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Inledning 

När jag började årskurs sju så skedde en sammanslagning mellan klasser från tre olika skolor. 

Jag kommer ihåg första tiden som fylld av nervositet, mest på grund av de farliga killarna som kom 

från skolan som låg vid den norska gränsen. I förbifarten hörde jag några av mina klasskamrater 

viska om den farligaste av dem. De talade om hans halsband, ett tunt läderhalsband med ett smycke 

i silver, smycket var format som en hammare. Hammaren var Tors fick jag senare förklarat för mig, 

åskguden Tor. Som om denna kille inte var farlig nog med sin stora kroppshydda och sitt rakade hår 

så lyssnade han på vitmaktmusik och hamnade ofta i bråk med lärarna på grund av referenser han 

drog till nazismen. Under dessa år kom vi i skolan att läsa om fornnordisk religion, undervisningen 

innehöll många historier om troll och gudar, om mord och salar i himlen men jag fick fortfarande 

inte ihop kopplingen mellan min klasskamrats halsband och hans uppenbart högerextrema 

sympatier.  

 

Idag läser jag till gymnasielärare inom ämnena historia och religion. Jag gör detta i en tid då 

samhällsdebatten svämmar över utav information kring Sverigedemokraters rasism eller icke-rasism 

om samhällets missnöje eller icke-missnöje gentemot svensk invandringspolitik. Detta sker inte via 

böckerna på biblioteket, det sker inte heller alltid via de lärare som brukar dessa böcker utan det 

sker via andra moderna medier. Via anonyma forum på internet, grupper på Facebook, bloggar och 

internetbaserade tidningar så får vi som lever i Sverige år 2012 ta del av en extrem mängd 

information. Då dessa medier låter varje människa komma till tals så kommer också åsikter som 

kanske inte vågat uttryckas tidigare till ytan, man hittar likasinnade och man kan bilda egna forum 

där dessa kan utbyta sina tankar utan att behöva bli ifrågasatta av sin omgivning. Helt plötsligt kan 

min farliga klasskamrat från högstadiet kasta ur sig vad han helst vill och han kan få gensvar från 

likasinnade. Han kan också lära sig mer, få sina åsikter bekräftade och bli ännu mer övertygad i sina 

åsikter.  

 

Jag har själv varit in på forum av detta slaget och det jag märkt är att oavsett om det handlar om 

anarkistiska eller nazistiska forum så har de, stärkta av varandras argument, skapat sig en idévärld 

av vad som är rätt och de har skapat sig ett försvar av argument som kräver ett källkritiskt tänk för 

att se igenom.  

Detta ser jag som ett av mina största uppdrag som lärare, att ge mina framtida elever de verktyg 

som de behöver för att kunna se trovärdigheten i den information som presenteras framför dem.  

Detta är också det som jag på mina verksamhetsförlagda utbildningar arbetar mest med och då jag 

gått i dessa tankar har min hjärna många gånger vandrat tillbaka till den där första dagen i sjunde 
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klass då min farlige klasskamrat stolt förklarade att Tors hammare var en symbol för styrka som de 

svenska nazister han kände minsann visade! 

Nyfikenheten kring ämnet fornnordisk religion inom dagens nationalistiska kretsar drev mig till de 

medier som idag lätt kan finnas genom några klick på datorn och fann jag flera av de symboler som 

jag under mina religionsvetenskapliga studier vid Umeå universitet stött på under momentet 

Fornnordisk religion. Men dessa symboler fanns inte på några historiska sällskaps hemsidor utan på 

organisationer och partier som den stora massa i Sverige idag klassar som främlingsfientliga. De jag 

främst stötte på var Svenskarnas parti och deras användande av symbolen aegishjalmur, Svenska 

motståndrörelsen och symbolen tyrrunan samt Nordiska Förbundet och deras symbol valknuten.  

Här beslutade jag mig för att undersöka varför dessa symboler kommit att bli symboler för en 

nationalistisk kamp och, med det källkritiska tänkande jag tidigare nämnt i åtanke, med vilken 

innebörd som man använder dessa symboler. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att granska hur fornnordiska symboler idag används av 

nationalistiska rörelser och kartlägga vilken innebörd som symbolerna har fått för organisationerna. 

Vidare är mitt syfte att analysera var dessa organisationers tolkning av symbolerna kommit ifrån 

och hur dessa tolkningar korrelerar med hur symbolen i övrigt tolkats genom historien. 

