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FÖRORD 
Brottsligheten med rasistiska förtecken utgör ett allvarligt och växande 
hot mot det civila samhället. Enskilda människor och familjer förföljs på 
grund av sitt etniska ursprung, sin religion, sin hudfärg och sin sexuella 
läggning. I många fall har de drabbade tvingats lämna sin bostad och 
flytta till annan ort för att undkomma trakasserierna. Myndigheterna 
har i många fall insett allvaret alltför sent eller reagerat långsamt, tafatt 
och osäkert. Det här handlar om en politisk brottslighet vars syfte är att 
undergräva tilltron till det demokratiska samhällets institutioner. Den 
gör det genom att så fruktan hos människor. Vissa orter i landet har 
drabbats hårdare än andra. Namnen Kode och Klippan kommer för lång 
tid framöver att vara förknippade med ytterst brutala rasistiska mord. 

Inom ramen för satsningen Levande historia har regeringen givit Cent
rum för invandringsforskning vid Stockholms universitet och Brottsföre
byggande rådet i uppdrag att kartlägga förhållandena på några orter 
som drabbats särskilt hårt av rasistiska bråk, våld och brottslighet. Stu
dier har genomförts i Karlskrona, Karlstad/Säffle, Klippan, och Tre
stadsregionen (Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg). Dessutom utgör 
Växjö en intressant ort i sammanhanget därför att de lokala myndighe
terna lyckades motarbeta etableringen av en nynazistisk lokalorganisa
tion redan på ett tidigt stadium. 

Den rapport som FD Mikael Rundqvist, statsvetare vid Integrationsver
ket, nu ger ut är den andra av de fem lokalstudierna som slutförts. Den 
följer upp FD Anna-Maria Blomgrens rapport från Trestadsregionen som 
kom ut i oktober 1999. Mikael Rundqvist presenterar här en analys av 
de olika myndigheternas agerande efter etableringen av Nationalso-
ciahstisk front i Karlskrona, NSF är den mest militanta nynazistiska or
ganisationen i landet. Mikael Rundqvists rapport behöver läsas och dis
kuteras av myndigheter, i studiecirklar, på universitetskurser och av alla 
som söker motarbeta rasism. Liksom Blomgrens rapport är denna ett 
vittnesbörd om tillståndet i Sverige i slutet av 1990-talet. 

Stockholm i oktober 

Charles Westin 





FÖRFAHARENS FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av ett bland flera forskningsprojekt under 
samlingsnamnet »Sociala processer och konflikter i lokalsamhället». 
För finansieringen av arbetet om kommunpolitikers och lokala myn
dighetspersoners åtgärder mot nationalsocialismen i Karlskrona har 
Centrum för invandrarforskning (CEIFO) vid Stockholms Universitet 
svarat. Till CEIFO  och särskilt dess professor Charles Westin vill jag 
rikta ett välment tack för allt stöd under arbetets gång, ävenså till 
Heléne Lööw, som har haft ett övergripande ansvar för de olika lo
kalstudierna. Jag vill också tacka de politiker och myndighetspersoner 
i Karlskrona som så välvilligt har hjälpt till med att få fram uppgifter 
och material. 

Mikael Rundqvist i augusti 1999 
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1 .  INTRODUKTION 
Är den svenska demokratins nuvarande instrument för att hantera 
odemokratiska krafter verkningsfulla eller ej? Det här är en rapport 
om de åtgärder lokala politiker och myndighetspersoner i Karlskrona 
tillämpar mot den nationalsocialistiska organisation som har verkat i 
kommunen sedan mitten på 1990-talet. Karlskrona härbärgerar en 
stor del av medlemmarna och ledningen för Nationalsocialistisk 
Front, den enda större nationalsocialistiska organisationen i Sverige. 
Uppgiften att i modern tid utveckla strategier för att hantera en så 
aktiv, expansiv och långlivad nazistisk organisation som den i Karls
krona tillhör inte vardagen i särskilt många andra svenska kommu
ner. Fallet Karlskrona ger ett brett underlag för diskussion och 
erbjuder flera möjligheter till lärdomar. Sätten som de lokala politi
kerna och myndighetspersonerna har gått till väga på för att hantera 
den aktiva nationalsocialismen i kommunen utgör test på om demo
kratins nuvarande instrument är verkningsfulla. Denna rapport är till 
stor del en beskrivning av vad som har gjorts i Karlskrona. I slutet av 
rapporten diskuteras också frågorna om mer hade kunnat göras i 
Karlskrona och om demokratins muskler för att hantera nazism och 
rasism bör bli större. 

1.1 Basfakta  o m  Karlskrona kommun 
Karlskrona är en kustkommun belägen vid Sveriges sydostspets. 
Karlskrona grundades år 1680 som huvudbas för svenska flottan. 
Centrum är byggt på öar. Storkommunen Karlskrona bildades i 
januari år 1974 och tillhör Blekinge län. Vid ingången till år 1999 
hade kommunen 60.429 invånare. Den totala arbetslösheten omfat
tade år 1992 i Karlskrona 3.272 personer, för att öka varje år fram 
till 1996, då den omfattade 4.614 personer, för att därefter minska 
under åren 1997 och 1998, till 3.487 personer det sistnämnda året. 
Under motsvarande år var tendenserna desamma för den öppna 
arbetslösheten. De flesta arbetstillfällena finns inom den offentliga 
sektorn. Största arbetsgivare är Karlskrona kommun, med drygt 
4.800 personer anställda, följt av Landstinget Blekinge (med knappt 



4.500 anställda) och Marinen därefter (med knappt 1.300 anställda). 
På fjärde plats kommer elektronikföretaget Flextronic, med drygt 
1.100 anställda, vilket kan sägas indikera den satsning på  ny teknik 
som också förekommer på  andra håll i kommunen, exempelvis vid 
Högskolan Karlskrona/Ronneby. Även Ericsson, Europolitan och ABB 
återfinns bland de tio största arbetsgivarna i kommunen, liksom 
Kockums AB/Karlskronavarvet. Sedan år  1988 finns också ett statligt 
verk. Boverket, i kommunen. Karlskrona är en betydande handels-
och serviceort samt ett centrum för fiske - Saltö är  en av Sveriges 
största landningsplatser. Karlskrona rymmer dessutom handels
industri- och oljehamnar.' 

I modern tid har  socialdemokraterna oftast haft  den politiska led
ningen i Karlskrona. Under åren 1991 till 1994 ansvarade emellertid 
de borgerliga partierna för kommunledningen. Vid 1994 års val 
återtog socialdemokraterna makten. De erhöll en egen majoritet av 
mandaten. Efter kommunalvalet 1998 förlitar sig socialdemokraterna 
på stöd f rån annat håll, inte minst av vänsterpartiet. Moderaterna, 
centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna har  efter det senaste 
valet tillsammans 35 mandat i kommunfullmäktige, socialdemokra
terna har  31 mandat, vänsterpartiet har  7 mandat och miljöpartiet 
har  2 mandat.^ 

År 1992 hade kommunen 59.279 invånare. Av dessa var cirka 2 
procent utländska medborgare. Motsvarande siffror vid ingången av 
år  1998 var 60.302 invånare respektive 3,2 procent utländska med
borgare. I hela riket utgjorde vid samma tid andelen utländska 
medborgare 6,0 procent. Jämfört med riket har Karlskrona en mindre 
andel utländska medborgare från Norden ( i i , i  procent respektive 
30,8 procent), en större andel f rån övriga Europa (59,5 procent 
respektive 34,4 procent), samt en mindre andel från övriga världen 
(27,6 procent respektive 33,6 procent). Av de utländska medborgarna 

1. Nationalencyklopedin, Arbetslöshetssiffror från länsarbetsnämnden i Karlskro
na kommun 24/8 1999, samt Fakta över Karlskrona kommun 1999:2,i6f.  

2. Fakta över Karlskrona kommun 1999:5. 



är andelen statslösa något högre i Karlskrona än i riket ( i ,8  procent 
respektive 1,2 procent).' 

Enligt förutvarande chefen för invandrarbyrån har Karlskrona 
historiskt sett tagit emot rätt litet flyktingar och invandrare, inte 
minst på grund av att Karlskrona är en militärstad, med uppställda 
restriktioner för utländska medborgare. Under senare år har reglerna 
mjukats upp. Sedan 1986 har det funnits avtal om att ta emot flyk
tingar och invandrare, men efter det att dessa grupper tagit del av 
kurser i svenska för invandrare har de i stor utsträckning flyttat från 
Karlskrona, inte minst till svenska storstäder. Under åren 1993 till 
1995 tog kommunen emot bosnier i litet större antal. Under åren 
1993 och 1994 anlände cirka i .ooo personer. Av dessa är en stor del 
fortfarande kvar i Karlskrona. I kommunen finns en statlig flykting
förläggning. Förläggningen är en av landets största i invandrarverkets 
regi. Där finns cirka 300 personer utan uppehållstillstånd.'' 

Sedan år 1987 finns i kommunen en förening som arbetar med 
flyktingfrågor och mot främlingsfientlighet. »Frivilligorganisationer
nas samordningsgrupp för flyktingfrågor«, i korthet »Frisam Flyk
ting», är en paraplyorganisation för en rad olika föreningar, däri
bland politiska partier, fackförbund, bildningsförbund, hjälporga
nisationer och församlingar. Frisam har anställd personal som arbe
tar med att skapa kontakter, informera och bedriva opinion. Exem
pelvis arrangerar Frisam sedan tio år tillbaka »Folkfest mot rasism«. 
Tidigare arbetade föreningen också med asylrådgivning. Bland andra 
Karlskrona kommun lämnar ekonomiskt stöd till verksamheten.' 

Den förste november år 1998 inrättades en integrationsberedning 
som skall arbeta under Karlskrona kommunstyrelse. Integrations be
redningen består av sju ledamöter och sju ersättare med samord
nande/övergripande ansvar för integrationsfrågor (flykting- och in
vandrarfrågor). På basis av samtal och kontakter av olika slag skall 

3. Fakta över Karlskrona kommun 1999:8. 
4. Telefonintervju med förre chefen för invandrarbyrån i Karlskrona 3/6 1999. 
5. Intervju med representant för Frisam Flykting 16/2 1999. 



beredningen under hösten 1999 inför kommunfullmäktige lägga fram 
en aktionsplan för integrering/ 

1 . 2  Främlingsfientliga, rasistiska och nazistiska gärn ingar  i 
Karlskrona 

På 1930-talet fanns aktiva nationalsocialistiska partier i Karlskrona
trakten. Dessa partier var representerade i dåvarande kommunfull
mäktige. Framgångarna efter kommunalvalet år 1934 förbyttes dock 
till sin motsats i riksdagvalet 1936 och i kommunalvalet 1938. Flera 
källor vittnar om att de öppna yttringarna av främlingsfientlighet, 
rasism och nazism har varit få i Karlskrona under decennierna efter 
andra världskriget och fram till 1990-talet. I slutet av 1980-talet 
förekommer uppgifter i de lokala tidningarna som tyder på en änd
ring av detta. I början av år 1988 trädde ett chilenskt par fram i 
lokaltidningen tillsammans med sin av ett ungdomsgäng misshandla
de elvaårige son. Sonen uppgav att han ofta fått höra att han är 
»svartskalle» och skall åka hem till Chile igen.^ Senare under samma 
år rapporterades om våldsamma bråk mellan svenska och iranska 
ungdomar.^ Året därpå berättades om ett rasistiskt hotbrev, riktat 
mot en flyktingförläggning, som inkommit till kommunkansliet i 
Karlskrona.' 

De rasistiska gärningarna fortsatte på 1990-talet. I maj år 1990 slogs 
en kvinna som vistades på samma flyktingförläggning i huvudet av en 
okänd person när hon stack ut huvudet genom ett fönster. Dagarna 
dessförinnan sprang ett par pojkar i svarta huvor omkring utanför 
förläggningen och sköt med vad som senare visade sig vara en start
pistol.'" Följande år häktades en i8-åring med nazistiska och rasis
tiska sympatier som under polisförhör erkände att han närt planer på 

6. Anteckningar av sekreteraren i integrationsberedningen i Karlskrona 1/6 1999. 
7.  Sydöstran 10/3 1988. 
8. Sydöstran 7/9 1988. 
9.  Karlshamns Allehanda 5/8 1988. 
10. Blekinge läns tidning 5/5 1990. Månaden därpå förekom diverse rasistiskt 

klotter, bland annat i närheten av flyktingförläggningen, Sydöstran jl6 1990. 



att spränga flyktingförläggningen. Han hade tillgång bland annat till 
dynamit och hade tidigare utfört provsprängningar på andra platser. 
Ynglingen ifråga erkände även sin inblandning i gärningen med 
startpistolen." 

En tisdag i början av mars år 1992 grep och anhöll polisen två 
ynglingar som var misstänkta för olaga hot mot en 30-årig utlän
ning. Den 18 februari samma år jagade ungdomarna 30-åringen med 
kniv, samtidigt som de vrålade »Heil Hitler«." Under sensommaren 
berättades i lokaltidningen att Ombudsmannen för etnisk diskrimine
ring begärde in alla polishandlingar om den senaste tidens korsbrän
ning och hissning av en hakkorsflagga. Sedermera dömdes bland 
andra en 17-årig anhängare av »Vitt ariskt motstånd« av tingsrätten 
till skyddstillsyn för inblandning i dessa och andra gärningar.' '  På 
den judiska begravningsplatsen i Karlskrona vältes tre gravstenar 
omkull och många andra gravstenar sprayades med hakkors och 
antisemitiska slagord vid 55-årsdagen av » K r i s t a l l n a t t e n E n  dag i 
början av 1994 mottog polisen i Karlskrona det fjärde bombhotet på  
kort tid i Jämjö. Polisens tekniska personal hittade ingen bomb i det 
utrymda hyreshuset. De tidigare hoten hade riktats mot invandrare 
och polisen misstänkte därför att det var »Vitt ariskt motstånd» som 
låg bakom hoten. ' '  

På sommaren år 1994 bildades Nationalsocialistisk Front. Enligt 
källor från flera olika håll kom denna organisation att i hög grad 
lägga tonvikten på den mera politiskt inriktade verksamheten. Från 
och med nu  gällde det främst att sprida budskapet på olika sätt, via 

II. Blekinge läns tidning och Sydöstran 6/4 1990. Några månader därpå trädde en 
svensk medborgare med utiändskt efternamn fram i lokaltidningen och visade 
sin upprördhet över det rasistiska hatbrev som han just hade fått, Sydöstran 
30/7 1991. 

iz. Blekinge läns tidning 4/3 1991. 
13. Sydöstran 5/9 1992 och 20/2 1993, Blekinge läns tidning i-ilj 1993. 
14. Arbetet i i / i i  1993. Efter nästa årsdag av kristallnatten dömdes en 17-åring 

för att ha hissat en hakkorsflagga, men även för en rad andra brott under 
vintern, bland annat olaga hot, Blekinge läns tidning 22/4 1995. 

15. Expressen 8/1 1994. 



flygblad, möten, manifestationer, demonstrationer, och så småning
om via den egna tidningen samt på internet. Inte minst firades hädan
efter den nationalsocialistiska rörelsens olika högtidsdagar på ett 
organiserat sätt. Det är främst om hur politiker och myndigheter i 
Karlskrona har bemött dessa aktiviteter som denna rapport handlar.'^ 

1.3 Inriktning och t i l lvägagångssätt  i rappor ten  
Nästa kapitel i denna rapport är en beskrivning av Nationalsocialis
tisk Front, dess upprinnelse, organisation, verksamhet och idéer. I 
kapitel 3 redovisas Karlskronapolitikers uppfattningar och agerande. 
Kapitel 4 handlar om åtgärder inom den kommunala förvaltningen, 
särskilt kultur- och fritidsförvaltningen, skolan och socialtjänsten. 
Polisens insatser redovisas i kapitel 5. Det sjätte och sista kapitlet i 
rapporten är en sammanfattande diskussion. 

Ambitionen bakom rapporten är att på ett enkelt och rakt sätt 
berätta om Nationalsocialistisk Front och lokala politikers samt 
myndigheters strategier. Mycket har hänt sedan Fronten bildades och 
denna framställning omfattar ett urval av händelser, tankar och 
åtgärder. Det här är med andra ord ingen totalundersökning. Likväl 
bör rapporten ge en mångsidig bild av de olika händelser, uppfatt
ningar och åtgärder som har förekommit i Karlskrona. 

Olika typer av material ligger till grund för rapporten. Bland det 
skriftliga materialet märks lokala offentliga dokument och tidnings
material. Till stor del bygger framställningen på intervjuer med ett 
antal nyckelpersoner. Dessa personer har i hög grad valts ut med 
hjälp av den så kallade »snöbollstekniken«, det vill säga en nyckel
person har ofta hänvisat till en annan. För att de intervjuade nyckel
personernas beskrivningar och uppfattningar tydligt skall framgå 

16. Samtidigt som Nationalsocialistisk Front har verkat för att sprida sitt budskap 
har också föreningar och medborgare i Karlskrona på olika sätt regerat för att 
motverka främlingsfientlighet, rasism och nazism, se till exempel Blekinge läns 
tidning 4 /111995 ,  6 / i z  1996 och 6 / i z  1997, samt Sydöstran 10/10 1995. 



finns i rapporten tämligen många direktcitat. Författarens egen 
övergripande analys och tolkning återfinns i kapitel 6. 

På de ställen enbart tidningsmaterial anges som källa i rapporten har 
uppgifterna i regel också bekräftats av intervjupersoner. Uppgifter i 
en tidning har också jämförts med uppgifterna i en annan tidning. 
Två av de mest insatta intervjupersonerna har dessutom läst en stor 
del av manuskriptet innan det att rapporten gick i tryck. Av olika 
skäl förblir dessa två liksom övriga intervjupersoner i denna rapport 
anonyma. Att flera inblandade personer medverkat i till exempel 
media innebär inte heller att deras namn nämns i denna rapport. 





2 .  NATIONALSOCIALISTISK FRONT 
Nationalsocialistisk front (NSF) har sitt huvudsäte i Karlskrona 
kommun. Enligt uppgifter från flera olika håll är organisationen den 
för närvarande största och sannolikt mest aktiva av sitt slag i hela 
landet. I detta kapitel beskrivs NSFS upprinnelse, organisation, verk
samhet och idéer. Avslutningsvis i kapitlet sätts NSF i ljuset av tidiga
re forskning om nationalsocialistisk ideologi. 

2.1 Upprinnelse 
NSF bildades på sommaren 1994. Som organisationsdag bestämdes 
8/8, inte minst för att dessa siffror har ett stort symbolvärde inom 
rörelsen.'^ Organisationens ledande instiftare har en bakgrund i 
nätverket Vitt Ariskt Motstånd (VAM).'^ Enligt polisuppgifter ingick i 
början av 1990-talet ett tiotal karlskronaungdomar i denna skinn
skallegrupp.'' Enligt poliskällor blev gruppens aktioner allt mer 
nazistiskt influerade under åren 1992 och 1993, närmare bestämt 
relaterade till nazistiska högtidsdagar, som till exempel kristallnatten. 
»Således finner gruppen vid denna tid ett slags identitet och en 
ideologi som förefaller överensstämma med den brottslighet man 
utvecklat. Tiden går och man väntar på att något skall hända ifrån 
Stockholm»." Någon yttre organisering av de oorganiserade anhäng
arna som fanns på flera håll i landet kom dock inte till stånd, varför 

17. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 4,  se även Den sanne 
nationalsocialisten, 1997 (i):baksidan, samt Lodenius & Wikström 1997:162. 

18. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 3, se även Den sanne 
nationalsocialisten, 1998 (i):8, samt Ds 1998 (35):77. O m  VAM i allmänhet, se 
Björgo i997:kapitel 5 och Lööw i998:8off. 

19. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 3. »De ursprungliga 
aktivisterna har från början planerat att starta en organisation vid namn 
Sveriges Nationalsocialistiska Parti, efter Furugårdarna, men ansluter sig i 
stället enligt /.../ tidningen /.../ Storm till nätverket VAM« (LÖÖW 1998:92). 

20.  Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 4. 



Karlskronagruppen tog saken i egna händer och bildade NSF i augusti 
1994." 

Vad gäller relationerna mellan VAM och NSF finns olika uppgifter. 
Den förre rektorn vid Jändelskolan, som är en högstadieskola i 
Karlskrona, har den bestämda uppfattningen att det var fråga om två 
skilda och även konkurrerande organisationer/^ Från polishåll 
framhålls den koppling som fanns mellan VAMS respektive NSFS 

innersta och synbara personkrets/' Karlskronapolisen framhåller 
dock att allt inte är frid och fröjd inom rörelsen. »Gruppen består av 
två olika inriktningar - dels den gamla skinnskalleinriktade dels den 
nya ideologiskt inriktade med intresset för den ortodoxa nazismen. 
Detta resulterar i att man 'sanerar' sin grupp genom att sparka ut  
'fylle-skinsen' vilka endast är intresserade av att festa och misshandla 
invandrare».^'* 

21. Så här svarar NSFS nuvarande ledare, som också var drivande under VAM-tiden 
och vid  NSFS bildande, på en fråga i den egna tidningen o m  varför ingen 
anslutning till någon annan nationalsocialistisk rörelse kom till stånd; »Dels var 
det att vi var tidigare medlemmar av VAM och den gick under och det 
diskuterades att ansluta sig till en annan rörelse men genom att vi var relativt 
unga allihop så hade vi inga större kontakter med andra organisationer sedan 
var det de erfarenheter vi hade av att många organisationer kom och gick 
varför vi ville lägga vår energi på en bestående rörelse som vi visste aldrig skulle 
lägga ned innan segern var kommen® (Den sanne nationalsocialisten 1998 
(i):8). 

zz. »Jag har inte andra fakta att stödja mig på än de samtal jag fört med NSF, 
bland annat en medlem i själva styrelsen. Från NSF-håll menade man att VAM 
var en sönderfallande organisation med rötter i Bss-rörelsen. VAM betecknades 
som 'bråkig' och våldsbenägen. Jag har dragit den här slutsatsen även efter det 
faktum att NSF-medlemmar angav VAM-anhängare efter överfallet i Gisslevik. 
Inte kan man heller märka att anhängarna umgås med varandra lokalt. Vid den 
korsbränning som förekom hos VAM fanns ingen av 'mina' NSF-are närvarande. 
Men det är klart att jag ändå inte med säkerhet kan fastslå att organisationerna 
har samröre under en gemensam kärna - men jag vidhåller att detta skulle 
förvåna mig!« (brev från före detta rektorn för Jändelskolan, daterat 4/1 1999). 

