarepartiets kommu-

nalprogram z93 8. Valmanifest till Sveriges arbe- 49 3 















1900-1932, Stockholm 1964, s. 176-177 (cit. 
Hammar 1964). 

67 Tyden 1986, s. 24. 
68 Hammar 1964, s. 228. 
69 Hammar 1964, s. 368ff. 
70 Judeinvasionen måste hejdas! Broschyr Grund-

54 lägg aren, Stockholm 19 3 8. 
71 Lööw 1990, s. 85. 
72 Carlsson 1942, s. 13 r. 

73 Hjälp svenska medborgare - ej Spaniens röda, 

55 flygblad, 1936. 
56 74 Sverige åt svenskarna, DSN 12/u 1938. 
57 75 Lööw 1990, s. 19of. 

76 Det utgavs även ett klistermärke med texten » Vit 
makt, Rör inte min kille, stoppa invandringen« 

58 (okänt vilken grupp som utgav detta). Samma 
klistermärke utan »Vit Makt«, utgavs av SVP:s 
kvinnoorganisation KFS. Dessa utgav även klis-

59 termärkena »Barnen vår framtid« och »Kvinnor 
för Sverige«. 

77 Se t. ex. Ung Front, Vit slavhandel, BSS-nytt nr 
1/1982, s. 4; En utlandsresa gjorde henne medve-

60 ten - En svenska i Paris, Sverige-Kuriren nr 5/6 
1989. I en BSS-skrift uppges 95% av alla hallick-
ar vara utlänningar, se Till alla BSS-medlemmar, 
citatsamling nr 1. 

78 Gynnas utlänningar otillbörligt?, DSF nr 4/r9 50,

61 s. 11; Politiska flyktingar får stanna - om de äro 
demokrater, DSFnr 1/r950, s. 5. 

62 79 Sastamoinen 1966, s. 43-44. 

80 Göran Oredsson. Ärade Åhörare, Nordisk Kamp 

63 nr 6/r975, s. 3· 

81 Det visste ni inte, Nordisk Kamp nr 6/r973, s. 

 20-22.
 82 Nordisk Kamp intervjuar Chiles Kultur- och

pressattache Lucian Vasquez å Chiles ambassad i
Stockholm, Nordisk Kamp nr 1/r974, s. 2ff.

12/r967, s. 21; Detta är vårt erbjudande, Nor-

disk Kamp nr 2/r968, s. 7-8; Bostadslös familjs 
sista utväg - de stal ett torp, Nordisk Kamp nr 

6-7/r969, s. 6; Vart är bostadspolitiken på väg?, 
Nordisk Kamp nr 1/r979, s. 7; Öppet brev till de 
styrande, NRP-Bulletinen nr 3/r970, s. 4.
Se t. ex. Rätt till liv, Nordisk Kamp nr 1/r965, s. 
7; Mot snusk, Nordisk Kamp nr 4/r973, s. 27; 
Abort är massmord, Nordisk Kamp nr 6b/r 97 4, 

S. ll.
NRP Stj, Nordisk Kamp nr 4-5/r974, s. 13. 

Lööw 1992.
Vad en ung flicka bör veta - ett allvarsord i en 

ömtålig fråga, Stockholm 1941. Denna pamflett 

trycktes åter upp i DSF nr 2/r995, s. 2-3.
Se t. ex. Mot dumheten, Nordisk Kamp nr
4/r973, s. 27; Partikamrater åhörare, Nordisk 

Kamp nr 3/r974, s. 1ff.

Nordiska Rikspartiet kämpar för ... , s. 2.9, NRP- 
Bulletinen nr 2/r996, s. 6-7. Se även Usch hur 
vår svenska skola fungerar, Nordisk Kamp nr 

4'1973, s. 15.
I samband med det sistnämnda påpekade Oreds- 
son att han var trött på alla bilder och böcker 
från Nazi-Tyskland, Hitler-bilder och hakkors 
som folk skänkte honom när de besökte honom, 
So/hjulet 15 utg. 1986.

Därför röstar vi på Nordiska Rikspartiet, flyg- 
blad 1973 (i författarens ägo). 
Nordiska Rikspartiet vill, Nordisk Kamp nr 

2/i 979, s. 2.
Hur skall svenskarna få mer makt i Sverige?, 
Nordisk Kamp nr 3/r968, s. 7. 

83 Skall Sverige dö?, Nordisk Kamp nr 3-4'1984, s. 11. 
66 Thomas Hammar, Sverige åt svenskarna; Invand- 84 Frisinnade Unionspartiet är t. ex. inte generellt

500 ringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt motståndare till flyktingar och invandrare. I Fri-


