För att göra detta har jag valt ut tre fornnordiska symboler som var och en används av tre separata 

organisationer vars ideologi beskrivs som nationalistisk. Dessa får i sin tur stå som exempel för hur 

användandet av fornnordiska symboler används inom den svenska nationalistiska rörelsen idag. 

 

Jag har valt att arbeta utifrån hypotesen att de valt dessa symboler för att legitimera sin egen 

ideologi. Med detta menar jag att användandet av symbolerna kopplas samman med det arv som 

dessa organisationer vill bevara och som då i sin tur rättfärdigar deras åsikter. Hypotesen bygger på 

att dessa organisationer likt andra organisationer och företag valt symbolen för att lyfta fram något 

som gör dem speciella. 

 

De tre frågeställningar som jag valt att arbeta utifrån kommer också under resultatdelen få stå som 

rubriker i analysavsnittet. Därför ger jag också en kort förklaring till frågeställningarna nedan: 

 

         -Vilken innebörd får dessa symboler för organisationerna? 

Med denna vill jag undersöka hur symbolen används och tolkas inom organisationerna, vilken 
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mening som den tillskrivs och hur denna symbols värde sen också knyts till den egna agendan. 

 

         -Hur har dessa organisationer valt att tolka symbolerna i relation till symbolernas innebörds 

historiska  utveckling? 

Inom ramen för denna frågeställning vill jag undersöka var dessa organisationer hämtat sin tolkning 

och hur de valt att använda sig av dessa tolkningar. 

 

-Varför har organisationerna valt just dessa symboler? 

För att förtydliga denna frågeställning så kommer den inte behandla hur dessa tre organisationer 

gått tillväga för att välja ut just dessa tre symboler. Med denna frågeställning vill jag istället 

undersöka varför man valt att använda sig av fornnordiska symboler som inte har lika självklara 

samband med den nationalistiska ideologin som till exempel SS-märket eller hakkorset. 

 

Avgränsningar 
Jag har valt att fokusera på tre symboler som idag används utav tre olika organisationer. Dels är det 

aegishjalmur som används utav Svenskarnas parti, dels är det tyrrunan som används utav SMR, 

Svensk motståndsrörelse och den sista är valknuten som användes utav det Nordiska förbundet och 

idag lever kvar i deras forum Nordisk.nu.   

Som alltid då det kommer till avgränsningar så är såväl tidsramen som omfattningen något att 

förhålla sig till. Tidsmässigt är tre organisationer som var och en i sig har ett antal hemsidor att 

bedriva min forskning på fullt tillräckligt samt att ser man till den omfattning som detta arbete ska 

vara på så räcker dessa symboler. 

Att de blev just dessa organisationer skedde av en slump. Jag visste sen tidigare att man inom 

nationalistiska organisationer använde sig av fornnordiska symboler i viss utsträckning och sökte 

mig därför till nätforum där jag visste dessa diskuterades. SMR och Svenskarnas parti fann jag efter 

att ha sökt på fornnordiska symboler på internet, Nordiska förbundet fann jag genom att ha sett 

deras symbol som en reklam på SMR:s hemsida.  
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Metod och arbetets upplägg 

Med hjälp av frågeställningarna har jag valt att skala ner det breda begreppet, användandet av 

fornnordiska symboler idag, till att utifrån nationalistiska rörelsers användande av symboler som 

härstammar från fornnordisk religion granska den innebörd som de själva väljer och det 

användningsområde som symbolen får representera och avslutningsvis varför de valt ut just dessa 

symboler. För att kunna besvara mina frågeställningar har jag först och främst fastställt vilka 

symboler jag kommit att arbeta med. Därefter har jag gjort en bakgrundsstudie som jag delat i i tre 

delar. Första delen behandlar de utvalda symbolernas historia, hur användningen av dem förändrats 

samt hur de har tolkats och användts. Andra delen tar upp hur lagen ser på användandet av symboler 

i Sverige idag. Sista delen ger en bakgrund till de tre organisationerna som jag valt ut och hur deras 

historia sett ut. Anledningen till att jag använt mig av en bakgrundsstudie som metod är att 

forskningen kring ämnet vad symbolerna betyder är knapphändigt vilket gör att jag kommer 

använda mig av litteratur som behandlar dels asatrons kosmologi och dels forskning som berör 

runskrifter där de symboler som jag valt ut figurerar. Genom att ge en bakgrund till symbolerna så 

underlättar det också förståelse för hur man valt att använda dem idag. 