23. Intervju med polisinspektör vid polismyndigheten i Blekinge, närpolisen i 
Karlskrona, 1/12 1998. 

24. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 4.  



Om det vid den här tiden väsentligen fanns två helt skilda organisa
tioner, två organisationer med en gemensam ledning, eller en gemen
sam organisation med två olika inriktningar på gatuplanet, är kanske 
inte så viktigt att definitivt fastställa. Det väsentliga inför framtiden 
är att de som bara vill använda händerna nu försvinner allt mer ur 
bilden, så småningom också VAM. Kvar står NSF/' 

2 .2  Organisation 
När  så initiativet att ena rörelsen kom från Stockholm och det 
storstadsbaserade Nationell Allians hade Nationalsocialistisk front 
(NSF) redan valt väg. NSF ville inte låta sig uppslukas av någon yttre 
kraft.^^ Tvärtom expanderade fronten själv genom att bilda nya NSF-
grupper ute i landet. Enligt egna uppgifter från slutet av år 1998 hade 
NSF då ortsgrupper i Karlskrona, Trelleborg, Haninge och Helsing
borg, avdelningar i Klippan, Staffanstorp, Örebro, Visby och Troll
hättan, samt ett 20-tal kontaktpersoner i landet."^  ̂

Rikskontoret finns i Karlskrona. Dit har ett par personer i den 
direkta ledningen flyttat under senare år. NSFS ledning i Karlskrona 
består idag av ett cirka 15-tal aktiva medlemmar i 20 till 2 5-årsål
dern. Dessa personer deltar i allt arbete. Under ledaren återfinns 
sambandschefen, ekonomichefen, propagandachefen samt chefen för 
skydds- och säkerhetsstyrkan. Styrelsen består av en grupp på cirka 5 
personer. Mellan ledningen och medlemmarna återfinns ortsgrupps-

25. Ur polisiär synvinkel sker därmed en huvudsaklig förändring från mera 
traditionell kriminalitet till politiska brott (intervju med kriminalinspektör vid 
polismyndigheten i Blekinge, länskriminalavdelningen, kriminalunderrättelseen
heten, Karlskrona, 22/3 1999). 

26. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 5. Intervjuuppgifter 
uppger att NSF stod emot propåer också från Riksfronten (intervju med 
kriminalkommissarie vid säkerhetspolisen i Karlskrona, 1/2 1999). 

27.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (6):i6, se även Lööw i998:92f och 
Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7 / 1  1998, sidan 5. Enligt NSFS 
samtida egna uppgifter på internet återfirms kontaktpersonerna på tio orter 
(http://www.flashback.net/~nsf/ns.htm, sedermera nedlagd och ersatt). 

http://www.flashback.net/~nsf/ns.htm


ledarna, lokalavdelningsledarna samt kontaktpersonerna. En viss 
autonomi råder, men rikskontoret ser gärna att eget framställt mate
rial insändes till propagandaavdelningen för förhandsgranskning in
nan det sprids vidare/* 

Medlemskapet har tre olika former: stödmedlem, medlem och aktiv 
medlem. En stödmedlem förblir anonym och saknar möjlighet att på
verka besluten, men är välkommen att delta på större möten. Stöd
medlemskap utfärdas utan ansökan. En medlem har möjlighet att 
påverka besluten och informeras om alla större möten. Det aktiva 
medlemskapet sker enbart via rekommendation.^' Medlemsavgiften 
är 200 svenska kronor för år 1999. Till rörelsens ekonomi bidrar 
dessutom försäljningen av det egna materialet, frivilliga bidrag, 
etcetera.'" 

Den som vill bli medlem måste uppfylla ett antal krav på uppträdan
de, uppoffringar, lojalitet och hängivenhet mot rörelsen.'' Enligt 
reglerna får en medlem till exempel aldrig vara påverkad av någon 
drog. Vidare skall en medlem alltid uppträda i rådande uniform vid 
manifestationer och dylikt. Som skäl till bruket av uniform anger NSF 
att uniformen river alla klassklyftor och bildar gemenskap, samt ger 
ett disciplinerat och seriöst intryck.'"^ 

z8. Nordisk framtid 1998 (i):4, Den sanne nationalsocialisten 1997 (3):4, Polis
myndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, krimi
nalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 5f. 

29. »För att kunna beträda det aktiva medlemskapet krävs en hundraprocentig 
tillgivenhet gentemot rörelsen och den nationalsocialistiska ideologin, samt en 
stark personlighet. Du måste varit medlem av rörelsen minst ett år«. Den sanne 
nationalsocialisten 1997 (i):4, se även Lööw 1998:93. 

30.  Den sanne nationalsocialisten 1997 (i):4. 
31. Lööw 1998:154. 
32.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (6): i i .  Enligt reglerna får uniformerad man 

eller kvinna inte utföra brott eller illgärningar. Detta är en ur flera aspekter 
synnerligen intressant regel, inte minst ur aspekten om hets mot folkgrupp, där 
mycket av domstolarnas tolkningar har handlat om klädsel, märken samt gester 
vid manifestationer och dylikt. En välvillig tolkning är att NSF vill anpassa sig 
till demokratins spelregler, en mindre välvillig tolkning är att regeln mot brott i 
uniform avgörs främst utifrån rörelsens egna normer, och inte av demokratins 
lagrum om vad som är brott eller ej. 



Att fastställa antalet medlemmar är naturligt nog ingen enkel sak och 
följaktligen varierar därför uppgifterna. Enligt en informant finns för 
närvarande cirka 60 till 80 medlemmar i Karlskrona. Källor av olika 
slag framhåller att NSF för närvarande är den största och sannolikt 
mest aktiva organisationen av sitt slag i landet." 

2 . 3  Verksamhet  
Heléne Lööw beskriver det engagemang och den ihärdighet som 
fordras av de aktiva inom rörelser som NSF: 

»Att vara aktivist är precis som för 30-talets nationalsociaUs-
ter en heltidssysselsättning, någonting som skall och bör ge
nomsyra aktivistens hela liv, fritid såväl som 'partitid'« 

Följaktligen uppvisar NSF en mångfasetterad och riklig verksamhet, 
något som också framhålls av riksledaren: 

»Vad gör rörelsen idag, ja detta är ingen liten fråga och kan 
därför bara i all enkelhet utvecklas. Idag är uppbyggnaden av 
en funktionsduglig propagandaverksamhet ett måste och där
för riktas en stor del av rörelsens kraft och energi åt detta. Rö
relsen ser även det obestridliga värdet i det politiska mötet. Vi 
organiserar också kamratträffar och tältmöten där diverse ak
tiviteter utövas«.'' 

Propagandaverksamheten bedrivs i olika former. Flygblad har utde
lats i olika omgångar och på olika platser, NSF har en egen hemsida 

33. Säkerhetspolisen 19983:137, Ds 1998 (35): i i7 ,  Lööw 1998:117, samt Den 
sanne nationalsocialisten 1998  ( 5 ) : 3 .  Enligt NSFS källor sträcker sig åldern på 
medlemmarna från 15 till över 7 0  år, Sydöstran 11/9 1997. Enligt intervjuupp
gifter är medlemsantalet i landet för närvarande cirka fyra till femhundra 
personer. 

34. Lööw 1998:453. 
35. Den sanne nationalsocialisten 1997 (i):5. 



på internet. Flera gånger har också propagandachefen och riksledaren 
medverkat vid intervjuer i massmedia av olika slag.'^ 

NSF utger sedan 1996 den egna tidningen Den sanne nationalsocialis
ten (DSNS), som föregicks av Budkaveln.^^ Fram till 1999 har tid
ningen utkommit med tio nummer. Enligt intervjuuppgifter trycks 
tidningen för närvarande i ungefär 400 exemplar. Efter det att det 
första numret utkom flyttades redaktionen och tidningen började 
framställas i Karlskrona.'^ Poliskällor uppger att NSF idag har svårig
heter med att finna fasta lokaler för tryckningen. Därför har utgiv
ningen av det elfte numret dröjt så länge. 

Stor tid och möda läggs ned på arrangemang och manifestationer 
runt rörelsens högtidsdagar och portalfigurer. Bland dessa återfinns 
Adolf Hitler, Rudolf Hess och Birger Furugård." Genom åren har de 
olika mötena hållits på en rad olika platser, företrädesvis i Sveriges 
södra delar. För såväl utomstående betraktare som för NSF framhålls 
den så kallade Hessmarschen i Trollhättan 1996 som en nyckelhän
delse: »Manifestationen bör nog anses som rörelsens direkta inträde i 
den politiska kampen»."*" I Nora kommun återupptog NSF år 1998 
Nordiska Rikspartiets tradition att demonstrera på första maj. Då 
tillstånd saknades för demonstrationen greps ett antal deltagare av 

36. Se till exempel Kvällsposten 19/12 till z z / i z  1997, samt Sydöstran 11/9 1997, 
15/12 1997 och i / i o  1998 (om inslaget i tv-programmet Mosaik). 

37. Tidningen syfte beskrivs av redaktören: »DSNSS  syfte är som tidigare klargjorts, 
inte att värva nya medlemmar till NSF, det gör vi genom flygblad, mediafram
trädanden, debatter och så vidare. Tidningens syfte är att skola redan intresse
rade, rapportera om händelser inom organisationen, att ur ett nationalsocia
listiskt perspektiv gräva i såväl dagsaktuella som historiska händelser, samt på 
ett underhållande sätt ge läsning åt redan ideologiskt skolade», Den sanne 
nationalsocialisten 1998 (5):3. 

38. Den sanne nationalsocialisten 1997 (i):baksidan 
39. Lööw 1998:280,432,435. 
40.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (i):8. 



polisen."*' Fronten sökte och fick tillstånd att demonstrera i Ludvika 
den första maj 1999, men inte i Nora/^  

Uppmärksamhet väcktes då representanter för NSF i valrörelsen 1998 
närvarade med plakat när dåvarande kulturministern Margot Wall-
ström och statsminister Göran Persson medverkade vid ett socialde
mokratiskt valmöte på Klaipedaplatsen i Karlskrona."" Tidigare hade 
NSF i januari 1998 tillämpat samma strategi, det vill säga att i tysthet 
närvara med plakat, utanför kommunfullmäktigelokalen i Karls
krona, vid en minnesstund över Förintelsens offer."*"* I syfte att få till 
stånd en laglig prövning har denna strategi anmälts av polisledningen 
själv för störande av allmän sammankomst."*' 

Utmärkande för NSF är det öppna arbetssättet. På denna punkt skiljer 
sig fronten från många andra grupper av liknande slag. De framträ
dande medlemmarna döljer sig inte bakom falska namn och huvor. 
Trots att detta med all sannolikhet inte är någon bekväm väg att  gå, 
inte minst med tanke på alla straff som flera av medlemmarna har 
fått sitta av, bedöms den ändå som fruktbar av NSFS ledning: 

»Vi tror själva att vår ständiga ökning beror på våra många 
och varierande aktiviteter och vår ärlighet, det vill säga att vi 
inte försöker gömma våra ideal bakom torftiga ursäkter och 
att vi inte gömmer oss bakom pseudonymer eller rånarluvor. 
/.../ om vi skulle gömma vissa viktiga idéer för propagandans 

41.  Lööw 1998:412.. 
42,. Dagens Nyheter 29/4 1999. NSF-karlskroniterna deltog inte vid demonstratio

nen i Ludvika. Däremot var polis- och mediabevakningen omfattande, Dagens 
Nyheter 2/5 1999. Massmediabevakningen runt NSFS möten har sedan länge 
varit påtaglig, inte minst från lokalpressen i Karlskrona. På lokalredaktionerna 
finns journalister som är väl insatta i rörelsens traditioner och högtidsdagar. Att 
följa spelet mellan NSF och myndigheterna o m  huruvida nästa möte skall bli av, 
vart det i så fall skall förläggas, samt hur det avlöper, har blivit en del av den 
vardagliga rutinen för journalisterna. 

43.  Sydöstran 2/9 1998. 
44.  Lööw 1998:93, 332. 
45.  Blekinge läns tidning 8/9 1998. 
46 .  Lööw 1998:93. 



skull för att  offentliggöra dem när man har lyckats ta  sig f ram 
till makten så skulle folkets förtroende för oss försvinna och 
därmed Ns-staten gå under. Vi går hellre den långa och hårda 
men ärliga, och i längden enda vägen i vår frihetssträvan. Vill 
du  något annat så anslut dig till någon halvdan och ofullkom
lig NS-kopia. Men t ro  inte för en sekund att lögnen håller i 
längden».'*^ 

Likasinnade grupper hälsas trots de negativa omdömena välkomna 
till den gård utanför Göteborg (Nossebro) som NSF enligt egen 
uppgift investerat i under 1997.''^ Öppenheten förefaller dock inte 
gälla i alla lägen. Från polishåll framhålls att  NSF i normalfallet ä r  
ytterst obenägen att  ge myndigheterna möjlighet till insyn i den egna 
organisationen.'" Uppgifter om krigslekar, studiecirklar där traditio
nens skrifter studeras, sammankomster där tysk marschmusik spelas, 
är exempel på  eventuella interna verksamheter vars förekomst och 
omfattning är  svåra att verifiera. 

Av olika skäl förefaller NSF ha ambitionen att  utåt sett agera legalt, 
även o m  ambitionen inte alltid går att upprätthålla.'" Nationalsocia
listisk front uppger att organisationen inte är  någon våldsverkande 
organisation. Våld sägs endast utövas i försvarssyfte, för att  skydda 
rörelsens politiska del. ' '  Öppet tar  NSF och DSNS fullständigt avstånd 
från våldsövergrepp mot enskilda personer.'^ 

47.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (5):3. N S  står för nationalsocialistisk. 
48 .  Den sanne nationalsocialisten 1997  (2.):j. Under senare år har uppgifter 

figurerat o m  att NSF förfogar över gårdar på ett antal olika platser i Sverige. 
49 .  Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 

kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 5. 
50. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 

kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 5. 
51.  Den sanne nationalsocialisten 1997 (3):3-
5z .  »Däremot så vet vi att hämnd är bästa vapnet mot våra militanta fiender. Polis 

och åklagare gör allt för att motarbeta oss nationalsocialister vilket gör det 
omöjligt för oss att få ut någon rättvisa genom den vägen. Därför, och bara 
därför så accepterar och förespråkar vi att rättmätig hämnd får förekomma», 
Den sanne nationalsocialisten 1997 (2) : i i .  Se även Lööw 1998:119. 



Nationalsocialistisk front har upparbetat internationella kontaktnät. 
Tillsammans med nationalsocialister i Danmark och Norge ger NSF ut 
Nordisk Framtid, som uppges vara en kamptidning för nationalso
cialismen i Norden. Även i Tyskland har NSF kontakter med likasin
nade." Av den egna tidningen och av andra tidningar framgår att NSF 
deltar vid olika möten och sammankomster utomlands. Utländska 
sympatisörer deltar också vid möten och sammankomster i Sverige. 
Enligt egen utsago stöder NSF 

»/.../ (mer eller mindre) alla rörelser som på ett eller annat sätt 
verkar för att sprida det nationalsocialistiska budskapet till 
det germanska folket runt om i världen eller krossa de folkliga 
och kulturella bödlar som besitter makten i de vita nationerna. 
NSF verkar för att med alla medel återta makten till landets 
urbefolkning och finner det därför vara en självklarhet med 
seriösa samarbeten mellan små och stora organisationer i och 
utanför landet«." 

Det är svårt att närmare utreda och belägga i vilken mån NSF får 
ekonomiskt och annat stöd utifrån. Uppgifter härvidlag befinner sig 
mest på ryktesplanet. Klart är dock att NSF potentiellt sett har goda 
utsikter att få sådant stöd. Den renlärighet och ihärdighet som 
organisationen uppvisar är idag ovanlig i dessa kretsar och uppskat
tas av inflytelserika och bemedlade sympatisörer." 

2 .4  Idéer  
NSF framhåller att fronten är en organisation som vilar på national
socialismen, ett begrepp som enligt de egna texterna består av de två 
samverkande komponenterna nationalism och socialism. Nationalis
men sägs ge uttryck för bekännelsen till det svenska folket som 

53. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 
kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 7/1 1998, sidan 5. 

54. Den sanne nationalsocialisten 1997 (2):io. Om relationerna till Nordland med 
flera, se Lööw 1998:117,171,193. Om internationella kontakter, se Björgo 
1997: 317. 

55. Intervju med representant för organisationen Exit-Sverige, 2.9/3 i999-



nation. »Det centrala i denna nationalism är blodsgemenskapen, som 
förbinder vårt folk till den ariska folkstam som vi tillhör Socia
lismen är  NSFS bekännelse till folkets rätt till inre styrka, genom 
förverkligandet av det sociala rättvisekravet. »Den riktiga socialismen 
löser de olika befolkningsgruppernas sociala frågor utan att föra en 
klasskamp där särintressen ställs emot varandra. Den löser de olika 
frågorna på folkgemenskapens grund«." 

I det egna huvudorganet uttrycks en medvetenhet om att begreppet 
nationalsocialism kan ha  ett skrämmande intryck på läsaren, då det 
kan ge associationer till förföljelse, förintelse, gråtande judar och 
skinnhuvuden som sparkar oskyldiga individer. Dessa negativa 
associationer förklaras dock bero på massmedias lögnartiklar och 
taktiska smutskampanjer, DSNSS syfte sägs vara att få läsaren att 
förstå vad nationalsocialismen egentligen strävar för respektive mot. 
När  detta är gjort kvarstår faktumet att »/.../ de flesta tycker som vi 
men är rädda för ordet nationalsociaUsm«.'* 

En annan tanke som återfinns i NSFS huvudorgan är att nationalso
cialismen är obeprövad i Sverige och heller inte sammanfaller med 
ideologierna hos dagens härskande partier. Följande deklaration följs 

56. Den sanne nationalsocialisten 1996 (i):9 
57.  Den sanne nationalsocialisten 1996 (1)19.1 en artikel i D S N S ,  rubricerad 

»Tankar kring socialismen®, redogörs för den sanna socialism som NSF strävar 
efter. Artikeln är en polemik mot socialdemokratin i allmänhet och lagen o m  
anställningsskydd i synnerhet: »En socialist borde ju logiskt sett sträva efter att 
den som gör rätt för sig belönas medan den som ligger på latsidan, missköter 
sig eller rent av saboterar på sin arbetsplats borde bestraffas med en direkt 
avskedan. Men tack vare Socialdemokratiska 'Arbetarepartiet' (SAP) så får den 
senaste anställde på en arbetsplats lämna sitt jobb i fall att företaget måste 
skära ned på sin personal (vilket inte är ovanligt i dagens SAP-samhälle). /.../ Är 
det vettigt att sparka den kreative medan den late får stanna kvar, och i så fall, 
vad är det för solidariskt, rättvist och socialistiskt med det? /.../ Vi i NSF anser 
tvärtemot SAP att den starke är den som skall uppmuntras. Beter man sig illa på 
sin arbetsplats så måste man räkna med att avskedas och arbetar man bra och 
kreativt så skall man belönas. Detta är socialism och det är så det skall gå till«. 
Den sanne nationalsocialisten 199S (2.):^. 

58.  Den sanne nationalsocialisten 1997 (z):2. 



av slutsatsen at t  NSF aldrig någonsin skulle kunna samarbeta med 
något av de etablerade partierna, annat än  i enskilda sakfrågor: 

»Vi är öppet mot kommunism och klasskamp, dock utan at t  
vara borgare. Vi ställer oss mot allt vad ränteslaveri och kapi
talism heter utan att för  den skull vara marxister. Vi ställer oss 
för  personlig frihet och värnar om den vanliga människan och 
trots att Folkpartiet hävdar sig göra i stort sett detsamma så ä r  
vi absolut inga liberaler utan så långt därifrån man  kan kom
m a » . "  

NSF tar  avstånd från demokratin som styrelseform. I den nationalso
cialistiska staten fattas inga beslut enligt den parlamentarisk-demo-
kratiska principen.^" Parlamentarismen och majoritetsprincipen 
ersätts av ledarprincipen. Den närmare presentationen i huvudorga
net av  NSFS ledare inleds så här: 

»Nationalsocialismen är som alla säkerligen vet en elitrörelse 
vars mål ä r  att erövra makten. Vi har  aldrig varit intresserade 
av at t  samarbeta med de demokratiska alternativen och kom
mer aldrig att vika f rån våra ideal. Detta ä r  något som de fles
t a  Ns-rörelser kan hålla med om. Men vi i NSF hävdar dess
utom att ingen rörelse kan  kalla sig nationalsocialistisk utan 
at t  hålla på  den nordiska ledarprincipen. Ingen rörelse har  nå
gon stark framtid o m  de inte har en stark ledare. Ledaren ä r  
och förblir rörelsen och rörelsen är och förblir trogen leda-

él 
r e n « .  