 

I min analysdel har jag valt att arbeta med symbolerna separat. Utifrån organisationernas hemsidor 

och forum har jag kartlagt den betydelse och det användningsområde som symbolerna fått idag. Att 

välja en kvantitativ studie på detta skulle bli svårt då urvalet är begränsat och i de forum som 

symbolanvändandet återfinns så är förklaringarna till dessa sällan utformade på samma vis vilket 

omöjliggör en kvantitativ studie. En kvalitativ studie så som Nationalencyklopedin beskriver den: 

”att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl 

människors handlingar som dessa handlingars innebörder. Kvalitativa metoder omfattar oftast 

mindre populationer än kvantitativa undersökningar” stämmer bättre överens med dels det material 

som jag har att använda mig av samt på det sätt som materialet i sig är utformat. Valet av en 

kvalitativ metod betonar vidare också vikten av en bakgrundsstudie då det är som Henny Olsson 

och Stefan Sörensen skriver i sin bok Forskningsprocessen ”händelser kan endast förstås om de ses 

i sitt sammanhang” vilket tydliggör mitt val av en bakgrundsstudie.
1
 Författarna menar vidare att ett 

krav för en kvalitativ studie  är att  den är gjord i ett sammanhang som inte konstruerats vilket också 

bidrar till den kvalitativa studiens huvudpunkt att ingenting är förutbestämt eller givet. Då jag valt 

att göra en kvalitativ studie av de organisationer som använder sig utav dessa symboler så blir ju 

studiet av det material de använder sig av det viktiga. De flesta har en hemsida alternativt ett forum 

där organisationen kan sprida information. Vad jag varit tvungen till att göra för att få tillgång till 

                                                 
1 Olsson, Henny, Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen Författarna och Liber AB 2001 s.65 



 

7 

 

det material som fanns inom de olika hemsidornas forum var att bli medlem. Men just diskuterande 

av symbolanvändningen blev ibland otillräckligt och jag beslutade att skicka efter mer information, 

dels från de nationalistiska organisationerna själva men också från organisationer som arbetar 

mycket med att kartlägga dessa rörelsers aktiviteter så som Expo. 

 

För att precisera på det sätt som jag kommit fram till mitt resultat kommer jag nedan att beskriva 

hur jag valt att arbeta. Först ut gällde det att kunna fastslå hur symbolernas historiska innebörd sett 

ut och hur den förändrats över tid. I fallen med aegishjalmur och tyrrunan har jag fått stor hjälp av 

Lars Magnar Enoksens bok Runor
2
 där jag kunnat följa de runor som ingår i symbolerna genom de 

olika futharkerna till dagens Newage-rörelser. Aegishjalmur består av två olika runor och deras 

historiska utveckling gick att fastslå med hjälp av Enoksens bok men sammansatt är det också en 

galder som i sig ger den ännu en betydelse. Återigen var Enoksens bok mig behjälplig. Tyrrunans 

betydelse visade sig vara starkt förknippad med en gudom, Tyr, och vidare forskning om denna 

gudom fann jag i Gro Steinslands bok Fornnordisk religion
3
.  Den sista symbolens, valknutens, 

betydelse behandlar dels H.R Ellis Davidson i Gods and Myths of Northern Europe
4
, men också 

Åsa Berggren i Minne och myt: konsten att skapa det förflutna 
5
.  I mitt sökande efter mina 

symboler har jag stött på olika sätt som forskare valt att arbeta med runors betydelse. En del har 

utgått ifrån sagor eller berättelser för att kartlägga en runas betydelse. Andra har utgått ifrån de olika 

runstenarnas översättningar. Viss runologisk forskning behandlar bara det lingvistiska och dess 

historiska utveckling. Här har det som jag beskrev ovan handlat om att syntetisera tidigare 

forskningsresultat för att se vad konsensus säger om symbolernas betydelse eller mening. 

 

Andra delen i mitt sökande har varit att försöka kartlägga vilket material som kunnat vara 

användbart för studien av nationalistiska rörelsers användande av symboler. På detta ämne finns 

idag en del litteratur. Mycket av forskningen som jag har använt mig utav har valts ut från litteratur 

som behandlar den moderna asatron. Här har forskningen koncentrerats på hur asatron uttrycks i 

dagens samhälle och hur den förändrats för att anpassas
6
 i vissa fall och i andra hur rasismen 

uttrycker sig med hjälp av en hednisk återuppståndelse
7
. Ur dessa två kategorier så har jag valt att 

använda och referera till verken i de avsnitt som behandlar områden där 

separatister/rasister/nationalister (definitionerna är annorlunda beroende på författare) använder sig 

                                                 
2    Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 

3 Steinsland, Gro. Fornnordisk religion Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2007 

4 Davidson, H.R. Ellis. Gods and Myths of Northern Europe Cox and Wyman ltd 1964 

5 Berggren, Åsa. Minne och myt: konsten att skapa det förflutna Lund: academic Press 2004 

6    Gregorius, Fredrik. Modern asatro, att konstruera etnisk och kulturell identitet Media-tryck, Lund 2008 

7 Gardell, Mattias. Gods of the blood, The pagan revival and white separatism Duke university Press 2003 



 

8 

 

utav fornnordisk religion. Det finns också annan forskning som behandlar ämnet och denna handlar 

om symbolanvändande.
8
 I denna litteratur har avsnitten som handlar om svenska rörelser varit mig 

till gagn och då speciellt de avsnitt som behandlar svenska högerextrema rörelser som brukar sig av 

de symboler som jag valt ut.  

 

Därefter har mitt urvalsarbete handlat om att samla in förklaringar till de nationalistiska 

organisationernas symboler. Den första symbolen, aegishjalmur, används av ett politiskt registrerat 

parti, Svenskarnas Parti. Denna organisation har också en egen officiell hemsida på vilken de 

utförligt redogör för dels symbolens historiska betydelse och dels hur denna betydelse stämmer 

överens med deras egen ideologi. 

Andra symbolen, tyrrunan används idag av SMR, Svensk motståndsrörelse. Denna rörelse är inget 

parti utan en aktivistgruppering och för att hitta ett officiellt forum för denna organisation fick jag 

leta. Efter att ha letat på forum som diskuterar svensk nationalism och dess organisationer
9
 fick jag 

veta av ett inlägg från en som enligt forumet var stödmedlem
10

 till SMR att dess hemsida var 

www.patriot.nu. Dock var det meddelandet daterat 2008-01-24 och jag fick senare i samma tråd på 

samma forum veta att hemsidan lagts ner. Tråden är dock fortfarande aktiv och jag ställde därför en 

fråga från min egen användare på forumet där jag undrade vad som hänt patriot.nu och om det fanns 

en nuvarande officiell hemsida för organisationen. Svaret jag fick var att nordfront.se är den nya 

hemsidan vilket också bekräftades utav att den gamla hemsidan, patriot.nu, direkt kopplade vidare 

den som sökte på hemsidan till nordfront.se. På denna sida fanns inte (såsom det på Svenskarnas 

partis hemsida fanns) någon direkt förklaring till symbolen. För att få den relevanta informationen 

jag ville ha ifrån denna hemsida blev jag tvungen att beställa hem deras handbok för aktivister.
11

 I 

denna fann jag en officiell förklaring till symbolens betydelse, dels för organisationen men också 

deras version av dess historiska betydelse. 

 

Sista symbolen som jag skulle finna information kring var valknuten. Genom en snabb sökning på 

internet fick jag veta att denna symbol användes av det Nordiska förbundet och är idag symbol till 

det forum som förut ingick i organisationen kring Nordiska förbundet och fortfarande drivs av  

medlemmar. Återigen så var detta inget parti som var registrerat och de hade heller inte en egen 

officiell hemsida. De hade istället en rad olika forum för att nå ut med sina åsikter. Man hade ett 

                                                 

 
8  Gestrin, Håkan. Högerextrema rörelser och deras symboler Natur och kultur, 1:a upplagan Stockholm 2007  
9 https://www.flashback.org/t605703p5 2011-11-26 14:17 

10 https://www.flashback.org/t605703p7 2011-11-26 14.17 användare: ikh  

11 Handbok för aktivister i motståndsrörelsen Nordfront förlag 

http://www.patriot.nu/
https://www.flashback.org/t605703p5
https://www.flashback.org/t605703p5
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förlag som gav ut musik, tidningar, artiklar och böcker
12

, ett antal internetsajter som på ett eller 

annat sätt fyller en funktion att sprida information, (mer om sidans utformning under avsnitt 

material och källkritik). Den del av organisationen där medlemmar fortfarande aktivt huserade var 