Ledaren väljs av folket på en period om tio år .  Ledaren utser sedan 
en elitregering - en samling experter som rådgör med ledaren. Leda
ren har  hela tiden folkets bästa för ögonen.'^ Folket fråntas inte all 
rätt  at t  påverka beslut som rör  nationen och därmed deras levnads
villkor. Varje medlem av folket har en rådgivande röst, men själva 

59. Den sanne nationalsocialisten 1998 (2):2. 
60. Den sanne nationalsocialisten 1998 (2):3, se även DSNS 1998  (4)16. 
61. Den sanne nationalsocialisten 1998 (i):8. 
62,. Sydöstran 11/9 1997. 



»/.../ beslutet fattas aldrig genom majoritetsomröstningar utan alltid 
av en (väl insatt och ansvarsfull) förtroendevald person«/ '  

I det politiska program som NSF presenterade på sin hemsida på 
internet i slutet av år 1998 förklaras att regeringen skall bestå av 
sakkunniga representanter som valts inom de olika yrkeskategorier
na. Vidare förordas ekonomiska lättnader såsom sänkt skatt och 
lönetillägg för barnrika och genetiskt friska familjer. Inom den 
offentliga sektorn utlovas också kraftigt stöd till en mer personinrik-
tad skola, fritidssysselsättning åt den svenska ungdomen, samt inom 
sjukvård och äldreomsorg, tillsammans med en lagstadgad rätt till 
välförtjänt pension. Statlig kontroll förutskickas av alla svenska 
massmedier. Vikten av ökade resurser inom all polisiär verksamhet 
samt av omfattande modernisering av ett obligatoriskt svenskt 
totalförsvar betonas. Dessutom föreslås straffskärpning »/.../ vid all 
ekonomisk brottslighet och införande av dödsstraff vid grova sexual
brott och narkotikabrott samt vid landsförräderi 

NSF förespråkar förstatligande av allmännyttiga intressen såsom 
gruvor, kraftverk, telenät, banker och dylikt. I övrigt utlovas skydd å t  
enskild hederlig företagsamhet och den privata egendomens erkän
nande. På grund av strävan efter ett självständigt och oberoende 
Sverige förordas ett omedelbart utträde ur EU och FN samt liknande 
»internationalistiska penningbaserade sammansvärjningar», NSF vill 
även avskaffa alla ekonomiska bidrag till kommunistiska och dikta
toriska stater samt till utomeuropeiska länder. Forskningen till skydd 
för djur och natur kan påräkna kraftigt stöd om NSF får möjlighet att 
förverkliga sina pohtiska grundidéer. För plågsamma djurförsök, 
samt för onaturlig genmanipulation av växter och djur, är däremot 
ett totalförbud att vänta. Den svenska modernäringen - jordbruket -
vill NSF återupprätta och kraftigt hävda genom en omläggning av 
handelspolitiken i riktning mot största möjliga självförsörjning samt 

63.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (z):3. 
64. Http://www.flashback.net/~nsf/ns.htm. 



återgående till det ekologiska jordbruket. Småjordbruken utlovas 
ökat s t ö d / '  

Enligt NSFS politiska grundidéer skall fler arbetstillfällen skapas 
genom ett ökat utnyttjande av inhemska naturresurser samt genom 
»repatriering av all utomeuropeisk invandring». Slutligen förordas 
»viktiga vidtaganden av rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra 
den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet. Därmed upprät
tande av en statlig raskontroll. Obligatorisk undervisning av rasbio
logi och rashygien samt främjande av en sund kroppskultur«.^^ 

NSFS  tankegods anknyter även till den så kallade historierevisionis-
men, eller förintelseförnekandet. I det föregående avsnittet nämndes 
NSFS närvaro vid en minnesstund över Förintelsens offer. Efter att ha 
fått lämna sina plakat utanför lokalen kunde  NSFS representanter 
delta vid detta möte med en överlevande från Auschwitz-Birkenau. 
Denne person berättade om hur han under sin vistelse i lägret blev 
vittne till dödsmisshandel och hängningar, samt hur släktingar och 
goda vänner gasades ihjäl och brändes. Under sommaren 1944 
gasades 10 000 människor ihjäl per dygn i lägret. '̂̂  Så här kommente
rar NSF minnesstunden i det egna huvudorganet: 

»För att visa att en historieförvanskare av denna sort inte bör 
få  komma till tals och mer eller mindre hjärntvätta svenska 
ungdomar, allt för sin egen och världsjudendomens vinnings 
skull så bestämde sig några få NSF -medlemmar att manifestera 
och visa sin avsky utanför salen strax innan./.../ Det är nu vik-

65. Http://www.flashback.net/~nsf/ns.htm. 
66.  Http://www.flashback.net/~nsf/ns.htm. Förutom att framstå som stötande, kan 

kanske dylika idéer om raser för många te sig som nattståndna eller till och 
med passé, men det är de absolut inte för de som tror på dem. I sin senaste bok 
beskriver Heléne Lööw föreställningarna om det raskrig som pågår enligt 
dagens aktivister: »Raskriget och dess olika dimensioner är inte någon fantasi, 
utan en konkret vardaglig verklighet för aktivisterna. Det är utifrån den 
verkligheten de agerar. Rasideologin kan sägas vara det kodsystem och den 
grundläggande filosofi som aktivisterna baserar sig på i sitt tänkande och 
handlande® (Lööw 1998: 169). 

67. Blekinge läns tidning 30/1 1998. 



tigare än  någonsin att vi visar folk den sanna historien och att 
vi får folk att vakna till och inte tro på denna alternativa his
torieförvanskning « /*  

I andra artiklar i den egna tidningen knyter NSF också an till före
ställningen om att världen styrs av den sionistiska ockupationsregi
men (zog). Enligt denna föreställning finns inte bara biologiska utan 
även andliga raser. Begreppet ZOG innefattar således inte bara judar, 
utan potentiellt sett också makthavare i det egna landet, såsom 
politiker, näringslivsfolk, polis, rättsväsende, byråkrati, intellektuella 
och massmedia, vilka anses ha »sålt sin själ till judarna«: »ZOG är 
således i mångt och mycket synonymt med det existerande samhäl
l e t» / '  Exempel på att NSF ansluter till denna föreställning är: om
nämnandet av upplevt åsiktsförtryck som uttryck för det »judiska 
maktmonopolet« (läs: Sveriges demokratiska statsskick),^" benäm
nandet av polisföreträdare som »de blå-uniformerade sionisterna«^' 
eller »judestatens små blå knektar«^^, rubricerandet av tidningen 
Dagens Nyheter som »den judeägda p r o p a g a n d a t i d n i n g e n u t d e 
landet av epitetet »månadens kroknäsa» till åklagare,'^'* nuvarande 
statsråd^' och kommunalråd^^, samt andra artiklar i vilka polis och 
kommunala tjänstemän omnämns som exempel på z o g / ^  

68.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (z):3. Artikeln är rubricerad »Bluffen som 
aldrig dör ut?«. Under en bild av föredragshållaren står att läsa: »Babben 
Larsson och Lars Lindroth har fått en ny medlem i 'stå-upp-genren'«. Se även 
DSNS 1998 (3):9. 

69. Lööw i998:46of. 
70.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (5):9. 
71.  Den sanne nationalsocialisten 1997 (3):io. 
72.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (i):8. 
73.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (2):9. 
74.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (4):9. 
75.  Den sanne nationalsocialisten 1998 {s)-9-
j6. Den sanne nationalsocialisten 1998 (3):9. 
77.  Den sanne nationalsocialisten 1998 (3):5 och DSNS 1998 (4):9. 



2 .5  Är NSF nationalsocialistiskt? 
NSFS  företrädare är måna om att framhålla nationalsocialismen, ge
nom namngivandet av organisationen, i artiklarna i den egna tidning
en, i sitt sätt att manifestera, etcetera. Kvarstår bilden av NSF som 
nationalsocialistiskt när organisationens idéer sätts i ljuset av forsk
ningen om denna ideologi? Avsikten med detta avsnitt är att helt kort 
sätta NSF i relief till tidigare forskning om begreppet nationalsocia
lism i allmänhet, samt till tysk och svensk nationalsocialism i synner
het. 

Stefan Björklund fastställer ett antal grunddrag i nazismen; det 
extrema auktoritetskravet, det vill säga massans inordnande under en 
enda persons vilja (ledaren); det organiska infogandet i ett kollektiv 
(folket/nationen) i vilket ledaren representerar folket; hierarkin 
mellan ledaren och partiet; rasteorierna om en biologisk elit; samt 
den sociala harmoni som följer av idéernas genomförande.'^* 

Herbert Tingsten framhåller rasideologin som det mest grundläggan
de och originella inslaget i nationalsocialismens tankevärld: »I ingen 
annan politisk ideologi av betydelse spelar liknande föreställningar en 
väsentlig roll«.^' Han framhåller också begreppen folk - i betydelsen 
härstamning i termer av »blod och jord« - stat, totalitet, ledarprinci-
pen, samt socialism - i betydelsen kamratskap, solidaritet, folkge
menskap, pliktkänsla mot det allmänna, preussisk anda, samt natio
nell självhävdelse.*" Tingsten nämner också den nationalsocialistiska 
tendensen att »/.../ upphöja instinkten och intuitionen på förnuftets, 
viljan och handlingen på reflexionens bekostnad, att mäta teoriernas 

78. Björklund 1976:163-167. Se även Lööw 1990:9. 
79 .  Tingsten i992,:70, se även Lööw 1998:458 och Nilsson i^^6:z6(. Harald 

Ofstad har en annan uppfattning än Tingsten. Betraktad som ett generellt 
fenomen kan nazismen enligt Ofstad uppstå också på annan grund än på så 
kallad rasbestämd grund. Det avgörande är enligt Ofstad »vi är mer värda än 
ni«-tanken. Enligt honom är också rasbegreppet minst sagt problematiskt, 
Ofstad 1993:177. För en analys av begreppet rasism, se Lange 1992, särskilt 
sidorna i 6 o f ,  166-170. 

80. Tingsten i992.:87ff, 118. 



värde efter deras förmåga att stimulera och att från denna utgångs
punkt propagera myter till de breda massornas t jäns t« / '  

Heléne Lööw jämför idéerna hos den statsbärande tyska nationalso
cialismen med den samtida svenska nationalsocialismens idéer. Enligt 
henne var hörnstenarna i båda fallen rasideologi/antisemitism, 
nationalism, antidemokrati, antimarxism, Fiihrerprincipen och 
folkgemenskapstanken. Det fanns dock idémässiga skillnader mellan 
de båda. Löövî  betonar att de svenska rörelserna inte enbart hämtat 
sina idéer från Tyskland. Framför allt rasideologin byggde i viss 
utsträckning på en inhemsk tradition.'^ 

Sammantaget återfinns hos NSF klara uttryck för nationalsocialism: 
en hög grad av överensstämmelse råder oavsett om  NSFS idéer sätts i 
ljuset av Björklunds, Tingstens eller Lööws karakteriseringar.^' Hos 
NSF återfinns auktoritetskravet/ledarprincipen, det antidemokratiska 
draget och antimarxismen. Framträdande är nationalismen, folkge
menskapstanken och den organiska idén att harmoni uppstår när 
individer och klasser inordnas under statens och ledarens vilja. 
Tongivande är inte minst rasideologin och antisemitismen. Eller som 
Heléne Lööw uttrycker saken: 

»Den nationalsocialistiska och rasideologiska rörelsen bygger 
på  kamratskap, utvaldhet och individens identifikation med 
ideologin och rörelsens mål. I denna föreställningsvärld måste 
en individs handlingar alltid underordnas 'rasens' bästa«.*'* 

Vad gäller maktpositioner finns förstås avgörande skillnader mellan 
NSF och det tyska nazistpartiet, som ju var statsbärande i många år, 
samt mellan NSF och de dåtida svenska nationalsocialistiska parti-

81. Tingsten 1992:60. För Harald Ofstad är det kombinationen av sex 
komponenter som utgör nazismens kärna: elitprincipen, maktidentifikationen, 
interventionsrätten, våldspresumptionen, moralsuspensionen och makt är rätt
principen, Ofstad 1993:179. 

82.  Lööw 1990:255. 
83.  Se även Lööw 1998:51. 
84. Lööw 1998:158. 



erna, som ju var representerade i flera kommunalfullmäktigeförsam
lingar runt om i landet (exempelvis i Karlskronatrakten). Då NSF för 
närvarande inte innehar någon sådan formell maktposition är det 
svårt att analysera organisationen exempelvis i ljuset av Tingstens 
iakttagelse av tendensen att sätta instinkt, intuition, vilja samt hand
ling framför förnuft och reflexion. Dessa drag kommer sannolikt 
fram tydligast i det mera praktisk-politiska arbetet.*' 

På en punkt kan  NSFS hållning tyckas brista i renlärighet, nämligen 
vad gäller förintelseförnekandet: Borde inte en konsekvent national
socialist ställa sig bakom Förintelsen betraktad som ett historiskt 
faktum och möjligen också välkomna liknande åtgärder framdeles? 
Huruvida aktivisterna själva innerst inne tror på den så kallade 
historierevisionismen är förstås svårt att veta. Heléne Lööw ger dock, 
med hänvisning till Stéphane Bruchfeld, en rimlig förklaring till 
varför den har vunnit spridning: 

»Historierevisionisterna strävar efter att antingen tona ned el
ler att helt förneka Förintelsen, för om den aldrig ägt rum så 
blir det åter möjligt att öppet beundra Hitler och Tredje Riket. 
Och om tvivel på den historiska verkligheten vinner fotfäste 
hos en bredare allmänhet, undergrävs och neutraliseras mot
ståndet mot nationalsocialismen».*^ 

Betecknar begreppet nynazism överhuvudtaget någonting fundamen
talt nytt så är det att dagens nationalsocialister måste ta ny och 
självständig faktisk samt strategisk ställning till historiska fakta som 
Förintelsen. 

85. NSF har förutskickat sitt kommande deltagande i allmänna val, se till exempel 
http://www.nsfront.com, men passar för närvarande inte helt och hållet in på 
Tore Björgos organisatoriska klassifikation av poUtiska partier på högerkanten. 
För övrigt pendlar NSF mellan Björgos ideologiska fixeringar av »nationella 
demokrater» (antiimmigrationsaktivister) och »rasrevolutionärer« (nynazister), 
även o m  fronten mestadels befinner sig i det senare lägret, Björgo 1997:56-65, 
se även Lööw 1998:122. 

86. Lööw 1998:322. 

http://www.nsfront.com




3 .  KARLSKRONAPOLITIKERS U P P F A H N I N G A R  O C H  
AGERANDE 

Hur har de ledande kommunpolitikerna i Karlskrona reagerat på 
NSFS förekomst, idéer och verksamhet? Detta kapitel handlar om vad 
som beslutats, gjorts och tänkts på kommunens centrala politiska 
nivå. I fokus står med andra ord kommunens högsta styrande organ 
och personer. Först redovisas gemensamma beslut och initiativ. 
Därefter återges uppfattningarna hos ledande kommunpolitiker från 
olika partier. Slutligen kartläggs särskilt de socialdemokratiska 
kommunalrådens agerande och synsätt. 

3.1 Upprop,  nä tve rk  och ekonomiska  satsningar 
Lördagen den fjärde november 1995 hade ägaren till festplatsen 
Masten hyrt ut sin anläggning till en »Musik- och kamratförening«. 
Även efter det att polisen upplyst ägaren om att nynazister stod 
bakom den ansökande föreningen förklarade sig denne fortfarande 
villig att hyra ut Masten. Kommunen erbjöd ägaren 3000 kronor, 
som motsvarade nazisternas hyra, men denne ville inte bryta det 
redan ingångna kontraktet. Från ägarens sida rörde sig saken sanno
likt mindre om sympati för konsertens arrangörer än om en djupgå
ende besvikelse mot politiker och myndigheter sedan tidigare.*^ 

I detta läge gick företrädare för alla politiska partier i Karlskrona 
kommunfullmäktige ut med ett »Upprop mot nazism, rasism och 
främlingsfientlighet«. Partierna i fullmäktige uppmanade Mastens 
ägare att stoppa den planerade nazistgalan: »Nazismens framfart i 
Sverige måste stoppas! Historiens vanvett får aldrig upprepas!» hette 
det i uppmaningen.^' 

87.  Blekinge läns tidning 11/10-95. Se även Sydöstran 19/3 1996. 
88. Upprop mot nazism, rasism och främlingsfientlighet, kommunstyrelsen i 

Karlskrona, 31/10 1995. Trots det gemensamma partipolitiska uppropet kom 
konserten till stånd, Sydöstran l o / i i  1995. Konserter av detta slag har annars 
varit ovanliga i Karlskrona. 



Relativt tätt efter uppropet började gemensamma partipolitiska 
krafter verka för att bilda ett nätverk mot nazism och antisemitism. 
Nätverket kom att omfatta samtliga politiska partier i Karlskrona 
kommunfullmäktige, företrädare för kyrkorna, de idéburna folkrörel
serna, idrottsrörelsen, fackliga organisationer med flera. Ett 40-tal 
organisationer och föreningar slöt upp bakom nätverket. Strax efter 
sitt bildande samlade nätverket flera hundratals människor i en 
manifestation.^' 

I en skrivelse i augusti 1996 föreslog kommunstyrelsens ordförande 
en aktion mot nazism och antisemitism. Denne ville att kommunsty
relsen skulle verka för att insatser görs inom de delar av kommunens 
verksamhet som berör främst barn och ungdomar: 

»I diskussionerna inom nätverket har det ofta återkommit 
synpunkter på bland annat skolans djupa ansvar för spridan
det av kunskap kring nazismen och antisemitismen. Det har 
redovisats goda exempel på insatser inom området och, dess
värre, dåliga exempel. För att understryka behovet måste yt
terligare insatser ske inom området från de delar av kommu
nens verksamhet som berör främst barn och ungdomar. Ex
empel på insatser kan vara temaveckor på skolorna, fördjup
ningsarbeten, informationskampanjer på fritidsgårdarna med 
mera. Det är en stor fördel om arbetet sker i samverkan med 
det startade nätverket«.'° 

89. Enligt tidningsuppgifter samlade demonstrationsmarschen mot högerextremism 
cirka 700 personer, Expressen 10/10 1996. Nätverket har varit aktivt 
periodvis. Nyligen framhöll nätverket i en insändare vikten av att inte glömma 
kränkningarna under den så kallade Kristallnatten 1938, Blekinge läns tidning 
9/11 1998. 

90.  Aktion mot nazism och antisemitism, Karlskrona kommunstyrelse 20/8 1996.1 
beslutsklämmen framhålls att kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder 
att ta ytterligare initiativ och genomföra ytterligare aktiviteter med syfte att öka 
kunskapen kring nazism och antisemitism. Om målet att utbilda medarbetarna 
i den kommunala nämndorganisationen i dylika rörelsers verksamhet säger en 
ledande moderat i april 1998: »Det tycker jag blev ett slag i luften«, se intervju 
i Rundqvist & Engström 1999. 



Efter denna propå har flera av de exempel som kommunstyrelsens 
ordförande gav blivit verklighet. Under vecka 13 år  1998 avhölls till 
exempel en temavecka på gymnasieskolan i Karlskrona med en rad 
inbjudna föreläsare/ '  

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande utarbetade kommun
chefen och samordnaren för välfärdsfrågor i mars 1998 ett förslag till 
stöd för aktiviteter mot antidemokratiska krafter. I förslaget sägs att 
det krävs många insatser för att lyckas med arbetet mot antidemokra
tiska krafter. Förslagsställarna betonar att olika åtgärder redan har 
vidtagits av kommunen, olika organisationer och enskilda, men att 
många av dessa aktiviteter sker med ideella krafter och med starkt 
begränsade resurser: 

»Det är därför viktigt att samhället ytterligare aktivt stödjer mång
falden i det ideella arbetet mot antidemokratiska krafter 

Sjunde april 1998 beslöt kommunstyrelsen i Karlskrona att avsätta 
Z 5 0 . 0 0 0  kronor per år  1 9 9 8  och 1 9 9 9  till stöd för aktiviteter mot 
antidemokratiska krafter. Regler för fördelningen av dessa medel har 
tagits fram: »Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer, enskil
da och myndigheter med säte i Karlskrona kommun. I de fall sökande 
är förening eller liknande organisation skall denna ha en demokratisk 
uppbyggnad. /.../ Områden som kommer att prioriteras är: /.../ barn 
och ungdom, aktiviteter som visar på nya arbetsmetoder och vägar i 
arbetet mot antidemokratiska krafter, samarbete mellan olika organi-

9 1 . 1  det föregående kapitlet (avsnitt z.4) nämns den Manifestation om Förintelsen 
som genomfördes vid kommunfullmäktigemötet torsdagen den 2.9 januari 
1998. Manifestationen var ett svar på en förfrågan från regeringen till landets 
samtliga kommuner om att hålla minnesstunder. Kommunikationen har även 
gått i motsatt riktning. Politiker med flera i Karlskrona kommun vände sig till 
regeringen, i synnerhet försvarsministern, för att stoppa Pliktverkets beslut om 
att låta NSFS propagandachef få göra värnplikten. Pliktverkets beslut ändrades 
sedermera, Kvällsposten 14/3 1998, se även Blekinge läns tidning 13/3 1998. 

92.  Stöd till aktiviteter mot antidemokratiska krafter, kommunstyrelsen i 
Karlskrona, 19/3 1998. Rasism anges i förslaget som ett exempel på en antide
mokratisk kraft. I en tidningsintervju tillfogar kommunstyrelsens ordförande 
också att åtgärden genomförs på grund av de nynazistiska krafterna i 
Karlskrona, Blekinge läns tidning 3/4 1998. 



sationer, aktiviteter som kännetecknas av l å n g s i k t i g h e t U t b e t a l 
ningen av medlen tog sin början under hösten 1998. 