Nordisk.nu
13

. Det var också denna del av det Nordiska förbundet som använde sig av symbolen 

valknuten. I mitt letande efter material kring denna nationalistiska organisation stötte jag på ett 

problem som jag tidigare bara som hastigast nämnt i avsnittet om SMR och det var att försöka 

kartlägga om organisationen fortfarande var aktiv. Nordiska förbundet har haft olika hemsidor 

tidigare som varit officiella men som varit tvungna att stänga av olika anledningar. Man har gjort 

såväl omgrupperingar och namnbyten på olika delar av organisationen vilket även det försvårat mitt 

sökande. Förbundet som sådant har alltså idag enbart de olika internetbaserade sidorna som utlopp 

för sina åsikter. Detta har också gjort att diskussionerna på forumet som varit mig mest till gagn, 

Nordisk.nu, ofta handlat om ideologins utveckling och händelser som berör den. Men i alla de 

underforum som Nordisk.nu har så finns även en del som berör mitt ämne nämligen den kopplingen 

man vill ha till det fornnordiska. Och det är också i dessa som jag funnit information kring 

symbolen. 

 

Material och källkritik 

Materialet jag här presenterar är det material jag arbetat med för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Detta innebär alltså dels det material som behandlar de utvalda symbolernas 

historiska mening och dels det material som behandlar nationalistiska rörelsers användande av 

fornnordiska symboler. Det som står att finna kring detta är dels forskning kring runors betydelse 

dels litteratur som behandlar nationalistiska rörelser och deras symbolanvändande samt olika 

hemsidor som brukas av organisationerna och där information finns att tillgå kring användandet av 

symbolerna. I slutet av varje avsnitt kommer jag också kort att diskutera den källkritiska delen. 

  

Första kategorin har jag under metodavsnittet varit inne på och det är runologen Enoksens bok 

Runor
14

 som är en historisk översikt där han går igenom runors utveckling från den urnodiska 

futharken till dagens användande av runor. Däremellan redogör han både för runornas 

utseendemässiga såväl som betydelsens utveckling samt hur forskning kring ämnet sett ut genom 

historien. Denna bok är den som varit essentiell för mitt fastställande av de historiska innebörderna 

                                                 
12 http://skola.expo.se/nordiska-forbundet_120.html 2011-11-27 14:30 

13 http://www.nordisk.nu/ 2011-11-27 14:34 

14  Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 

http://skola.expo.se/nordiska-forbundet_120.html
http://www.nordisk.nu/
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av symbolerna och den utveckling som de haft. Givetvis finns det källkritiska punkter att peka på 

med denna bok, speciellt då den behandlar saker som ingen idag med hundra procents säkerhet kan 

säga är sanning. Det han dock gör för att kompensera upp detta faktum är att han förhåller sig 

opartisk till källorna. I boken lägger han inte in några egna värderingar utan boken framstår mer 

som ett syntetiserande av den forskning som fastställts på området vilket har passat mig utmärkt då 

forskningskategorin i övrigt har en tendens att enbart inkludera runornas betydelse då forskarna ska 

analysera en viss sten eller text.  

Just hans försök till att vara opartisk och bokens upplägg med saklig information och en tydlig röd 

tråd gör att den framstår som tillförlitlig. Till detta kan också läggas att han gång på gång påpekar 

svårigheten med att så krasst fastställa runornas mening och namn då det ibland saknas tillräckligt 

underlag i urkunderna för att konsensus kan råda bland alla forskare. Ett exempel på detta är då han 

avfärdar den 33 runor långa anglosaxiska futhorcen då denna bland majoriteten av forskare anses 

vara påhittad och det saknas belägg för att den skulle kunna vara något annat.  

 

I den andra kategorin, litteratur som behandlar nationalistiska rörelser och deras användande av 

symboler är det främst en bok som varit central för mig, Håkan Gestrins bok Högerextrema rörelser 

och deras symboler. Boken är utgiven i ett samarbetet mellan Natur & Kultur och Expo. Dess syfte 

är informativt och boken utkom enligt författaren som ett svar på de många frågor som kommer från 

lärare och föräldrar som undrar över olika symbolers betydelse. Boken redogör precis som titeln 

beskriver högerextrema rörelsers symbolanvändande, dels med en historisk bakgrund om vilka 

ideologier som dessa är sprungna ur och dels hur dessa symboler idag ser ut samt vilka 

organisationer som använder dem. Att källkritiskt granska ett sådant här verk har givetvis sina 

svårigheter då det är tänkt att fungera som ett lexikon över symboler som högerextrema 

organisationer använder. Det jag dock hela tiden haft i åtanke är det faktum som jag ofta 