3 . 2  Politikernas uppfat tningar  o m  NSF och sin e g e n  rolî '* 
Åtta ledande kommunpolitiker i Karlskrona - två från socialdemo
kraterna, moderaterna samt folkpartiet och en vardera från vänster
partiet respektive centerpartiet - har intervjuats om sina uppfattning
ar om NSF, kommunens ansvar, den egna rollen, etcetera. På frågan 
om vad som gjorts är de åtta tämligen ense. De intervjuade politiker
na hänvisar till nätverket, Frisam flyktings verksamhet, antirasistiska 
dagar, massmediamedverkan, skolsatsningar, ungdomssatsningar, 
manifestationer mot rasism och främlingsfientlighet, samt till det 
ekonomiska stödet för verksamheter mot antidemokratiska krafter. 
Partiföreträdarna anser att frågan i liten utsträckning har behandlats 
på central kommunalpolitisk nivå:" 

»Jag tror att det har varit väldigt få direkta politiska beslut 
kring det här«. 

»Nu har det ju inte beslutats speciellt mycket, utan vi har ju 
även överlåtit till skolan att hantera sina saker. Nej, det har 
inte fattats så många beslut eller varit förslag på den nivån«. 

Av intervjuerna med politikerna framgår också att debatten har varit 
ringa, lågmäld och i stort sett präglad av partipolitisk enighet. Några 
exempel på förslag i frågan som förts fram och röstats ned finns till 
exempel inte. 

93.  Förslag till regler för fördelning av stöd till aktiviteter mot antidemokratiska 
krafter, kommunstyrelsen i Karlskrona, 15/5 1998. 

94.  När inte annat anges baseras uppgifterna i detta avsnitt på de intervjuer med 
åtta ledande kommunpolitiker i Karlskrona som redovisas i Rundqvist 8c 
Engström (kommande). Dit hänvisas den läsare som vill ha en fylligare bild av 
politikeruppfattningarna. 

95.  Möjligtvis återfinns denna uppfattning i mindre grad hos de två socialdemokra
terna än hos företrädarna för de övriga partierna. 



Vad beror det på att besluten och initiativen från kommunens samla
de partipolitiska ledning har varit så få? Intervjusvaren ger flera 
ledtrådar. Ett par av politikerna framhåller att frågan skiljer sig från 
andra kommunalpolitiska frågor på grund av att den är så svår: 

»Alltså många frågor, där kan du agera betydligt bättre, du 
fattar ditt beslut, du har motförslag, och sådär. Men jag kän
ner alltså att frågan är så komplex, vad har vi för möjligheter 
att agera, hur skall vi agera ?« 

Frågans komplexitet kan enligt vissa intervjusvar förklara varför 
»ingen vill t a  tag i den«. Att manifestationer och dylikt är bra, men 
har »har kommit alldeles för sent«, är en annan uppfattning, som i 
sin tur har en förklaring: 

»Jag tror att frågorna har aktualiserats mer under de senaste 
åren, även i media. Ingen av oss trodde väl i våran aningslös
het att det skulle behövas ett nytt vaccin mot nazismen.« 

Dessutom finns en annan tanke som är både påtaglig och utbredd i 
politikernas intervjusvar, nämligen att frågan är hela samhällets 
ansvar. Så här ser politiker från tre olika partier på saken: 

»Man kan inte säga att det här är en sak för dom politiska 
partierna, det här är en sak för hela samhället.« 

»Alla måste ju vara med och ta sitt ansvar, man kan inte 
skylla på att det är kommunstyrelsen som borde råda bot på  
nazismen.» 

»Man skall jobba från ett underperspektiv så att  säga, i skolor 
och organisationer och idrottsföreningar.» 

Denna tanke, »att det finns en gräns för vad politiker kan göra« -
som en annan politikerinformant uttrycker saken, bör nog inte ses 
som ett undfallande argument för att slippa ansvar, snarare som ett 
genuint uttryck för övertygelsen att politiker inte ensamma kan lösa 
saken. Det förefaller som att kommunledningens återhållsamhet är en 
medveten strategi i syfte att nå en bred och kraftfull mobilisering. 



som befaras utebli om de högsta politiska organen och personerna 
ger ett myndigt sken av att ha alla svar. 

Tydligt framgår denna medvetna strategi när politikerna beskriver 
uppkomsten av nätverket mot nazism och antisemitism. Så här säger 
politiker från två olika partier om nätverket och det faktum att inga 
formella politiska beslut har fattats om det: 

»Vi har försökt engagera oss för att vi tycker att det är vik
tigt.« 

»Just nätverket, det är ju inte kommunens nätverk utan det är 
ju mera ett, en mycket löslig organisation, och där vi har be
tonat att den skall vara mycket löslig. För att vi vill inte på 
något sätt ge sken av att axla allt jobbet. Utan vi vill ha en de
batt i skolan, i föreningar och så vidare.« 

Vissa av de intervjuade politikerna sätter likväl ifråga om nätverket 
har bidragit till en bred och kraftfull mobilisering av mera varaktig 
karaktär. Så här beskriver en av dem sina intryck efter demonstra
tionsmarschen under 1996: 

»Och sedan kände jag litetgranna att det började att dö ut det 
här engagemanget. /.../ Tanken var faktiskt att manifestatio
nen skulle vara årligen återkommande. Det fanns en tanke, 
inga beslut, men en tanke på att jobba vidare med det här. 
Men det har liksom stoppat upp va.« 

Ytterligare en politiker konstaterar att många inbjudna föreningar 
inte kommer till de arrangemang av olika slag som anordnas.'^ 

När  det gäller politikernas uppfattningar om hur stora problemen 
med rasism och främlingsfientlighet är i Karlskrona så varierar 
svaren något. Huvudtendensen är dock att politikerna inte finner sin 
kommun mera anstucken av sådana strömningar än andra kommu
ner. O m  frågan avgränsas till endast nazism och NSF är svarsbilden 
entydig. Oavsett parti ser alla intervjupersonerna NSF som den största 

96. Se även Sydöstran 26/3 1997, 29/8 1997, 30/8 1997 och 2.0/10 1997. 



och ofta till och med enda anledningen till att Karlskrona hamnat på 
kartan när det gäller den här typen av frågor. Politikerna finner dock 
överlag att NSF är en liten grupp utan något direkt stöd hos allmänhe
ten; 

»Här har ju varit vissa grupperingar som har funnits i Karls
krona /.../ det är en liten grupp men den är inte så liten att den 
inte kräver att man ger den uppmärksamhet och är medveten 
om att den finns där.« 

Det tycks också finnas en mer eller mindre gemensam uppfattning om 
att organisationens inflytande är i avtagande: 

»De här unga nazisterna är ju en liten grupp. Deras inflytande 
har nog minskat, för ett par år sedan var dom nog mer ett al
ternativ för ungdomar.» 

Politikerna uppfattar således NSF som ett problem, om än av ett 
specifikt och möjligen också avtagande slag. Några av politikerna 
framhåller också att kommunen inte har lyckats särskilt väl med att 
integrera sina invandrare, då det i Karlskrona finns skolklasser med 
enbart invandrare, samt att få  ordinarie arbeten har skapats för 
invandrarna. Som grund till NSFS lokalisering uppges annars att det 
alltid funnits ett stöd för rasism och högerextremism som har varit 
starkare än på andra orter. Andra politiker betonar snarare att det 
finns en person i kommunen som har lyckats entusiasmera andra och 
också fått sympatisörer på andra håll i landet att flytta dit.'^ 

När  det gäller vad som bör göras finns exempel på att företrädare 
över parti- och blockgränserna i Karlskrona kommmun vill förbjuda 
organisationer som NSF. Likaså uppger andra företrädare, återigen 
över parti- och blockgränserna, att den befintliga lagstiftningen är 
tillräcklig, men att den kanske kunde tillämpas i högre grad än för 

97.  I en intervju i mars 1999 framhåller ett socialdemokratiskt kommunalråd att 
det inte finns något allmänt stöd i Karlskrona för vare sig NSF eller högerextre
mism: »Det vet jag på grund av att det lokala parti som ställt upp i kommu
nalvalet inte har fått något stöd«, intervju med socialdemokratiskt kommu
nalråd i Karlskrona, 22,73 ^999-



närvarande. På den här punkten är således de åtta intervjuade politi
kerna kluvna i två läger, som sträcker sig över parti- och blockgrän
serna. En partiföreträdare uppger att man varken skall tiga ihjäl 
problemen eller konfrontera nazisterna ute på gator och torg: 

»Min uppfattning är att dom skall var med i diskussionen, 
dom skall vara med i gemenskapen. Man skall alltså prata 
med dom, och där försöka övertyga dom om hur fel dom 
har.« 

3 . 3  Kommunalråds omläggning a v  strategi f r å n  dialog till k r a v  
p å  fö rbud  

Ambitionen att prata med unga nationalsocialister visade det ansva
riga socialdemokratiska kommunalrådet prov på under vintern och 
våren 1995. Kontakterna hade kommunalrådet knutit tidigare. Så här 
berättar denne i en intervju våren 1998: 

»I samband med valet 1994 så var det mycket dålig stämning 
ute på stan. Jag minns själv hur vi stod och delade ut korv 
mitt i natten till ungarna och det var tämligen hotfull stämning 
och då tänkte jag, då bad jag socialarbetarna att samla ihop 
en grupp av ungdomarna som finns på stan /.../. Vi träffades 
och var en salig blandning av folk och där satt också ett par 
tre nynazister och det resulterade i att jag hade litet kontakt 
med dom under ett tag framöver. Vi träffades några gånger 
under oordnade former och det lugnade faktiskt ned sig ett 
tag. Och det är ju fortfarande så att, även om dom tycker illa 
om det jag säger, om jag springer ihop med dom på stan så 
bockar dom och säger goddag. Så det är en märklig relation 
det där«.'* 

98.  Intervju redovisad i Rundqvist & Engström 1999. 



I en senare intervju uppger kommunalrådet att ambitionen med 
dialogen inte bara var att få slut på gängbråk utan även att få in 
nazisterna i samhällsgemenskapen." 

Elever på gymnasieskolan i Karlskrona betecknade i en tidningsin
sändare på våren 1995 denna strategi som patetisk och naiv, då 
strävan efter dialog innebär att nazisterna förklaras rumsrena. 
Kommunalrådet försvarade sig och vidhöll samtalslinjen; 

»Problemen försvinner inte medan vi sitter där med våra hu
vuden i sanden. Då är det bättre att prata med dem och det 
tänker jag fortsätta med. Jag ser något annat än en Adolf i de 
här grabbarna. /.../ Vi får inte göra dem till farliga, mystiska 
och förbjudna. Det är detsamma som att göra dem intressanta 
för vilsna ungdomar«.'°° 

Kommunalrådet var mån om att förslagen som skulle stoppa våldet 
skulle komma från ungdomarna själva. Rop på förbud skulle enligt 
kommunalrådet inte minska våldet. Spelreglerna för samtalet var att 
ingen politisk argumentation fick förekomma: 

»De är väl medvetna om vad jag anser om nazismen. Och 
skulle vi tala politik skulle vi ha rykt ihop efter några minu-

LOI ter«. 

Samtidigt förefaller kommunalrådet också ha praktiserat en mera 
argumenterande taktik. I intervjun i mars 1999 berättar kommunal
rådet om ett besök hemma hos en av de ledande nationalsocialisterna 
under vintern 1995. Med vid besöket var en överlevande från ett 
koncentrationsläger i det dåvarande nazityskland. Kommunalrådet 
minns hur nedslagna de båda var efter denna träff. De upplevde sig 
tala för döva öron.'°^ 

99. Intervju med socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona, 22/3 1999. 
100. Sydöstran 3/5 1995. 
101. Sydöstran 3/5 1999. 
102.. Intervju med socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona, 22/3 1999. 



Också kommunalrådets kollega, tillika ordförande i kommunstyrel
sen, har offentligt redovisat sina synpunkter i frågan. I slutet av år 
1996 - strax efter den demonstration i Trollhättan som renderade 
fem karlskronanazister fängelsestraff för bland annat hets mot 
folkgrupp (ytterligare två karlskronanazister dömdes men fick på 
grund av sin låga ålder enbart villkorlig dom och dagsböter) - de
menterade kommunstyrelsens ordförande att Karlskrona är ett 
nazifäste: 

»Det handlar om en liten grupp vilsna själar. Men man får 
ändå inte slå sig till ro. Det gäller att visa att det finns andra 
krafter som kämpar mot«.'°' 

Denne vände sig mot de som menar att problemet går att tiga ihjäl 
och betonade att polisen och samhället måste ingripa. Att ideologiskt 
försöka omvända ledningen såg dock kommunstyrelsens ordförande 
som fruktlöst: 

»Den hårda kärna som är övertygad om att nynazism är en 
korrekt lära går inte att påverka. Däremot gäller det att se till 
att kärnan inte utvidgas. Mest väsentligt är att de unga inte 
skall behöva leva i hopplösheten som är grogrunden för den 
här typen av grupper. Därför är insatser mot arbetslösheten 
viktigast. Men det handlar också om att sprida information 
om vad det är för mörk ideologi som nynazisterna står för«.'°'' 

I oktober 1997 deklarerade även det socialdemokratiska kommunal
råd som på våren 1995 förde en dialog med nationalsocialisterna att 
denne inte längre tror att det går att få ledarna i organisationen på 
bättre tankar.'"' 

103. Blekinge läns tidning jlxi. 1996, se även BUT z i / i o  1997. 
104. Blekinge läns tidning, 7/12 1996. 
105. Kommunalrådet vill inrikta arbetet på att stoppa tillflödet av nya unga 

medlemmar till NSF, Sydöstran i i / i o  1997. Lördagen iiman denna ambition 
torgfördes höll NSF en allmän sammankomst i Karlskrona. Polisen gav ej 
tillstånd för den demonstrationsmarsch som NSF ansökt om. Mötet blev en 



Samtidigt förklarade det tidigare mera samtalsinriktade kommunal
rådet hur de redan engagerade skall hanteras. Ingen tvekan får råda 
om var  NSFS motståndare står. Alla till buds stående medel skall 
användas för att få  dem att fatta att deras idéer inte är accepterade. 
Deras antal kommer enligt kommunalrådet att minska genom att 
demokratins medel att sätta stopp för dem utnyttjas. 

»För det andra bör man vaccinera ungarna mot nazismens en
faldiga budskap; i skolor i föreningar och på fritis. Det är ett 
hårt jobb och alla måste vara med och slåss. Ett enstaka 
kommunalråd vinner inga segrar«.'°^ 

Om folk tillsammans visar sin avsky är kommunalrådet inte oroad 
inför framtiden. Kommunalrådet betonar att det råder en klart 
överdriven rädsla i samhället för att ta ställning. Folk tror att de är 
farliga.'"^ 

I slutet av januari år 1998, dagen efter den Minnesstund om Förintel
sen som har berörts ovan, tog kommunalrådet i lokalpressen steget 
fullt ut och torgförde uppfattningen att nynazistiska organisationer 
borde förbjudas. Kommunalrådet är numera också ledare för nätver
ket mot rasism och antisemitism. Denne anser att enbart fackeltåg 

stökig drabbning mellan polisen och nazisterna, Blekinge läns tidning l é / i o  
1997 och 20/10 1997. 

106.  Blekinge läns tidning 21/10 1997. Som ett svar på resultaten från en landsom
fattande skolenkät bland 8.000 skolelever gick kommunalrådet några 
månader tidigare ut i media och kritiserade regeringen för att vara allt för 
passiv i frågan om rasism och främUngsfientlighet. I stället för att satsa på 
kändisar som driver kampanjer ville kommunalrådet ha fortbildningspaket för 
lärare och mera pengar och resurser till landets Hem- och Skolaföreningar 
samt till idrottsrörelsen. Över huvud taget uppmanades dåvarande integra
tionsminister Blomberg att ta mera initiativ för att möta främlingsfientligheten 
och rasismen bland ungdomarna, Sydöstran 13/6 1997. 

107.  Blekinge läns tidning 21/10 1997.1  en artikel i tidningen dagen efter förekom
mer alla de tre socialdemokratiska kommunalråden. Gemensamt förklarar de 
sig villiga att gå ut på gator och torg samt medverka i skolorna och tala o m  
rasismen. D e  finner dock inte att detta är tillräckligt. Hela vuxenvärlden 
befinns ha svikit, då demokratins slutliga seger tagits för given. Alla goda 
krafter måste samverka i breda aktioner, för demokratins bevarande måste vi 
ständigt slåss, Sydöstran 22/10 1997. 



och demonstrationer inte räcker för att protestera. Kommunalrådet 
finner att nynazisterna drar vanära över Karlskrona och utnyttjar det 
demokratiska systemet. En risk som kommunalrådet ser med att 
Karlskrona fått en nazistisk stämpel är att det kan komma en dag då 
företag väljer att lokalisera sig på andra orter på grund av att det 
finns nazister i kommunen."^ 

Månaden därpå sade kommunalrådet i rikspressen att denne person
ligen vill ha en lagändring som förbjuder nynazistiska, högerextrema 
och andra odemokratiska organisationer. Kommunalrådet bemötte 
argumentet att ett förbud innebär att dessa grupper går under jorden 
och därmed blir svårare att kontrollera: 

»Det är ett vanligt motargument. Dessa grupper har dels en 
öppen och dels en hemlig verksamhet och finns alltså redan 
under jorden. Vi måste jaga dem där de finns«.'°' 

Kommunalrådet uppger också att kommunen i högre grad än hittills 
kommer att använda instrument som socialbidrag, bostadsbidrag och 
kommunens fastighetsbolag för att bekämpa medlemmarna i NSF: 

»Jag känner många av de här killarna sedan de var små, och 
vet alltså vilka de flesta är. En del är arbetslösa och uppbär 
både socialbidrag och bostadsbidrag. Andra bor i lägenheter 
ägda av kommunen. Hittills har vi kontrollerat att de sköter 
sig och inte missbrukar systemet, ungefär som med andra. 
Framöver kommer vi att vara minutiösa i kontrollen av dem. 
Missköter de sitt boende eller stör och trakasserar andra hy
resgäster, kommer vi att tvinga dem att flytta. Och för att få  
socialbidrag måste de uppfylla kommunens krav och regler in i 
minsta detalj. De måste exempelvis delta i arbetsmarknadspo
litiska åtgärder, och ska inte kunna kvittera ut bidrag utan 
motprestation. Sker inte det upphör bidragen. Hittills har de 

108. »Jag tycker att nynazisterna borde förbjudas. Jag är medveten om att det inte 
löser problemet men det är en klar signal att vårt samhälle inte accepterar 
rörelser som hyllar fascism och sadism«, Blekinge läns tidning 31/1 1998. 

109. Dagens Nyheter 27/2 1998. 



kunnat använda sig av det demokratiska samhället samtidigt 
som de gapskrattat åt det. Vi kommer inte att se mellan fing
rarna med den minsta förseelse. De ska veta var de har oss, 
och att det finns muskler i demokratin 

I en intervju i april 1998 förklarade kommunalrådet att det har 
funnits vad denne betecknar som ett »vingelutrymme« för nazistung
domarna, som har varit större än för andra människor. De har enligt 
kommunalrådet fått göra litet mer än andra därför att de uppfattas 
som obehagliga. Lagens bokstav skall följas, men det gäller att inte 
visa sådan flathet att Karlskrona uppfattas som en behaglig kommun 
för nynazister att vara i . ' "  

I mars 1999 uttryckte sig kommunalrådet så här: 

»Jag kommer att med samhällets hjälp göra allt för att få  väck 
dem, men hoppar de av tar vi mot dem med öppna armar. Ef
ter pensioneringen skulle jag själv gärna arbeta med dessa in
divider mera långsiktigt. Vi har länge negligerat rasismen«.'" 

Efter alla arrangemang och manifestationer runt den nazistiska 
rörelsens högtidsdagar och portalfigurer har kommunalrådet således 
skärpt sin syn på valet av strategi. Ambitionen om dialog från tiden 
för  NSFS ungdom har för bytts till krav på förbud och en vilja att visa 
demokratins muskler. Kommunalrådet betygar att det inte är lätt att 
vara nationalsocialist i Karlskrona idag. Enligt denne är de visserligen 
mera sofistikerade än  tidigare, men likväl på defensiven. NSF är enligt 
kommunalrådet heller inte »inne« bland ungdomarna just nu. Det går 
till och med rykten om att de funderar på att flytta." '  

110.  Dagens Nyheter Z7/2 1998, se även Blekinge läns tidning 28/2 1998,  Syd-
östran 2/3 1998. 

111. Intervju redovisad i Rundqvist & Engström 1999,  Blekinge läns tidning 28/2 
1998. 

112. Intervju med socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona 22/3 1999. 
113. Intervju med socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona 22/3 1999. 





4 .  ÅTGÄRDER I N O M  DEN KOMMUNALA 
FÖRVALTNINGEN 

Ledande kommunpolitiker i Karlskrona uttrycker tanken att olika 
strategier fordras dels gentemot NSFS kärna, dels för att kärnan inte 
skall utvidgas. Denna tanke vinner stöd i den åtgärdsarsenal som 
tillämpas inom Karlskronas kommunala förvaltning. Av detta kapitel 
framgår att olika åtgärder tillämpas mot NSFS kärna, anhängare samt 
potentiella sådana. Beskrivningen av åtgärdsarsenalen i detta kapitel 
visar att detta mönster återfinns såväl inom kultur- och fritidsförvalt
ningen som inom skolan och socialtjänsten. 

4.1 Kultur-och fritidsförvaltningen 
Under mitten på 1990-talet observerade personalen på fritidsgårdar
na i Karlskrona att nazistiska och rasistiska idéer förekom. Sådana 
idéer var både omfattande och påtagliga vid Lyckeby fritidsgård. 
Personalen där kom till att börja med i kontakt med VAM-anhängare i 
åldrarna i4-zo år. En informant som arbetade vid Lyckeby fritids
gård vid denna tid uppger att många av anhängarna var socialt 
missanpassade och kom från familjer med sociala problem. Under en 
tid kunde svårligen någon sedvanlig verksamhet bedrivas: »När 
situationen var som värst visade sig ingen normal människa vid 
gårdenÄ.""* 

Nära och ingående diskussioner med ungdomarna vidtog. Under flera 
års tid sattes insatser in på mellanstadiet. Varenda sjätteklass fick 
delta i rollspel om droger och samlevnad. Kvällar veks åt samtal med 
föräldrarna om hur det är att ha tonåringar. Arbetet bedrevs i nära 
samarbete mellan polisen, socialförvaltningen, fritidsgårdspersonalen 
och kyrkan. Kulmen nåddes under hösten 1996: 

»Sedan vände det. Nazisterna blev rasister. Problemen är inte 
alls lika framträdande längre. Individerna har mognat. Våra 

114. Intervju med tjänsteman vid kultur- och fritidsförvaltningen i Karlskrona 1/2 
1999. 



åtgärder bar nog frukt. Vi har lärt oss mycket om förebyggan
de arbete«."'  

Inom fritidsgårdsförvaltningen råder numera tystnadsplikt och 
fritidsgårdsassistenterna vandrar också på stadens gator tillsammans 
med socialförvaltningens personal. För närvarande pågår dessutom 
diskussioner om att ytterligare formalisera samarbetet mellan fältas
sistenter och fritidsgårdsassistenter i Karlskrona. 

Till kultur- och fritidsförvaltningens uppgifter hör även att ombesörja 
uthyrning av kommunala lokaler. Flera gånger under 1990-talet har 
de förvaltningstjänstemän som handhaft denna syssla fått direkta 
men oftast indirekta intresseanmälningar från personer i eller kring 
NSFS kärna. Försöken att boka kommunala lokaler på rörelsens 
högtidsdagar har varit många. Ofta har försöken att boka kommu
nala lokaler gjorts av bulvaner, eller av personer med falska namn, 
för andra ändamål, som dop och födelsedagar. Innan förvaltnings
tjänstemännen var uppmärksamma på företeelsen lyckades NSF vid 
ett par tillfällen hyra kommunala lokaler, till exempel vid firandet av 
Hitlers födelsedag i Nättraby Folkets hus år 1995."^ 

I mars 1996 förklarade kultur- och fritidschefen i Karlskrona i en 
lokaltidning att kommunen inte hyr ut  lokaler till nynazister. Det var 
då åter dags för firandet av Hitlers födelsedag. I december året innan 
hade ett stort möte med meningsfränder från Danmark och Tyskland 
i Nättraby Folkets hus i sista stund avstyrts. Kommunen är nu  på sin 
vakt: 

»Jag tänker inte hyra ut till dem. Vi måste markera tydligt. Vi 
är oerhört vaksamma och har bra källor om vad som är på 
gång i den här gruppen. Vad vi vet har vi lyckats stoppa deras 

117 möten «. 

115. Intervju med tjänsteman vid kultur- och fritidsförvaltningen i Karlskrona i / z  
1999. 

i i é .  Blekinge läns tidning 22/3 1996. 
117.  Blekinge läns tidning 22/3 1996. 



På frågan om ställningstagandets laglighet svarar kultur- och fritids
chefen att det är möjligt att beslutet inte är juridiskt riktigt. Nazister
na har också hört av sig och framfört åsikten att beslutet är odemok
ratiskt: »Det var lätt att argumentera mot det«."^ 

Ingen polisanmälan mot beslutet att inte hyra ut lokaler till national
socialister har i skrivande stund inkommit. Därmed har beslutets 
juridiska hållbarhet heller inte prövats. En fritidskonsulent i Karls
krona uppger i en telefonintervju i juni 1999 att NSF har gett upp, det 
vill säga de försöker inte längre hyra kommunala lokaler. Denne 
säger även att det är tveksamt om beslutet att förvägra uthyrning är 
juridiskt riktigt. Nazisterna har inte gjort sig skyldiga till några 
synbara brott, varit störande eller idkat skadegörelse vid de tillfällen 
som de har lyckats hyra kommunens lokaler. Politikerna i Karlskrona 
samtycker till beslutet att inte hyra ut lokaler till nationalsocialis-

4 . 2  Skolan 
Under läsåret 1993/94 la den dåvarande rektorn för Jändelskolan, en 
högstadieskola i Karlskrona, märke till att klottret på elevskåpen 
ökade. Klottret utgjordes till stor del av hakkors. Rengöring företogs. 
Rektorn omhändertog också klistermärken med texten »Laserman
nen - äntligen en ljuspunkt« samt flygblad med ett drogvänligt 
budskap. Vare sig klistermärkena eller flygbladen var undertecknade 
av någon organisation eller dylikt. Under påföljande läsår ökade oron 
i vissa klasser: 

»Ett antal elever störde påtagligt undervisningen bland annat 
genom handuppräckning och 'Heil Hitler'. Detta kunde ske på 

118. Blekinge läns tidning 22/3 1996.1 april 1997 fick NSF hålla firandet av Hitlers 
födelsedag i ett grustag, efter det att försöken att via bulvaner hyra sex olika 
lokaler runt om i kommunen hade misslyckats. Riksledaren för NSF såg enligt 
tidningsuppgifter valet av plats som en nödlösning och var arg över att bli 
utestängd från samhället. Cirka 150 nynazister slöt upp, vissa ditresta bland 
annat från Tyskland, Sydöstran 21/4 1997. 

119 Telefonintervju med fritidskonsulent vid Karlskrona kommun 7/6 1999. 



raster men även på lektioner, företrädesvis inom ämnet sam
hällskunskap. Samtal med eleverna följde omedelbart. Oron 
kunde snabbt lokaliseras till en grupp på fyra elever i en av 
klasserna i årskurs nio. Jag varnade eleverna, som påstod sig 
tillhöra en organisation som heter Nationalsocialistisk Front 
(NSF). I detta sammanhang hittades också flygblad med rasis-
tiskt innehåll i skolans datorer. Jag beordrade radering«."° 

Oron tog sig även i uttryck i ökade våldstendenser, i vilka också 
andra elevgrupperingar var aktiva. Rektorn gjorde i ett fall polisan
mälan för mobbingliknande tendenser då denne inte kunde utesluta 
samband. Vissa iakttagna trakasserier mot invandrarelever vid skolan 
upphörde efter upprepade samtal med den aktiva gruppen. Vid denna 
tid fördes också kontinuerliga samtal med gruppens föräldrar ." '  

I början av januari år 1995 omhändertog rektorn under skoltid tre i 
skolans korridorer påträffade exemplar av tidskriften Storm och ett 
antal flygblad från NSF. Som stöd för sitt handlande åberopade 
rektorn dels vissa avsnitt ur  grundskolans läroplan, som denne 
bedömde vara i samklang med vissa skrivningar i skollagen, dels det 
allmänna ansvar rektorn har för verksamheten vid skolan. Härpå 
inkallades den aktiva NSF-gruppen för nya samtal: 

»Jag redogjorde för åtgärden och förde en allvarlig diskussion. 
I enlighet med mitt ställningstagande återlämnades tidningen 
Storm och flygbladen. Två av tidningsexemplaren kunde inte 
återlämnas eftersom ingen ägare anmälde sig. De är numera 
förstörda. Diskussionerna gällde begrepp som tryckfrihet, 
åsiktsfrihet och opinionsbildning. Efter genomgång av skolla-

i z o .  Yttrande 9/11  1995 av rektorn för Jändelskolan i Karlskrona kommun med 
anledning av Barn- och ungdomsnämndens skrivelse 199^.418.609 daterad 
31/10 199 s-

izi. Yttrande 9/11 199s rektorn för Jändelskolan i Karlskrona kommun med 
anledning av Barn- och ungdomsnämndens skrivelse 199 418.609 daterad 
^ i h o  199s .  I en tidningsintervju vid denna tid säger rektorn att många fö
räldrar inte är medvetna om faran med nynazismen. Å andra sidan kommer 
idéerna sannolikt inte från detta håll: »Jag tror inte vi har några föräldrar som 
är nazister®, Sydöstran 30/11 1995. 



gen och läroplanen förklarade gruppen att  m a n  förstod a t t  
skolan måste handla som skett. För fullständighetens skull vill 
jag nämna att  oron i elevgrupperingen inte upphörde i och 
med omhändertagandet av tidskrifter och flygblad. Samtalen 
med den aktiva gruppen fortsatte.»"^ 

Flertalet personer i den NSF-aktiva gruppen lämnade skolan vårter
minen 1995. Rektorn hade dock fortsatt kontakt med dessa personer. 
Denne hade bland annat fåt t  till stånd en överenskommelse med dem 
att inte sprida flygblad eller affischer på  skolan inför den konsert som 
NSF arrangerade p å  festplatsen Masten i Kristianopel i november 
1995-

Jändelskolan var vid denna tid inte den enda högstadieskolan i 
Karlskrona kommun som nåddes av nationalsocialistisk propaganda. 
Inom barn- och ungdomskontoret anordnades i slutet av november 
1995 en diskussion om nazistiska symboler i skolan. Med  vid mötet 
var politiker i barn- och ungdomsnämnden, tjänstemän vid barn- och 
ungdomskontoret, rektorer samt annan personal och elevrepresentan
ter f r ån  kommunens högstadieskolor. Vid diskussionen framkom att  
enstaka affischer har  förekommit p å  Vedebyskolan. Problemet 
diskuteras fortfarande mycket på  skolan. Dessutom anordnas före
läsningar med överlevande f rån  koncentrationsläger. Eleverna ta r  
också del av böcker och studiepaket i ämnet. På W ä m ö  högstadium 
har  flygblad f rån  NSF förekommit, men tagits ned av elever. Flera 
elever ä r  engagerade och p å  flera olika sätt aktiva i arbetet mot  
rasism. Sunnadalskolan ä r  den invandartätaste skolan i kommunen. 
Där  fanns vid denna tid underliggande strömningar av rasism. Elever 

I2Z.  Yttrande 9 / 1 1 1 9 9  j av rektorn för Jändelskolan i Karlskrona kommun med 
anledning av Barn- och ungdomsnämndens skrivelse 1^^^.418.60^ daterad 
31/10  1995. Av en samtida tidningsintervju framgår att elever även hade fått 
lämna ifrån sig hakkors och SS-symboler som var anbringade på kläderna, 
Blekinge läns tidning i i / i o  1995. 



skrev till exempel i uppsatser om vad de ville göra med utlänningar. 
Vid Rödebyskolan fanns ett visst intresse för  N S F . " '  

Tidningsartiklarna i Karlskronas lokalpress, om agerandet hos 
rektorn vid Jändelskolan, spreds via Tidningarnas Telegrambyrå och 
hamnade så småningom på justitieombudsmannens bord. Denne tog 
initiativ till en granskning. För lokalpressen i Karlskrona förklarade 
justitieombudsmannen att regeringsformens yttrandefrihet och tryck
frihetsförordningen utgör grund för JOs granskning. Justitieom
budsmannen hade redan bett skolverket att utreda fall där elever 
förbjudits använda kläder med nazistiska symboler: »Men spridning 
av nazistiska tidskrifter tror jag inte vi har haft i modern tid«."'' 

Inför justitieombudsmannens beslut i frågan erhöll den dåvarande 
rektorn för Jändelskolan stöd från flera olika håll, bland annat från 
politiska partier och andra organisationer. Denne hade även sin egen 
Barn- och ungdomsnämnds fulla stöd bakom sig. Nämnden lyfter i 
sina yttranden till justitieombudsman och skolverk fram formulering
ar i skollagen och läroplanen. Enligt skollagen skall var och en som 
verkar inom skolan främja aktning för varje människas egenvärde. 
Enligt 1994 års läroplan måste främlingsfientlighet och intolerans 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Dess-

123.  Anteckningar i^hi 1995 vid Barn- och ungdomskontoret i Karlskrona 
kommun från en diskussion om nazistiska symboler i skolan, se även Blekinge 
läns tidning 24/1 1996.1  mars 1997 rapporterar lokalpressen att det förekom
mer slagsmål och hot vid Rödebyskolans högstadium. Skolans rektor 
dementerar uppgifter o m  att bråken bottnar i rasism respektive antirasism, 
Blekinge läns tidning 22/3 1997. Vid en intervju med en fältassistent i Karls
krona kommun, knappt två år senare, framhåller denne att insatser sattes in 
vid Rödebyskolan under läsåret 1996/97, och att insatserna nog har bidragit 
till att problemet har klingat av: »Vi ser inte mycket av problemet idag, med 
det kan ju också bero på en strategiomläggning från NSFs sida«, intervju med 
fältassistent vid Karlskrona kommun 22/1 1999. 

124.  Blekinge läns tidning 14/11 1995, se även Dagens Nyheter 21/11 1995. 



utom skall alla som arbetar i skolan aktivt motverka trakasserier och 
förtryck av individen eller grupper."'  

Den 18 april 1996 antog Barn- och ungdomsnämnden den policy mot 
antidemokratiska företeelser som en särskilt utsedd arbetsgrupp inom 
nämnden hade lagt fram. Policyn innebär att personal i barnomsorg 
och skola aktivt skall förebygga och arbeta mot alla former av 
antidemokratiska företeelser. Dessutom skall personalen ingripa för 
att förhindra handlingar som leder till bristande aktning och respekt 
för varje människas egenvärde. Arbetet med barn och ungdomar skall 
enligt den framtagna policyn präglas av demokratiska värderingar. »I 
sitt arbete mot antidemokratiska företeelser har personalen Barn och 
ungdomsnämndens fulla stöd, och i situationer som känns osäkra 
kan de få  råd från nämnden«."^ 

I slutet av år 1996 redovisade justitieombudsmannen sitt beslut. 
Dessförinnan hade den ansvarige juristen på skolverket förklarat att  
det ä r  justitieombudsmannens sak att avgöra kärnfrågan om skolla
gen innehåller någonting som gör att grundlagen får vika. Justitieom
budsmannen säger i en sammanfattning av sitt beslut att utgångs
punkten för undersökningen har varit att bedöma vilka inskränk
ningar i den grundlagsfästa yttrandefriheten som kan anses tillåtna 
med hänsyn till skolans lagfästa skyldighet att upprätthålla ordning
en. 

»När det gäller beslag av skrifter, vilket har förekommit i en 
skola, uttalar justitieombudsmannen att spridning av tryckta 
skrifter inte får hindras annat än av ordningsskäl. De får såle
des inte beslagtas enbart på den grunden, att de strider mot till 
exempel läroplanens intentioner. Utredningen visar emellertid 
inte om skrifterna var tryckta eller inte, och syftet med besla-

125. Yttrande 199s Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun 
i samband med utredning kring beslagtagande av vissa handlingar vid 
Jändelskolan. 

iz6. Förslag till policy för agerande mot antidemokratiska företeelser i Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter, Karlskrona kommun 25/3 1995. 



gen tycks åtminstone delvis ha varit att skydda ordningen i 
skolan. Justitieombudsmannen nöjer sig därför med dessa 
principiella uttalanden»."^ 

Justitieombudsmannen förklarar också i sin sammanfattning att mera 
generella beslut om förbud mot vissa märken eller symboler inte får 
grundas endast på en värdering av de åsikter som symbolerna ut
trycker. Sådana förbud får däremot förekomma om de grundas på att  
märkena enlig en seriös bedömning riskerar att orsaka ordningsstör
ningar, eller bedöms kränka elever eller personal, till exempel därför 
att de uttrycker ett budskap som kan medföra straff för hets mot 
folkgrupp. I sin sammanfattning konstaterar justitieombudsmannen 
också att nazismen är en våldsideologi som propagerar för förföljelse 
på  rasistisk grund av olika minoritetsgrupper. 

»Denna ideologi står i klar strid mot de värden som är 
grundläggande för den svenska demokratin. Ungdomsgrupper 
som anammat nazismens idéer har under senare år skapat 
problem i skolorna. Flera mycket allvarliga våldsbrott har be
gåtts av ungdomar tillhöriga dessa grupper. Det är med hän
syn till gällande regler på området en direkt skyldighet för en 
skolledning att motverka att en sådan våldsmentalitet får fäste 
inom skolan«."'  

Rektorn för Jändelskolan var lättad över justitieombudsmannens 
beslut: »Jag trodde nästan att jag skulle prickas och då hade jag inte 
kunnat jobba kvar. Jag hade nämligen gjort samma sak idag och 
därmed hade jag brutit mot lagen medvetet»."' Beslutet att beslagta 
skrifter fattade rektorn när en flicka med invandrarbakgrund visade 
den text som hon fått i korridoren. Texten fick henne att undra över 

127. Skolledningars ifrågasatta kränkningar av elevers yttrandefrihet - en samman
fattning av justitieombudsmannens beslut, riksdagens ombudsmän, 2,1/11 
1996. 

i z 8 .  Skolledningars ifrågasatta kränkningar av elevers yttrandefrihet - en samman
fattning av justitieombudsmannens beslut, riksdagens ombudsmän, z i / i i  
1996. 

1x9. Blekinge läns tidning txln. 1996. 



om hon var mindre värd: »Jag såg skräcken och förnedringen i 
hennes bruna ögon. Skulle mina trötta gråblå vara mera värda ä n  
hennes. Aldrig! I det läget gjorde jag ett val, och det ångrar jag inte 
Jag beslutade att  ingen rasism skulle få förekomma på skolan, inte 
ens o m  det innebar att  jag bröt mot någon lag. Vi måste alltid vara 
beredda på  kampen mot nazismen«.''° 

Samtidigt som rektorn hela tiden intagit en bestämd och övertygad 
hållning mot  nazismen och rasismen har rektorn betonat att  denne 
tycker o m  alla sina elever, även de som är nazister. Rektorn har  
strävat efter att h a  en nära relation till eleverna. I en intervju i de
cember 1998 förklarade rektorn att det ofta inte är  någon som har  
brytt sig om de nazistiskt intresserade eleverna. De är  helt enkelt inte 
uppmärksammade. De söker efter gemenskap och trygghet. Det är  
tillfälligheter som avgör vilken grupp eller organisation som de 
kommer med i. Sammanhållningen är stor, men ingen av rasisterna ä r  
enligt rektorn födda med de här idéerna; »Man är  inte född för  at t  
trakassera.» Rektorn har uppfattningen att de redan i tidig ålder 
måste fås att  förstå att  de är  viktiga. I tidiga år måste även fostran i 
demokrati, människovärde och mänskliga rättigheter sättas in . ' ' '  

Den numera pensionerade rektorn upplyser om att den nuvarande 
ledaren för  NSF tidigare hade varit föremål för skolans »särskilda 
åtgärder«: »Han fick lämna sin högstadieskola och i stället undervi
sas i så kallat skoldaghem och där samlades snart flera«.''^ Den förre 
rektorn var enligt egen utsago först med strategin att  i stället för 
avvisning få  till stånd en diskussion med NSF-gruppen. Rektorn var 
också först med att uppmana sina anställda att ta hand om skrifter 

130. Blekinge läns tidning och Sydöstran 6/iz 1996. Ett år tidigare förklarade 
rektorn att: »Vi har inga biologiskt mindervärdiga element på Jändelskolan så 
länge jag är kvar här«, Sydöstran 30/11 1995. 

131. Intervju med förre rektorn vid Jändelskolan i Karlskrona kommun, i / i z  
1998, se även Sydöstran 30/11 1995. 

I3Z. Brev från förre rektorn för Jändelskolan, daterat 4/1 1999. Vid denna skola 
fick den nuvarande ledaren och dennes kamrater bland annat ägna sig åt att 
studera Adolf Hitlers texter, intervju med kriminalkommissarie vid säkerhets
polisen i Karlskrona, 1/2. 1999. 



och flygblad även i de fall där grundlagsskydd inte kunde uteslutas. 
På frågan om skolans åtgärder idag svarar denne: »Jag känner inte 
till några elever, som av sådana här skäl skiljs från skolan. /.../ De 
åtgärder man vidtar ute vid skolorna är antagligen skiftande. Jag 
skriver troligen eftersom det saknas en genomtänkt målinriktad 
strategi. /.../ Jag tror inte jag har hållit en enda konferens runt det 
här, men jag tror inte heller att någon annan skolledare i kommunen 
har talat personligt med så många 'nynazister' 

Om sin egen strategi förklarar också den förre rektorn att det gäller 
att se dessa individers svagheter, men inte utnyttja dem, utan i stället 
göra något positivt av detta. Det gäller att inte bli som dem, det vill 
säga de får inte uteslutas, inte heller bör de betraktas som förvillade 
ungdomar. Vad gäller den mera allmänna strategin manar den 
tidigare rektorn till försiktighet med att strypa resurserna eller införa 
organisationsförbud: »Då går de under jorden. De är värda en bättre 
behandling. Det värsta man kan göra är att sätta dem på intellektuellt 
undantag. Jag saknar ett samlat ideologiskt resonemang från kom
munledningens sida. Jag vet inte heller vad det görs av pengarna. Det 
gäller att skilja på sak och person och sedan måste man ut i ski-
ten«. 

På uppdrag av politikerna har idag alla rektorsområden på  grund
skolan i Karlskrona arbetat fram lokala handlingsprogram för hur 
antidemokratiska företeelser som nazism och rasism skall bemötas. 
Ett liknade program finns på Chapmanskolan, som gymnasieskolan i 
Karlskrona heter. Även på Chapmanskolan fanns för ett par år sedan 
ett gäng nazister som spred flygblad och tidningar samt uppträdde i 
kläder med nazistiska emblem. Ledningen vid skolan intog samma 
fasta hållning mot dessa yttringar som den tidigare rektorn för 
Jändelskolan. Idag finns inga synbara nazistiska yttringar vid skolan. 
Den uttalade policyn vid Chapmanskolan är att ingripa direkt. 
Skolans utbildningschef framhåller i en tidningsintervju varför det så 

133. Brev från förre rektorn för Jändelskolan, daterat 4/1 1999. 
134. Intervju med förre rektorn för Jändelskolan i Karlskrona 1/12 1999. 



tydligt och bestämt markerades att nynazisternas framfart inte 
tolererades: »Hade vi inte gjort det hade vi riskerat att deras åsikter 
fått större spridning»/" 

4 . 3  Socialtjänsten 
Socialchefen i Karlskrona kommun uppgav i en intervju att mycket 
av den egna förvaltningens sociala arbete har varit inriktat på att 
motverka rasism och nazism. Enligt socialchefen har socialnämnden 
liksom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen dock inte fattat 
några stora politiska beslut i frågan. Inte heller finns någon samman
hållen aktionsplan för hur rasism, nazism och segregation skall 
förhindras. 

»Numera kan jag säga att vi har en inofficiell policy att arbeta 
mot svansen. Det finns ett stadium innan kärnstadiet där det 
går att påverka. Förut lade vi ned mycket pengar och tid på 
den nuvarande kärnan. Det var rätt då, vid det skedet när per
sonerna ifråga fortfarande var relativt okända«.''^ 

När  det gäller NSFS kärna betonar socialchefen att personerna ifråga 
till exempel inte bör kunna uppbära socialbidrag och samtidigt göra 
propaganda för sin organisation. Idealt sett bör de sättas i vanliga 
arbeten; 

»Vilket är svårt, eftersom så gott som ingen arbetsgivare vill 
ha dem. Också den inre kärnan är förstås berättigad till sina 
rättigheter, men det är en svår balansgång. Vi vill inte försörja 
deras verksamhet. Jag har haft mycket diskussioner med den 
politiska ledningen i kommunen, som vill driva en hård linje. 

135. Dagens Nyheter 28/2 1998. Några månader dessförinnan hade NSFS propa
gandachef avbrutit sina studier på medialinjen vid Chapmanskolan, officiellt 
på grund av mycket hög frånvaro, inte på grund av medlemskapet i NSF, 
Sydöstran i i / i i  1997. Vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby stängdes en 
student av från sin utbildning efter det att det uppdagades att studenten 
framställde nazistisk propaganda på högskolans datorer, Sydöstran 10/2 
1996. Länsrätten gav skolan rätt, Sydöstran 29/3 1996. 

136. Intervju med socialchefen i Karlskrona kommun, 16/2 1999. 



Också hos politiker i andra partier finns stöd för tanken att in
te ge några pengar eller bidrag till NSFS ledning. Politiker och 
tjänstemän har olika roller. Jag har sagt, vi följer lagen, NSFS 
ledning är heller inga stora bidragstagare hos oss idag. Jag 
kollar registret ett par gånger per å r« . ' "  

Av vad socialchefen i Karlskrona kommun säger framgår att denne 
har anammat den sentida politikeruppfattningen att den nuvarande 
ledningen för NSF inte längre är mottaglig för mera samtalsinriktat 
socialt arbete. Mot  kärnan handlar det enligt denna uppfattning 
främst om att från samhällets sida visa fasthet, till exempel vid 
prövningar av socialbidragsansökningar. 

Flera av personerna i den nuvarande ledningen för NSF var redan år 
1995 för gamla för att omfattas av de gruppsamtal med föräldrar till 
ungdomar med nynazistiska åsikter som socialförvaltningen i Karls
krona anordnade vid denna tid. Bakgrunden till samtalen var att 
personal vid socialförvaltningen under våren 1995 kom i kontakt 
med föräldrar till ungdomar som hade gått med i NSF. Dessa föräld
rar ville lära känna andra föräldrar i samma situation. En första träff 
hölls den 23 maj  1995. Sex föräldrar var då på plats. Föräldrarnas 
sociala bakgrund skiftade. Efter den första träffen gick föräldrarna 
och ett par företrädare för socialförvaltningen ut  i massmedia och 
nådde på  så sätt ytterligare några föräldrar. Gruppverksamheten 
pågick till mars 1996. Då hade de deltagande föräldrarna under ett 
knappt år stöttat varandra och tillsammans inhämtat kunskap och 
samlat kraft. Av de åtta ungdomar vars föräldrar deltog i dessa 
samtal är bara någon med i NSF idag.''* 

Centrala delar av det sociala arbete som riktats mot  NSFS ledande 
personer redovisas i Samuel Grahns och Marie-Lousie Leonardzons 

137. Intervju med socialchefen i Karlskrona kommun, 16/2 1999. 
138. Intervju med socialtjänsteman vid Karlskrona kommun 1/2 1999, se även 

Sydöstran 26/3 1996, o m  den rapport om denna gruppverksamhet som då re
dovisades: Redovisning av gruppverksamhet för föräldrar till ungdomar med 
nynazistiska åsikter, socialförvaltningen i Karlskrona kommun, odaterad (tro
ligen mars 1996). 



trebetygsuppsats i socialt arbete vid Göteborgs Universitet. Redovis
ningen är baserad på en besöksintervju med den fältassistent som 
under år 1993 fick god kontakt med en av de ledande personerna i 
vad som sedermera blev NSF. Den övertygade nynazisten blev fältas
sistentens brygga till NSFS toppskikt. Fältassistentens arbete inriktades 
på fyra frontpersoner som i mitten på 1990-talet var i åldern 17 till 
21 år. De accepterade fältassistenten. Tillsammans läste fältassisten
ten och ungdomarna böcker och diskuterade därefter om sina olika 
åsikter. '" 

Fältassistenten träffade de fyra ledande personerna i NSF ett par 
gånger i veckan, såväl enskilt som i grupp. De besökte också ofta 
fältassistenten utan att ha bestämt tid. Ju längre kontakten hade 
pågått desto mer övergick samtalen från att handla om ideologiska 
frågor till att handla om identitetsfrågor som »vem jag är och varför 
jag är som jag är«. Gruppen utförde även mera handfasta aktiviteter, 
som att spela biljard. 

»De fyra killarna har alla någon form av sysselsättning. An
tingen arbetar de eller studerar på högskola. De har olika 
bakgrund, men det gemensamma är att det finns en övergi
venhet någonstans, antingen fysiskt eller mentalt. Killarna har 
inget annat intresse eller någon annan förankring i samhället 
förutom NSF. De träffar sällan några andra vuxna än de i fält
gruppen. Ingen av killarna har föräldrar som sympatiserar 
med dem. NSF har en oerhörd gemenskap. Det är som en al
lians, alla för en. Alla är välkomna och stöttar varandra till
fullo. Gänget har en stor trygghet och där har killarna allt de 
behöver. Det är inte bara detta med nazismen, utan de gör 
mycket annat socialt«."'° 

Enligt fältassistenten borde fältgruppen tidigare ha gjort något åt NSF, 
då hade de kanske inte senare blivit så etablerade. Handlingsförlam
ningen berodde enligt denne på att NSF sågs som en grupp nynazister 

139. Grahn &c Leonardzon 1996:55. 
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och inte som individer. Fältassistentens stora erfarenhet av arbetet ä r  
at t  killar som dessa inte skall behandlas annorlunda än andra. Det 
måste också f rån början finnas en medvetenhet om att det är  ett 
långsiktigt arbete: »Om man  inte kan vara med hela vägen ut, skall 
man  inte jobba med dem. Det vore förödande om dessa killar ännu 
en gång skulle utsättas för  övergivenhet 

»'Den som har förlorat tron på  sig själv, tror inte heller på  
samhället. Så uppstår längtan efter starka ledare och synda
bockstänkande som ersättning för den försvunna självtilliten.' 
Det handlar alltså om brist på  självtillit f rån början. Bristen på  
inflytande och delaktighet knäcker självkänslan. 'När  jag för
stod det trillade poletten ner och jag insåg varför de ä r  som de 
• •  J ar  «. 

Det sociala arbetets svåraste delar var enligt fältassistenten at t  stå för 
alternativ och valmöjligheter: »Man kan inte ta  något utan att ersätta 
det med något annat. Killarna är oerhört kreativa och kan  de bara 
lägga sin energi på  något annat så kommer detta att gå vägen 
Annars fortsätter deras kreativitet att t a  sig utlopp i at t  NSF skall 
fortsätta expandera. Fältassistentens ambition var at t  ungdomarna 
skulle göra ett val, vilket ingen enligt denne tidigare har  uppmanat 
dem till. Fortsätter de att välja NSF-Spåret finns just inget mer at t  
göra, men då  har  de i alla fall fått  chansen att välja. 

Det sociala arbetet med de fyra NSF-ungdomarna fick ett abrupt slut. 
En socialsekreterare som arbetade nära den fältassistent som hade 
vunnit NSF-sympatisörernas förtroende uppger at t  politikerna satte 
stopp för  arbetet vid den tid när det ansvariga kommunalrådet gick 
u t  i rikspressen med propåer om att visa musklerna (februari 1998): 
»Man hade f rån politiskt håll bestämt sig för att förpassa de här  
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personerna ut i k y l a n S o c i a l s e k r e t e r a r e n  framhåller att kollegan 
fältassistenten gick motsatt väg, det vill säga denne arbetade väldigt 
nära NSF-ungdomarna, och hade redan fått  bort en av dem f rån  
nazistgruppen: 

»Politikerna var rädda för  att inte framstå som tillräckligt 
handlingskraftiga. De ansåg att vårt arbetssätt inte var f ram
gångsrikt. Jag menar att politikerna inte hade grepp o m  läget. 
De visste inte hur arbetet bedrevs. Även o m  det inte var det 
främsta syftet så hade min kollega möjlighet at t  också agera 
som infiltratör. Ingen annan utomstående hade samma inblick 
i vad de gjorde och vart de skulle. Dessutom började de at t  t r o  
på  sig själva, efter at t  ha  levt ett trasigt och identitetslöst liv, 
präglat av brist på  framtidstro. Det var synd att  vi inte fick 
fortsätta arbetet litet till. Det blev avbrutet i ett mycket käns
ligt skede. Efter den tidpunkten återstod bara en väg för  de fy
ra  ungdomarna att gå, nämligen att fortsätta på  den gamla in
vanda banan i nsf.«'' '^ 

Socialsekreteraren säger att man inom socialtjänsten i Karlskrona 
idag överhuvudtaget inte utför något socialt arbete som är  riktat mot  
NSF, vare sig mot  dess svans eller kärna, trots att organisationen och 

145. Telefonintervju med socialsekreterare vid Karlskrona kommun, 22/6 1999. 
146. Telefonintervju med socialsekreterare vid Karlskrona kommun, 22/6 1999. 

Socialsekreteraren var med fältassistenten och de sju åtalade medlemmarna i 
NSF på den rättegång i Göteborg som följde efter Hessmarschen i Trollhättan 
1996. Efter rättegången uppstod en lokal debatt om faktum som att stat och 
kommun stod för de sju åtalade och sedermera dömda karlskroniternas resa, 
hotellvistelse och uppehälle, se Blekinge läns tidning 6/12 1996. Socialsekrete
raren finner dock inte att det var just denna debatt som sedermera fick 
politikerna i Karlskrona att strypa resurserna till det sociala arbetet. Det av
brutna arbetet medförde att en planerad resa till Auschwitz ställdes in. De  
unga nationalsocialisterna förstod enligt socialsekreteraren att det var politi
kerna som låg bakom indragningarna. Både socialsekreteraren och fältassis
tenten har idag andra arbetsuppgifter inom socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun. 



dess åsikter fortfarande utgör ett stort problem. Vid kassafunktioner 
som utbetalningar av socialbidrag bedrivs inget socialt arbete/'*^ 

I vad mån får  då  NSF-ledningen i skrivande stund socialbidrag? Enligt 
sektionschefen vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun före
kommer det att  personer med nazistiska värderingar söker socialbi
drag. Sektionschefen bekräftar emellertid socialchefens uppgifter. 
Efter att  ha  förhört sig med de ansvariga socialsekreterarna uppger 
sektionschefen att  bara några stycken personer i NSF-gruppen regel
mässigt erhåller socialbidrag.'''^ 

Sektionschefen vidgår att  tillämpningen numera möjligen är  njuggare 
än  för  några år  sedan. Denne framhåller att detta i så fall är en 
generell trend. Samma regler gäller för alla sökande och sektionsche
fen betonar att NSF-sympatisörerna behandlas som alla andra sökan
de. Dock har verksamheten fått mer resurser under senare tid vilket 
har  lett till att  uppföljningen överlag förbättrats. Tillämpningen av 
socialtjänstlagen har med andra ord blivit mera aktiv.''*' 

Finns det något utrymme att  inom ramen för handläggningen av 
socialbidrag bedriva socialt arbete, eller framhålla de demokratiska 
värderingarna? Sektionschefen förklarar att  man inom socialförvalt-

147. Telefonintervju med socialsekreterare vid Karlskrona kommun, 22/é  1999. 
148.  Intervju med sektionschefen vid socialförvaltningen i Karlskrona, i 6 / z  1999. 

Telefonintervju med sektionschefen vid socialförvaltningen i Karlskrona, 3/6 
1999. 

149.  Intervju med sektionschefen vid socialförvaltningen i Karlskrona, 16/2 1999.  
Att NSF -medlemmarna själva känner sig diskriminerade framgår emellertid 
tydligt av artiklar i Den sanne nationalsocialisten under år 1998 .1  den artikel 
i vilken det ansvariga kommunalrådet tilldelas epitetet »Månadens kroknäsa» 
sägs att kommunalrådets idéer o m  att visa demokratins muskler redan har 
börjat praktiseras då /.../ »två redaktionsmedlemmar i D S N S  blivit av med sina 
lägenheter, tre nekas socialbidrag och flertalet aktiva N S  nekas utbildning®. 
Den sanne nationalsocialisten 1998 (3):9.1 ett senare nummer påstås att kom
munalrådet stoppat en av Karlskronas ledande NSF-ares genomförande av en 
kurs, som senare garanterades leda till ett arbete på ett företag, genom att via 
arbetsförmedlingen upplysa företaget o m  NSF-arens åsikter: »De som tror att 
Arbetsförmedlingen är till för att få arbete vet nu att det endast är en illusion. 
D e  försvårar till och med för folk att få arbete, o m  man har politiskt 
'inkorrekta' åsikter det vill säga«, Den sanne nationalsocialisten i998(6):8. 



ningens ram arbetar mera aktivt med grupper av individer som har  
svårt att få arbete: 

»Personerna med nazistiska sympatier har påfallande svårighe
ter att  få  en anställning. De är kända i trakten, liksom deras 
åsikter, vilka de ofta gärna torgför«.''° 

För att underlätta arbetssökandet förs enligt sektionschefen en 
diskussion om hur arbeten erhålls. Det handlar mycket om att un
danröja hinder och planera med sikte på att få ett arbete, till exempel 
vad gäller klädsel och andra påverkbara faktorer i utseendet: 

»Det handlar inte i första hand om attitydpåverkan, men när 
så är påkallat framför vi också de demokratiska värderingar-

150. Telefonintervju med sektionschefen vid socialförvaltningen i Karlskrona, 3/6 
1999. 
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5 .  POLISENS INSATSER 
Det här kapitlet inleds med en redovisning av polisens egen övergri
pande statistik om rasistiska och högerextremistiska brott i Blekinge, 
särskilt i Karlskrona. Därpå beskrivs polisens insatser också på ett 
mera specifikt och verbalt sätt. Kapitlet syftar till att ge en bild av hur 
polisen arbetar med frågan. Vilka är karlskronapolisens strategier 
och uppfattningar.^ Flera aspekter är relevanta i samband med redo
visningen av polisens insatser: Skiljer sig insatserna åt beroende på 
om de härrör från tiden före respektive efter bildandet av National-
sociahstisk Front? I vad mån finns det anledning att på grund av NSF 
sätta in polisinsatser också utanför Karlskrona kommun? Vilken roll 
spelar förekomsten av motdemonstranter och motaktioner för insat
serna? etcetera. 

5.1 Polisstatistik öve r  rasistiskt vå ld  och högerextremism i 
Blekinge 

En förutsättning för att polisen och sedermera det övriga rättsväsen
det överhuvudtaget skall kunna ingripa är förstås att dessa instanser 
får kännedom om rasistiska händelser och brott. Arbetsgruppen med 
uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt 
relaterat våld konstaterar i sin rapport att de flesta händelser som 
utgör ett allvarligt fysiskt angrepp troligen kommer till polisens 
kännedom, oavsett motiven till angreppen. I rapporten sägs dock att 
det är  mindre troligt att händelser som inbegriper mindre allvarliga 
angrepp eller utgörs av trakasserier anmäls: »Lokala och nationella 
studier i Storbritannien tyder på att kanske endast en av tio händelser 
med rasistiska inslag polisanmäls».''^ 

Efter att ha diskuterat problemet med att rasistiskt och främlings-
fientligt våld definieras på olika sätt i olika sammanhang drar arbets
gruppen slutsatsen att det inte är möjligt att få fram en heltäckande 
och tillförlitlig bild genom statistik och i övrigt tillgängliga uppgifter: 
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»Den bild som de tillgängliga uppgifterna ger utgör med all sannolik
het en klar underskattning av brottslighetens omfat tning»/"  

Säkerhetspolisens rapporter om brottslighet kopplad till rikets inre 
säkerhet inleds med redovisningar av dessa och andra begreppsliga, 
metodiska och redovisningstekniska problem. Kruxet med siffror är 
likväl att de för mottagaren ofta framstår som definitiva samt säkra 
och därmed trovärdiga, hur mycket deras beskrivande värde än tonas 
ned av den eller de som ursprungligen framställer dem. Reservatio
nerna innebär å andra sidan inte att den statistik som finns på områ
det är överflödig. Den påvisar bland annat viktiga förändringar och 
relationer.'''' 

Det nionde kapitlet i Säkerhetspolisens rapport från år 1997 handlar 
om brott med inslag av främlingsfientlighet, rasism eller högerextre-
mism. I en tabell i kapitlet redovisas brott som kunnat länkas till 
specifika organisationer under åren 1994 och 1995. För år 1994 
svarar NSF enligt tabellen för totalt två brott. För år 1995 svarar NSF 
enligt tabellen för totalt 43 brot t . ' "  

I motsvarande kapitel i Säkerhetspolisens rapport avseende åren 1995 
och 1996 konstateras att betydligt färre anmälningar har rapporte
rats under år 1996 i flera av de län som redan under 1995 uppvisade 
goda insamlingsrutiner och en höggradig brotts belastning: Blekinge, 
Värmland, Västernorrland och Göteborgs och Bohus län. I Blekinge 
mer än  halverades antalet anmälningar (från 40 till 18). Minskningen 
avser inte minst anmälningar av ideologiska våldsbrott (från i z  till 

153. Ds 1998(35):96. 
154. Nyss nämnda arbetsgrupp ger flera goda konkreta skäl till varför statistikfö-

ringen på detta och liknande områden är viktig, D s  1 9 9 8 ( 3 D e n  redo
visning som nu följer bygger på Säkerhetspolisens rapporter. Dessa rapporter 
täcker åren 1994 till 1997. Siffrorna i rapporterna är inte alltid jämförbara 
från ett år till ett annat. För närmare bakgrundsuppgifter hänvisas direkt till 
rapporterna. 
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Flera möjliga skäl anges i rapporten till att brotten med främlings
fientliga, rasistiska eller högerextrema inslag minskade från år 1995 
till år  1996: Preventiva insatser från olika myndigheter kan ha givit 
resultat. Flera ledande personer inkapaciterades genom fängelsestraff. 
Speciellt utsatta personer försvann från gärningsmännens närhet. 

»Ett ytterligare skäl till en minskad våldsbrottsaktivitet kan 
vara att strategin hos mer ideologiskt orienterade grupper, till 
exempel NSF i Karlskrona, ändrats från att innehålla uppma
ningar till direkt brottslighet på gator och torg till att bedriva 
en mer undanskymd verksamhet med en annan strategi och 
med mera långsiktiga mål« . ' "  

I rapporten framhålls att NSF var en av de mest tongivande grupperna 
under 1996. NSF sägs vara den enda större nationalsocialistiska or
ganisationen i Sverige. Vidare framhålls att organisationen är kon
centrerad till Sydsverige, men att det finns tendenser till en utbred
ning av verksamheten. Den engelska nazistsiska terroristgruppen 
Combat 18 sägs ha sympatisörer inom NSF. Slutsatsen blir att särskild 
uppmärksamhet bör riktas mot NSF, dess strategi och fortsatta 
utbredning.''^ 

Enligt Säkerhetspolisens nästföljande rapport företogs i Blekinge län 
totalt 24 anmälningar av brott med främlingsfientliga eller rasistiska 
inslag år 1997. När  det gäller brott med kopplingar till extremnatio
nalistiska partier och Vit Makt-världen redovisas totalt 27 anmäl
ningar för år 1997 i Blekinge län. (Generellt sett utgör hets mot 
folkgrupp detta år den största kategorin brott kopplade till extremna
tionalistiska partier och Vit Makt-världen.) I rapporten sägs att NSF 
ökade antalet medlemmar och sympatisörer under 1997, samtidigt 
som de internationella kontakterna tilltog, NSF uppges även ha  en 
särskild bevakningsstyrka, med uppgift att skydda ledande personer 

157. Säkerhetspolisen 19983:133. 
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inom organisationen i samband med demonstrationer och andra 
utåtriktade manifestationer/" 

Motsvarande statistik har presenterats också direkt av pohsmyndig-
heten i Blekinge. Siffror därifrån pekar på att en högre andel brott 
med rasistiska inslag har begåtts. Enligt dessa källor begicks under år 
1997 i Blekinge län 68 brott vilka betecknas som rasistiska eller med 
rasistiska inslag. Till dessa 68 räknas då även följdbrott, det vill säga 
brott begångna med utgångspunkt från ett rasistiskt initialbrott, till 
exempel i samband med poUsingripanden. Fram till sjätte maj  1998 
var motsvarande siffra för detta år 37 brott. Av nämnda brott (det 
vill säga 68 plus 37) utgörs 79 av brott som begicks mot invandrare, 
innehåller rasistiska inslag, eller grundar sig på  en rasistisk uppfatt
ning/ideologi. Av de totala brotten består 18 stycken av följdbrott, 
varav 13 stycken inträffade vid pohsingripanden. I de flesta av de 105 
fallen utgörs offren/målsäganden av enskilda personer med invand
rarbakgrund. Målsäganden är i några enstaka fall svensk. Inte mindre 
än  89 av de totalt 105 brotten begicks i Karlskrona.'^" 

»Vid närmare studier av brottsligheten runt den nynazistiska 
rörelsen Nationalsocialistisk Front, NSF, kan konstateras att 
vid 33 olika brottstillfällen kan medlemmar/sympatisörer 
knutna till denna förening misstänkas för något eller några av 
brotten: hets mot folkgrupp, misshandel, olaga hot, skadegö
relse, försök till våld mot polisman, stöld, hemfridsbrott och 
främjande av flykt«.'^' 

159. Säkerhetspolisen 52f, 6zi. 
160 .  Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 

kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 6/5 1998, sidan zt. 
161. Polismyndigheten i Blekinges underrättelserapport, länskriminalavdelningen, 

kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona 6/5 1998, sidan 3. 



Personer i NSFS ledning är dömda för en rad olika brott. Flest domar 
svarar NSFS riksledare för, bland annat för stöld, hets mot folkgrupp 
och våldsamt upplopp/^^ 

5 .2  Karlskronapolisens strategier  och uppfat tningar  
NSF har funnits sedan 1994 och dessförinnan var VAM verksamt på 
orten. Karlskronapolisen har flerårig erfarenhet av att hantera höger
extrema, nationalsocialistiska och rasistiska händelser, idéer, grupper 
och personer. Före 1990 fanns enligt polisuppgifter inga ordnings
problem av detta slag, men våren 1991 såg polisen tecken i samband 
med en husrannsakan. 

»Hos dessa personer visade det sig finnas ett intresse för vapen 
och sprängämnen. Först såg vi det hela som ett övergående 
ungdomligt oförstånd, man är ju humanist, men denna upp
fattning kom tyvärr på skam. Det var inte bara fråga om en 
skinnhuvudkultur utan gick litet djupare 

Under åren 199Z till 1995 fanns enligt poHsuppgifter i dessa kretsar 
en överrepresentativitet av vanlig kriminalitet, som stölder, inbrott, 
skadegörelse och dylikt. Dock förekom också korsbränning, uppsät
tande av hakkorsflaggor över vägar och på byggnader i centrum, 
hotbrev mot invandrare med flera, vandalisering på kyrkogårdar av 
gravstenar med judiska och andra utländska namn. Skinnskallar 
provocerade, inte minst invandrargrupper. Invandrare misshandlades. 
Planer fanns på att spränga flyktingförläggningen. Mycket av detta 
har aldrig kunnat bevisas.'^'' 

162. Intervju med kriminalinspektör vid polismyndigheten i Blekinge, länskriminal-
avdelningen, kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona, z z / )  1999. 

163. Intervju med kriminalkommissarie vid säkerhetspolisen i Karlskrona 1/2 
1999. 

164. Intervju med poHsinspektör vid polismyndigheten i Blekinge, närpolisen i 
Karlskrona, i / i z  1998, intervju med kriminalkommissarie vid säkerhetspoli
sen i Karlskrona 1/2, 1999. 



Uppfattningen inom polisen ä r  att de mera traditionellt kriminella 
åren ersattes av en mera politiskt ordnad och disciplinerad verksam
het. 

»De aktiva ä r  idag inte lika kriminella som under VAM-tiden. De har  
insett at t  det inte är  en bra väg att  gå. Det är  svårt at t  värva nya 
medlemmar p å  det sättet och de strävar efter ökat stöd för  sin verk
samhet. Även för  att kunna förverkliga sina ambitioner at t  t a  sig in i 
politiska församlingar som kommunfullmäktige vill de tvätta av sig 
den kriminella stämpeln.'^' 

Polisen i Karlskrona konstaterar dock att verksamheten finns kvar. 
Internet har  ökat möjligheten att sprida propaganda. Dessutom 
bedrivs mera traditionella kampanjer, demonstrationer hålls, flygblad 
delas u t  och affischer sätts upp. Sympatisörerna tränar sig enligt 
polisuppgifter i läger i militärliknande former. Antalet möten och 
träffar i tysthet har  ökat under senare t i d . ' "  

Att de aktiva inte längre utför kriminella gärningar på  samma sätt 
som tidigare behöver inte enbart bero på  den egna medvetna strategi
omläggningen, utan också på  att polisen aktivt har  arbetat för  att 
försvåra verksamheten. Polisen betonar uppgiften at t  förebygga och 
förhindra. Inom polisen finns ingen acceptans för  lagöverträdelser: 
»Vi har  tydliggjort vår nolltolerans«.'^^ 

Säkerhetspolisen framhåller som det ideala at t  t a  bort aktivisterna 
f rån kamratskapen och den invanda miljön, men betonar samtidigt 
at t  sådana åtgärder faller utanför vad som är möjligt inom demokra-

165. Intervju med kriminalkommissarie vid säkerhetspolisen i Karlskrona 1/2 
1999. 

166. Intervju med kriminalkommissarie vid säkerhetspolisen i Karlskrona i / z  
1999. En annan företrädare för polisen framhåller den ideologiska medveten
heten och övertygelsen som en orsak till att den riktigt grova brottsligheten 
hittills har uteblivit från Karlskrona i jämförelse med Klippan och Kode, 
intervju med kriminalinspektör vid polismyndigheten i Blekinge, länskriminal
avdelningen, kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona, 2,2/3 ^999-

167. Intervju med polisinspektör vid polismyndigheten i Blekinge, närpolisen i 
Karlskrona, i / i z  1998. 



tins gränser. Bevakningen av NSF är emellertid ett faktum. »Vi har  
idag så bra koll som man kan ha, kanske till och med litet bättre 

Under 1990-talet har polisen tillämpat en rad olika åtgärder. Efter 
det att  NSF bildades har det blivit fråga om flera insatser än  dessför
innan i samband med mera politiskt inriktad verksamhet som mani
festationer och liknande. I april år 1995 hölls det årliga firandet av 
Hitlers födelsedag i Nättraby folkets hus. Året därpå var man f rån 
kommunens sida oerhört vaksam inför 1996 års Hitlerfirande. Det 
visade sig att det årets celebrerande tog sin början i Lyckeby försam
lingshem, där ansvariga personer hade hyrt in sig med det uppgivna 
syftet att hålla en dopfest. Polisen hade av NSF upplysts o m  att  
firandet skulle ske, men inte var någonstans, förrän en NSF-ansvarig 
meddelade valet av lokal till en kriminalkommissarie vid lunchtid 
under högtidsdagen. Nä r  kyrkoherden och kyrkorådets ordförande 
insåg vad som var på  gång - samma dag som firandet gick av stapeln 
- begärde de polish) älp. Polisen kom till platsen och NSF-arna avhys
tes f rån församlingshemmet. Firandet av Adolf Hitler fortsatte 
därefter vid Lyckå slottsruin.'^' 

I samband med avhysningen blev en polis anklagad av kyrkans 
funktionärer för att ha  hållit kyrkans personal ansvarig för  NSFS 
tillställning. En kriminalkommissarie medverkade i pressen dagarna 
efter och förklarade att om polismannen ifråga uttryckt sig på  detta 
sätt så får  det stå för personen själv. I övrigt befarade polisen vid 
detta tillfälle sammandrabbningar med motdemonstranter som hade 
begärt att  få demonstrera, men det blev en lugn demonstration, även 
om polisen i efterhand identifierade 3-4 antirasister som tillhörde en 
militant grupp. På grund av risken för sammandrabbningar hade 
polisen till klockan 15 denna dag satt in en insatsstyrka på  25 man.'^° 

168. Intervju med kriminalkommissarie vid säkerhetspolisen i Karlskrona i / i  
1999,  se även intervju med biträdande länspolismästaren i Blekinge läns 
tidning 7/12 1996. 

169.  Blekinge läns tidning 2.3/4 1996,  Sydöstran 23/4 1996. 
170.  Blekinge läns tidning 23/4-1996, Sydöstran 23/4 1996. 



Även 1997 års Hitlerfirande avhölls i Karlskrona. Denna gång mötte 
polisen upp vid centralstationen, där celebranterna samlades klockan 
16.30 på sin stora högtidsdag. Enligt pressuppgifter översteg antalet 
deltagare 100 personer. Också denna gång var kommunens lokalut-
hyrare vaksamma och Hitlerfirarnas flerfaldiga försök att hyra en 
lokal misslyckades. Vid samlingen på högtidsdagen framkom att ett 
serveringstält hade satts upp på allmän plats, cirka 15 kilometer 
utanför centrala Karlskrona. Dit eskorterades festdeltagarna av 
poUsen. Efter vägen stoppades karavanen av polisen och deltagarna 
fick genomgå en alkoholkontroll. Sedan övervakade polisen den tre 
timmar långa utomhusfesten. Polisen såg under denna tid ingen 
anledning till att ingripa. Också samtliga de alkoholtest som gjordes 
vid festdeltagarnas återvändande var negativa.''" 

Samma år hade NSF ingett en ansökan till polisen om att en lördag i 
mitten av oktober få marschera genom Karlskrona och därpå hålla 
tal på Stortorget. Samma lördag planerades en motdemonstration, för 
vilken ingen ansökan om tillstånd hade ingivits. Polisen hänvisade till 
säkerheten och medgav inte NSF att hålla den planerade demonstra
tionsmarschen. Däremot fann polisledningen grundlagsskyddet vara 
så starkt att en allmän sammankomst inte kunde förbjudas. Efter 
övervägande beslutade polisen att NSF skulle få hålla ett allmänt möte 
på en parkeringsplats. Samtidigt utfärdade polisen förbud för NSF att 
vid mötet bära uniform, symboler eller yttra något som kunde tolkas 
som hets mot folkgrupp. Inför mötesdagen inkallades extra poliser 
från hela länet. Också motdemonstranterna skulle hållas under 

171. Ett 2.0-tal personer hade samlats till en motaktion på Klaipedaplatsen i 
Karlskrona. Skaran bestod till stor del av företrädare för politiska ungdoms
förbund, Blekinge läns tidning 21/4 1997,  Sydöstran 21 och 22/4 1997. 
Hitlerfirandet år 1998 avhölls i en lokal utanför Sölvesborg, Den sanna natio
nalsocialisten I998(3):6.  Enligt NSFS egna uppgifter skulle mötet först ha 
hållits i en lokal utanför Helsingborg, men detta avstyrdes efter det att uthyra-
ren hade fått påstötningar, både från polis och kommunalråd. Hitlerfirandet 
år 1999 avhölls i en hemvärnsgård utanför Ronneby, 
Http://www.nsfront.com. Enligt intervjuuppgifter kände polisen till händelsen 
i förväg. Tillställningen rapporteras ha gått lugnt tillväga. 



uppsikt. Länspolismästaren upplyste allmänheten om att polisens 
uppgift var att hålla isär de båda grupperna. 

På mötesdagen marscherade knappt 200 antirasister mot den parke
ringsplats på  vilken NSF hade fått tillstånd att hålla sitt möte. Några 
av dessa identifierades som militanta antifascister med dokumenterad 
våldsbakgrund. Med anledning av motdemonstranterna körde polisen 
i bussar de cirka 40-talet nationalsocialistiska mötesdeltagarna till en 
reservplats. Med hjälp av fyra polishundar kunde polisen hålla kvar 
de till en början motvilliga NSF-arna på reservplatsen, varvid ett 
kortare möte med tal hölls. Representanter för NSF uppgav sig vara 
lurade, och deklarerade sin ovilja att söka tillstånd nästa gång. I 
tjänst under dagen var ett 20-tal uniformerade poliser och ytterligare 
ett tiotal civila.'^' 

Efter mötet på reservplatsen dök ett 6o-tal antirasister upp på det 
ställe där NSF-arna hade samlats. Polisen gick emellan och i samband 
med detta omhändertogs den ledande NSF-are som kallat en polis för 
»judesvin«. Inför lördagskvällen halverades polisstyrkan. Ett 20-tal 
nazistiska sympatisörer begav sig till en lokal som förestods av en 
motorcykelklubb. Polisen visste om detta men uppgav sig likväl 
efteråt ha gjort en miss bedömning. NSF-arna stannade betydligt 
kortare tid i lokalen än vad polisen hade räknat med. Polisen tappade 
för en tid bort nationalsocialisterna, men återfann dem när de hade 
samlats vid Stortorget. Strax före klockan nio på lördagskvällen 
passerade ett loo-tal antirasister samma plats. Polisen slog en ring 
runt NSF-arna och uppmanade dem att lämna platsen. Samtidigt 

172. Sydöstran 16/10 1997, Blekinge läns tidning 15 och l é / i o  1997. Inför 
mötena lördagen den 18 oktober 1997 utbröt ett affischkrig mellan NSF och 
antirasistema. Båda sidor anbringade olagliga affischer bland annat på elskåp 
i centrala Karlskrona, samtidigt som motpartens affischer revs ned. Polisen 
upplyste om att dyUk affischering utgör ett brott mot den lokala ordnings
stadgan. För olaga affischering utdelas bötesstraff, Sydöstran 17/10 1997. 
Stämningen trissades upp ytterligare då NSFS riksledare under fredagskvällen 
innan mötet anhölls för olaga hot, bland annat efter att ha hotat en 
syndikalist med en träpåk, Sydöstran 18/10 1997, Blekinge läns tidning 18/10 
1997-

173. Sydöstran 20  och 21/10 1997, Blekinge läns tidning 20/10 1997. 



försökte poliserna mota bort antirasisterna. Flaskor och gatsten 
började vina i luften i riktning mot NSF-arna. Polisen uppfattade läget 
så hotfullt att de begav sig till sina bilar för att hämta hjälmar och 
sköldar. NSF-arna rusade då i riktning mot antirasisterna, som då 
flydde. Härpå drabbade NSF-arna och polisen samman. Med hjälp av 
hundar lyckades polisen efter ett tiotal minuter ta kontroll över 
situationen. Två NSF-are greps för fylleri, men släpptes efter förhör. 
Den ena av dem fördes sedermera till akuten efter att ha blivit biten 
av en polishund. De flesta av NSF-arna lämnade torget i bilar. Polisen 
lyckades inte gripa någon militant antirasist.'^'' 

I den efterföljande lokala offentliga debatten konstaterade den 
operative chefen för polisinsatserna under lördagen den i 8  oktober 
1997 att nationalsocialisterna inte verkar medvetna om vilka kraftiga 
reaktioner som de har väckt: »Jag undrar ibland om de här unga 
pojkarna vet vilka krafter de har emot sig«.'^' Poliskommissarien 
ifråga förklarade också att om polisen hade haft tillräckliga resurser 
så hade den skingrat det olagliga demonstrationståget och visiterat 
demonstranterna. Som det nu var fick polisen inrikta sig på  att 
bevaka och skydda nationalsocialisterna. Poliskommisarien framhöll 
riskerna för personer och egendom om nationalsocialisterna börjar 
manifestera öppet utan t i l l s t å n d . S å  långt hade NSF dock sökt 
tillstånd för sina allmänna sammankomster: 

174. Blekinge läns tidning 20/10 1997.1 samband med händelseförloppen rappor
terades o m  ett antal fall av misshandel och liknande på båda sidor, Sydöstran 
20/10 1997. Samma dag hölls för övrigt en manifestation mot nynazism på 
Klaipedaplatsen som samlade drygt 200 personer. Vid denna manifestation 
medverkade bland annat representanter från samtliga etablerade politiska 
partier. Initiativtagare till mötet var moderata ungdomsförbundets ordförande 
i Karlskrona. 

175. Sydöstran 21/10 1997. Att flera nazistiska evenemang, som till exempel 
minnesfirandet i Karlskrona av Birger Furugårds 11 o-årsdag, annars har av-
hållits utan någon förekomst av bråk och antirasistiska motdemonstrationer, 
noteras bland annat i rapporten från arbetsgruppen med uppgift att motverka 
och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld, Ds 1998(35):i67. 

176. Sydöstran 21/10 1997. Påföljande lördag fick polisen i Karlskrona tillkalla 
förstärkning från Ronneby och Karlshamn, med anledning av att en fest med 
nationalsocialister bedömdes urarta. Under veckan innan hade rykten florerat 



»De vill att vi skall bevaka och skydda dem mot motdemon-
stranter vid demonstrationer och liknande. Det här är ett svårt 
ämne. Det är viktigt att inse att vi kan utnyttjas. Vi lär oss. De 
också. 

Måndagen den 15 februari år 1999 rapporterade Blekinge läns 
tidning om att en olaglig nazistisk demonstrationsmarsch hade 
avhållits i Karlskrona centrum två dagar tidigare. Demonstranterna 
medförde ett plakat med texten »Vakna Sverige«. Enligt vakthavande 
polisbefäl marscherade demonstranterna på led med åtta personer i 
bredd. Tillstånd för marschen saknades. Det första larmet till polisen 
kom strax före klockan 12. När  polisen kom till platsen fanns inga 
spår kvar efter demonstrationsdeltagarna. 

Att denna händelse markerade en fullständig kursomläggning från 
NSFS sida - vad gäller att ansöka om tillstånd eller ej - förefaller dock 
inte vara fallet. Inför nationaldagen år 1999 hade NSF nämligen ingett 
en ansökan till polisen om att få demonstrera i Karlskrona. Av 
säkerhetsskäl avslog polisen i Blekinge för första gången nationalso-
ciaUsternas ansökan. Blekingepolisen uppgav som skäl till att avslå 
ansökan de bråk som uppstått vid konfrontationer mellan national
socialister och antirasister vid demonstrationen 1997.'^' 

Redan flera år tidigare hade NSF också sökt sig utanför kommunens 
gränser för att demonstrera, manifestera och fira sina högtider. 

o m  en ny nazistisk sammandragning, och en eventuell ny uppgörelse med 
antirasister. Ett 2.5-tal nationalsocialister samlades sedermera på Klaipedaplat-
sen i centrala Karlskrona. Någon samlad skara antirasister syntes dock inte 
till. En person kallade en NSF-ledare för »jävla svin« och fick bland annat 
motta ett antal sparkar, men behövde inte uppsöka sjukhus. Enligt tidnings
uppgifter förekom bland annat flera Hitler-hälsningar. Ingen greps dock 
under denna lördag. Polisens vakthavande befäl uppgav sig inte vara helt nöjd 
med att polisen fick lov att hålla igen litet, men sade sig samtidigt vara nöjd 
med att ingen kom till större skada, Blekinge läns tidning z y / i o  1997,  Syd-
östran 27/10 1997. 

177. Intervju med kriminalinspektör vid polismyndigheten i Blekinge, länskriminal
avdelningen, kriminalunderrättelseenheten, Karlskrona, 22/3 1999. 

178.  Blekinge läns tidning 15/2 1999. 
179.  Göteborgsposten ^16 1999. 



Möjligen har antalet möten utanför Karlskrona ökat under senare år. 
Till viss del kan detta bero på den tilltagande svårigheten att ordna 
lokaler i Karlskrona, men i minst lika hög grad på ambitionen att 
utöka sin organisation och sprida sitt budskap. Som framgår nedan 
förefaller inte den geografiska spridningen av verksamheten bero på 
att polisen i andra kommuner har varit passiv. 

Mest omskrivna av händelserna utanför Karlskrona är nog demon
strationen till minne av Rudolf Hess i Trollhättan 17 augusti år 1996. 
Demonstrationen anordnades av den nazistiska organisationen Gula 
Korset. Ett par hundra nazister och ännu fler antirasister var på plats. 
Stenar och dylikt kastades från båda sidorna. Cirka 400 poliser var 
satta att bevaka demonstrationen. Polisen videofilmade händelseför
loppet. Efter demonstrationen dömdes de sju NSF-are från Karlskrona 
som under tillställningen hade begett sig upp på en lastbrygga för 
hets mot folkgrupp, däribland den talhållande riksledaren. Fem av de 
dömda fick fängelsestraff, de två andra villkorlig dom och dagsböter. 
Polisen hade gett tillstånd till demonstrationen. Tingsrätten betonade 
i sin dom att detta inte betyder att man kan bete sig hursomhelst. 
Romerska hälsningar hade utförts, märken bars och »Sieg Heil« hade 
skanderats. Hovrätten och sedermera högsta domstolen fastställde 
tingsrättens dom.'*° 
Första maj år 1998 genomförde knappt 80 nazister en olaglig de
monstration i Nora, efter att ha sökt men fått avslag för en demon
stration i Örebro. Demonstranterna marscherade igenom polisavspärr
ningarna. Sedan polisförstärkningar hade satts in greps demon
stranterna. De flesta av dem släpptes nästa dag. Också denna gång 
hade polisen videofilmat händelseförloppet. Tre NSF-are från Karls
krona dömdes av tingsrätten i Lindesberg för bland annat våldsamt 
upplopp. Två av dessa pekades ut som anstiftare och dömdes till sex 

180. Trollhättans tingsrätts dom i mål nummer B 302/96 D ,  se även Blekinge läns 
tidning 17/12 1996 och 19/4 1997, samt Blomgren 1999, avsnitt 3.6. Året 
därpå hann bland andra de dömda karlskroniterna efter 1996 års demonstra
tion just vara med och hylla Hess i Danmark, innan deras fängelsedomar 
trädde ikraft, Blekinge läns tidning 3/7 1999. 



månaders fängelsestraff. Den tredje karlskroniten dömdes till fängelse 
i tre månader. Ytterligare fyra personer åtalades. 

Inför första maj  år 1999 avslog polismyndigheten i Örebro län NSFS 
ansökan om att få demonstrera i såväl Örebro som Nora. Avslaget 
motiverades med den oordning som utbröt året innan, NSF tilläts 
däremot att demonstrera på första maj i Ludvika samma år. Polisin
satsen var massiv. Demonstranterna var ett hundratal. De medförde 
en banderoll med orden »Sveriges Framtid«. Med hjälp av sköldar 
och hundar höll polisen isär demonstranter och motdemonstranter. 
Med hänvisning till allmän säkerhet snöpte polisen demonstrationen 
efter det att marschen tagit sig fram tre kvarter. Ingen greps. Polisen 
iakttog inga anmärkningsvärda märken eller hälsningar.'*"^ 

181. Lindesbergs tingsrätts dom i mål nummer B 79/98,  Blekinge läns tidning 4/5 
1998 och 1998,  Sydöstran 19I6 1998. 

182.. Dagens Nyheter 29/4 1999 och 2/5 1999,  Göteborgsposten z/5 1999. Enligt 
intervjuuppgifter hölls aldrig något tal, som aviserats, då flera ledande NSF-are 
från Karlskrona samtidigt var på en resa i Tyskland. 





6 .  A H  VISA DEMOKRATINS MUSKLER, HJÄRTA O C H  
H J Ä R N A  

Lokala politiker och myndighetspersoner i Karlskrona har tillämpat 
flera olika åtgärder mot Nationalsocialistisk Front (NSF). Efter det att 
NSF hade bildats gick de politiska partierna i Karlskrona kommun
fullmäktige ut med ett gemensamt upprop mot nazism, rasism och 
främlingsfientlighet. Ett nätverk bildades. Aktioner och temaveckor 
inom skolan och på andra håll genomfördes. Vissa kommunpolitiker 
och myndighetspersoner uppger att av olika skäl har få direkta 
politiska beslut fattats i frågan. Sedermera beslutade kommunstyrel
sen att avsätta medel till stöd för aktiviteter mot antidemokratiska 
krafter. Det ansvariga kommunalrådets initiala framhållande av en 
dialog med NSF förbyttes till krav på förbud. Också inom kultur- och 
fritidsförvaltningen gjordes ansträngningar för att få bukt med de 
rasistiska och nazistiska uttryck som förekom. NSF tilläts inte hyra 
kommunens lokaler. Inom skolans område beslagtog en rektor 
flygblad från bland andra NSF och friades senare av Justitieombuds
mannen. Även på andra skolor i kommunen vidtogs åtgärder av 
liknande slag. Socialtjänsten har anordnat gruppsamtal för föräldrar 
till ungdomar med nazistiska åsikter. Socialt arbete bedrevs med fyra 
ledande NSF-are. Karlskronapolisen har under åren tillämpat en rad 
olika åtgärder. Polisens insatser anpassades till den mera politiskt 
organiserade inriktning som bildandet av NSF innebar. Motdemon-
strationer har ibland ställt större krav på polisinsatserna. 

6.1 Har  d e  insatta å t g ä r d e r n a  i Karlskrona vari t  verkningsfulla? 
Politikerna och myndighetspersonerna i Karlskrona har inte strävat 
efter att sopa problemen under mattan. Uttryckt i Rob Wittes termer 
om att offentligt agerande kan befinna sig i flera olika faser så har 
rasismen och nazismen inte bara betraktats som ett individuellt utan 
också som ett socialt problem. Frågan har kommit upp på den 
formella offentliga dagordningen.'*' Lokalpolitikerna har varit 

183. Witte 1996. 



lyhörda för att sätta in olika åtgärder, såväl kortsiktiga som mera 
långsiktiga. Inom den kommunala förvaltningen har olika åtgärder 
satts in gentemot nazismens och rasismens innersta kärna, anhängare, 
samt potentiella sådana. Karlskronapolisen har under årens lopp satt 
in flera insatser och besitter följaktligen en stor erfarenhet på områ
det. Veterligen har inget framlagt förslag till åtgärd röstats ned i 
någon lokal politisk församling. Visserligen har olika insatta åtgärder 
borttagits efter hand, till exempel det sociala arbete som bedrevs med 
fyra ledande NSF-are. Generellt sett efterlyser dock politikerna själva 
ytterligare förslag till åtgärder. Karlskronapolitikerna har haft 
ambitionen att nå en så bred och folklig samling i frågan som möjligt. 

Likväl efterlyser bland andra den förre rektor som friades av Justitie
ombudsmannen efter att ha beslagtagit nazistiskt och rasistiskt 
material ett samlat ideologiskt resonemang om de insatta åtgärderna 
från kommunledningens sida. Rektorns och andras kritik på  denna 
punkt bör möjligen betraktas i ljuset av politikernas ambition att inte 
leverera myndiga svar, i syfte att engagera så många som möjligt i 
arbetet.''"* Hursomhelst har många av de insatta åtgärderna initierats 
av personer inom den kommunala förvaltningen, eller av föreningar 
och kommunmedborgare, snarare än av politiker. Detta är inget nytt 
för just denna fråga. Det är ett välkänt faktum inom förvaltnings
forskningen att de närbyråkrater som stöter på problemen i sitt 
vardagliga arbete - fritidsledare, fältassistenter, socialsekreterare, 
lärare, rektorer och närpoliser - ofta är de som svarar för den egent
liga utformningen av den offentliga politiken.'^' 

Samarbete har i Karlskrona förekommit mellan politiker och olika 
kommunala förvaltningsmyndigheter, inom och mellan olika kom
munala förvaltningsmyndigheter, samt mellan kommunala förvalt
ningsmyndigheter och polis, men inte på samma formaliserade och 

184. Men också för iakttagelsen att det är betydligt svårare att genomföra offentli
ga åtgärdsprogram som kan klassificeras som interventionistiska insatser i 
dynamiska förhållanden, än att genomföra åtgärder som gäller reglering av 
statiska förhållanden, Rothstein 1994:96. 

185. Lipsky 1980. 



organiserade sätt som i Klippan/^^ I Trollhättan förefaller de projekt 
som har satts in vara mera formaliserade och organiserade än mot
svarande satsningar i Karlskrona/'^ Dessa organisatoriska skillnader 
behöver inte betyda att verkningsgraden av de åtgärder som har satts 
in i Karlskrona har varit sämre. Att mäta effekterna av sådana 
skillnader låter sig heller knappast göras. Vissa indikationer tyder 
dock på att kommunikationen mellan politiker, chefstjänstemän och 
närbyråkrater hade kunnat vara bättre, till exempel vad gäller det 
hastigt avbrutna sociala arbetet med fyra ledande NSF-are. Uttryckt 
mera generellt så hade förutsättningarna för att ta ställning till 
insatta åtgärders verkningsgrad sannolikt ökat om litet mera tid och 
kraft hade lagts ned på att utvärdera effekterna av olika insatser. 

Utvärderingar av offentliga åtgärder kan utformas på flera olika sätt. 
Vanligt ä r  exempelvis att bedöma om utfallet stämmer överens med 
målet och om överensstämmelsen i så fall beror på insatsen. Andra 
utvärderingar bortser från målen och koncentreras helt på resultaten. 
Olika former av utvärderingar har sina speciella fördelar och nack
delar.''* Den här rapporten är inte upplagd som någon utvärdering i 
formell mening, men den innehåller uppgifter som kan användas i 
utvärderande syfte. Dessa uppgifter går emellertid i delvis olika 
riktning. Från politikerhåll betonas som regel att  NSFS verksamhet 
har mattats av och att organisationen inte vinner fler medlemmar. 
Bland förvaltningstjänstemännen är bilden mera splittrad. En polisre
presentant ser ingen tendens till avmattning utan gör bedömningen 
att organisationen ökar sakta men säkert. Denne menar att kärnan 
alltid kommer att stå fast vid sin övertygelse och att det finns en 
fortsatt spridningsrisk. Polismannens uppfattning stöds av faktum 
som att NSF fortsätter att på olika sätt sprida sitt budskap och sin 
organisation. 

18 6. Verksamhetsberättelse för samverkansgruppen skola - polis - fritidskontor -
socialtjänst. Klippans kommun, juni 1998. 

187. Blomgren 1999: avsnitt 5.1. 
188. Vedung 1991: kapitel 3. 



Finns NSF och dess verksamhet kvar på grund av att lokala politiker 
och myndighetspersoner inte i tillräckligt hög grad har visat demo
kratins muskler? Ett generellt svar på denna fråga måste bli negativt. 
Det är nämligen svårt att se vad man i kommunen mer hade kunnat 
göra på egen hand inom ramen för de möjligheter som demokratin 
för närvarande medger. NSF förvägras hyra kommunala lokaler. 
Kommunalt ekonomiskt stöd delas ut till enskilda för att bekämpa 
odemokratiska krafter. Polisen i Karlskrona har under senare tid 
nekat NSF tillstånd att demonstrera. Det är till och med möjligt att 
lagens gränser i vissa fall redan har överträtts. Å andra sidan finns 
förstås exempel på  att agerandet kunde ha varit mera bestämt. Flera 
intervjuade personer har pekat på att åtgärder borde ha  satts in 
tidigare, men att vara efterklok är ju som bekant alltid lättare. Att det 
tog litet tid att reagera och lära i en ovanlig kommunal fråga som 
denna är inte särskilt märkligt. 

Vissa lokala politiker och myndighetspersoner har sagt att »inga 
stora kommunalpolitiska beslut har fattats i frågan«, utan att när
mare precisera vad stora beslut innebär. Visst hade mer kunnat göras 
tidigare och mera samordnat.'^' Ett större interkommunalt samarbete 
hade kunnat etableras, inte minst med Klippan. Detta är dock sanno
likt inte vad vissa lokala politiker och myndighetspersoner åsyftar 
med uttrycket stora beslut. Det är för övrigt svårt att se att det finns 
några oprövade, av lokala politiker och myndighetspersoner förbi
sedda, enkla och uppenbara lösningar som utsagan antyder. Måhän
da vilar utsagan enbart på obetänksamhet eller blott på en önskan 
om att det hade gått att fatta »ett stort kommunalpolitiskt beslut« 
som hade varit entydigt verkningsfullt. 

Denna diskussion reser frågan om inte den enskilda kommunen är en 
för liten och kraftlös aktör i sammanhanget. Är detta bara en sak för 
den kommun inom vars gränser organisationer som NSF återfinns? 
Jämfört med norska Brumunddal förefaller inte den svenska staten i 

189. Se även Tore Björgo och Ronald Pedersen i Dagens Nyheter 13/3 1998, som 
varnar för en överbetoning av toleranskampanjer och förordar mera målinrik
tade satsningar. 



särskilt hög grad ha stöttat Karlskrona kommun ekonomiskt och på 
andra sät t / '°  Det ansvariga kommunalrådet i Karlskrona uppger 
också att staten skulle kunna stimulera kommunerna på ett bättre 
sätt än vad som görs idag, exempelvis genom stimulansbidrag till 
organisationer som behandlar frågan om rasism, särskilda projekt
stöd till kommuner, föreningsliv och enskilda. Rapporten från Ar
betsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och 
annat relaterat våld innnehåller bland annat flera exempel på förslag 
till statliga åtgärder, exempelvis inrättandet av särskilda lokala 
resurscentra i kommuner med erfarenhet av att bekämpa rasism och 

191 nazism. 

Det är heller inte självklart att enbart demokratins muskler skall 
visas. I fallet Karlskrona finns exempel på inblandade personer som 
också har visat både hjärta och hjärna. Till exempel vinnlade sig den 
av Justitieombudsmannen friade rektorn om att också bry sig om de 
unga nazisterna, liksom tjänstemännen som bedrev socialt arbete med 
fyra ledande NSF-are. Innan det ansvariga kommunalrådet intog 
hållningen att nazistiska organisationer bör förbjudas torgförde även 
denne ambitionen att föra en dialog. 

6 . 2  Bör demokrat in  v idga  sina muskler gentemot  nazism och 
ras ism? 

I Karlskrona efterlyser flera ledande politiker utökade möjligheter att 
ingripa mot Nationalsocialistisk Front. Dessa politiker vill inte minst 
att riksdagen lagstiftar om ett sådant organisationsförbud för ode
mokratiska organisationer som omtalas i Förenta Nationernas rasdis
krimineringskonvention.En jämförelse av hur traditionella riks
partier och partier i Karlskrona ser på aktiva nazistiska organisatio
ner visar bland annat att både folkpartiet och socialdemokraterna i 

190. Carlsson 1995. 
191. Ds  I998(35):23. 
192.. Ds  i998(35):zz5. 



kommunen intar en mindre liberal hållning än  vad motsvarande 
partier på riksplanet gör . ' "  

Flera argument anförs av de politiker och andra personer som vill 
införa ett organisationsförbud. Ett sådant förbud innebär enligt dessa 
personer att samhället ger en tydlig signal till de unga och andra för 
vilka organisationer som NSF utgör en lockelse. Denna signal innefat
tar budskapet att demokratin inte accepterar sådana organisationer 
vars idéförverkligande innebär brott mot svensk lag. Risken för att 
idéerna sprids minskar enligt förbudsanhängarna. Anhängarna av ett 
organisationsförbud är medvetna om att organisationer som NSF kan 
gå under jorden vid ett införande av organisationsförbud, men menar 
då att en stor del av dessa organisationers verksamhet redan idag sker 
i det fördolda. Ett ytterligare argument för att införa organisations
förbud är de kostnader vid demonstrationer och dylikt som inte minst 
polisinsatserna innebär. 

Mot  ett införande av organisationsförbud finns också flera argument. 
Det är förståeligt att flera politiker och andra personer i Karlskrona, 
som periodvis på nära håll har sett NSF expandera, månar om att 
minska organisationens lockelse på potentiella anhängare. Men är det 
säkert att lockelsen minskar efter införandet av ett organisationsför
bud? Det ansvariga kommunalrådet varnade själv år 1995 för en 
situation i vilken organisationer som NSF framstår som farliga, 
mystiska och förbjudna och därmed intressanta för vilsna ungdomar. 

Ett förbud bortser enligt dess motståndare från den starka ideolo
giska övertygelsen hos till exempel NSF. Enligt Heléne Lööw ser sig 
nationalsocialister ofta som bärare av ett sanningsbudskap som 
majoriteten av folket inte har fått del av.''"* Centrala beståndsdelar i 
detta sanningsbudskap är att rädda det svenska samhället från den 

193. Engström 1999. 
194. Sydöstran 12/9 1997, Lööw 1998:2.53,56 även s. 22.0 och Den sanne national

socialisten 1997 (3):7. 



upplevda mångkulturella sörjan och att varna för den snara framtid 
inom vilken arierna kommer att vara i minoritet / ' '  

Dagens aktivister väntar enligt Helené Lööw på att ett förbud skall 
införas. De förbereder sig på den frihetshjältesituation som då i deras 
ögon inträder, NSFS riksledare har i lokalpressen deklarerat att 
taktiken omprövas vid en kriminalisering. Då trappas våldet upp. »Vi 
kommer fungera som IRA på Irland. Vi går under jorden och får 
pröva andra kampmetoder.»''^ Att organisationer som NSF redan 
idag delvis agerar i det fördolda är en sak. Är det inte en annan sak 
att verksamheten helt och hållet går under jorden? Blir den lättare att 
bemöta då? Visst har de hittillsvarande polisinsatserna kostat mycket 
pengar, men är det säkert att motsvarande kostnader minskar efter 
det att ett förbud införs? 

Många intervjupersoner har under arbetet med denna rappport 
framhållit att den innersta personkärnan i NSF inte är mottaglig för 
argument utan sannolikt kommer att stå fast vid sin övertygelse även 
framdeles.''^ Någonstans går emellertid gränsen för oemottaglighet 
och exakt var är ofta inte helt klart. Underlättar ett förbud möjlighe
ten att debattera och rikta argument mot de som fortfarande är 
lyhörda?''^ Ger ett förbud snarare inte sken av att demokratins 
företrädare inte klarar av att möta nazistiska och rasistiska företrä
dare och argument i en öppen diskussion?"' 

195. Forskare har framfört hypotesen att det rasistiska våldet förefaller vara 
mindre vanligt i länder i vilka extrema högerpartier har haft framgångar i val 
eller är inbäddade i det politiska systemet, Westin 1998:3. 

196.  Sydöstran 24/1 1998. 
197. Se även Lodenius & Wikström 1997:294. 
198. Se även Sydöstran 13/11 1997. En diskussion av ett liknande slag har förts på 

de lokala tidningsredaktionerna i Karlskrona: Innebär den massmediala upp
märksamheten kring NSFS göranden och låtanden en ökad spridningsrisk? 
Eller är det bäst att så mycket som möjligt om organisationens förehavanden 
kommer fram så att idéerna och aktiviteterna kan bemötas? intervju med en 
journalist på tidningen Sydöstran i Karlskrona 30/11 1998. 

199. Denna invändning utgör förstås inte bara ett försvar av nuvarande 
lagstiftning, utan pekar snarare i riktning mot en mildring av gällande rätt. 



Ett organisationsförbud innebär också ett förbud mot all offentlig 
verksamhet och idéspridning, det vill säga mot allt i ideologin, inte 
bara mot rasistiska inslag. Allt odemokratiskt är redan förbjudet. Är 
det en bra signal att förbjuda till exempel NSF att tala öppet även om 
sådana idéer som i princip också många eller alla demokratiska 
partier ställer sig bakom, som stopp för plågsamma djurförsök och 
ökade satsningar på äldreomsorgen? Är det inte bättre att som idag 
ingripa först när lagen överträds? 

Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och 
annat etniskt relaterat våld konstaterar i sin rapport att bestämmel
sen om hets mot folkgrupp i stort sett förbjuder samtliga yttranden 
av rasistisk eller liknande innebörd. Den svenska inställningen mot 
kritiken från enskilda ledamöter av Förenta Nationernas rasdiskrimi
neringskommitté har varit att svensk lagstiftning uppfyller rasdiskri
mineringskonventionens krav. »Som skäl härför har anförts att 
lagstiftningen innebär att varje yttring av rasism är förbjuden och att 
gällande bestämmelser därför är tillräckliga för att tvinga organisa
tioner som främjar rasdiskriminering till passivitet«."° 

Lagstiftaren har under senare tid fått upp ögonen för problemet att 
det kan finnas lagrum som signalerar acceptans av nazismens och 
rasismens metanorm, det vill säga som innehåller ordet ras för att 
beteckna människor. Riksdagen uppmanar regeringen att i interna
tionella sammanhang verka för att ordet ras, använt om människor, i 
så stor utsträckning som möjligt undviks i officiella texter. Rege
ringen har nyligen beslutat tillsätta en utredning för att bland annat 
gå igenom i vilken utsträckning ordet ras används om människor i 
lagstiftningen, för att se i vilka fall detta ord kan slopas.^"' Innebär 
inte ett eventuellt organisationsförbud en indirekt men dock accep
tans av tanken att det finns raser? Är det i så fall inte bättre att 
förfäkta den moderna forskningens resultat att i den minimala mån 

200. Ds  1998(35):225f, se även s. 202. Arbetsgruppen ställer sig för övrigt 
väsentligen bakom den nuvarande lagstiftningen. 

201. Pressmeddelande nr 64 från Justitiedepartementet, 17/é 1999. Uppdraget skall 
redovisas senast 30/4 2001. 



som det finns genetiska skillnader mellan människor så är dessa 
skillnader större inom olika folkgrupper än mellan folkgrupperna, 
och framförallt, att demokratins värdering är att de eventuella 
genetiska skillnader som finns mellan människor hursomhelst saknar 
betydelse för utformningen av politiken etcetera? 

Något organisationsförbud förefaller i vilket fall som helst för närva
rande inte vara aktuellt. Justitieministern har nyligen deklarerat att 
det finns en bred politisk enighet om att inte förbjuda nazistiska 
organisationer: »Det fyller ingen funktion att angripa något som är så 
diffust s a m m a n s a t t » H u r  det går med NSF och organisationens 
ambitioner att ställa upp i val får förstås framtiden utvisa. Som 
Heléne Lööw har framhållit så får vi lära oss att leva med nazismen. 
Debatten om demokratins förhållningssätt kommer också att fortgå. 
Strävan bör nog i denna debatt även framdeles vara att finna en 
lämplig blandning av i vilken mån demokratin skall visa sina musk
ler, sitt hjärta och sin hjärna. 

zoz. Göteborgsposten 30/6 1999. Däremot har riksdag och regering vidtagit andra 
åtgärder för att stoppa dessa organisationers spridning av propaganda och 
rekrytering av medlemmar. Justitieministern säger också att hon vill förbättra 
förutsättningarna för att kontrollera dessa grupper, samt att riktlinjer har gått 
ut till poliser och åklagare för att dessa skall vara mera uppmärksamma på 
brott med nazistiska och rasistiska inslag, se även Dagens Nyheter 30/11 
1995 och Sydöstran 15/12 1997. 
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