återkommer till och det är de nationalistiska organisationernas ombytlighet. Detta blir också tydligt 

då vissa av organisationerna som Gestrin påvisar idag har bytt såväl namn som symbol och i vissa 

fall också benämning. Med benämning menar jag att man kanske tidigare kallat sig ny-nazistiska 

men nu väljer att kalla sig nationalister, identitära eller neo-nationalister. Ett annat problem som jag 

stötte på med denna bok var att den enbart kort redogjorde för symbolernas historiska betydelse 

vilket gjorde att ibland kunde föklaringen till en symbol varit hämtat från den urnordiska futharken, 

ibland den vikingatida. Ingen av förklaringarna är felaktiga men det krävdes också från min egen 

sida att stämma av med annan litteratur, till exempel Enoksen för att se över varje enstaka 

förklaring.  
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Vidare i den andra kategorin finns de olika hemsidor som brukas utav nationalistiska organisationer 

och här är först och främst de tre organisationerna vars symboler jag valt ut i studien som jag använt 

mig av. Den källkritiska delen av dessa tre organisationer sker som i slutet av avsnittet då 

tillvägagångssättet som jag sett dem utifrån är densamma på alla tre.  

Först ut är den organisation som använder sig utav symbolen aegishjalmur. Organisationen har en 

egen representativ hemsida utifrån vilken jag hämtat material, http://www.svenskarnasparti.se/. 

Hemsidan presenterar partiet och dess politik. Design och upplägg liknar den mall som andra 

svenska partier valt. På hemsidans topp presenteras olika flikar till exempel Vårt parti, Vår politik, 

Vår partiledare, Kontakt och så vidare. Startsidan fortsätter sedan med ett utvalt citat av 

partiordföranden Daniel Höglund.”Sverige skall vara ett tryggt land att bo i: Trygghet, såväl 

individuell som ekonomisk, skall vara ett av samhällets fundament.” Citatet efterföljs av en länk 

som går till partiets punktprogram där man enkelt punktat upp partiets ståndpunkter och 

grundläggande mål. 

Vidare på startsidan så informeras det om de aktiviteter som partier har genomfört och planerar 

genomföra där man kan se vad som händer runt om i Sverige. Reportage från olika medlemmars 

förehavanden redovisas i artikelformat, ”Svenskarnas parti representeras i Lidköpings 

kommunfullmäktige” ”Svenskarnas parti deltog i sökandet efter försvunne Göran Lundblad” är 

några av rubrikerna.  

Mer som står att finna på startsidan är bland annat den insamling som man startat och döpt till 

Valfonden, samt länkar till en tidskrift med namnet Realisten.  

Under rubriken Vårt parti
15

 presenteras först kort partiet och dess politik därefter finns ett antal 

underrubriker däribland den som är intressant för min studie, Vår symbol
16

. 

Där presenteras symbolen med dess historiska ursprung samt varför denna symbol valts och på 

vilket sätt som denna går att knyta till partiets politik.  

 

Symbolen tyrrunan eller tiwaz är den andra symbolen jag valt ut. Denna runa används utav den 

Svenska motståndsrörelsen och till skillnad från ovanstående parti så har denna organisation inte en 

egen renodlad hemsida. Hur jag valt ut ser ni ovan i avsnittet Metod. Idag huserar man främst på en 

hemsida som heter: www.Nordfront.se. Hemsidan är byggd på artiklar skrivna av medlemmar ur 

SMR. Artiklarna kategoriseras sedan utifrån ämne. De rubriker som finns att gå in på är Nyheter, 

Motståndsrörelsen, Världsåskådning, Kultur, Historia, Natur, Samhälle, Vetenskap och livsstil. 

 

                                                 
15 http://www.svenskarnasparti.se/partiet/ 2012-11-26 13:07 

16 http://www.svenskarnasparti.se/symbolen/ 2012-11-26 13:08 

http://www.svenskarnasparti.se/partiet/
http://www.nordfront.se/
http://www.svenskarnasparti.se/partiet/
http://www.svenskarnasparti.se/symbolen/
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Den del utav hemsidan som visar dess starka anknytning till SMR är rubriken Moståndsrörelsen
17

 

som har underrubrikerna Ansök om medlemsskap och Kontakta oss. På hemsidans artikeldel finns 

ett avsnitt också vigt åt SMR:s aktiviteter. Materialet som finns att hämta blir framförallt ur de 

artiklar som olika skribenter, aktiva inom SMR har skrivit men dock är den informationen 

knapphändig. Jag har därför fått bruka den del av hemsidan som heter Kontakta oss för att finna ut 

mer främst då genom att beställa deras handbok för aktivism. 
18

 

 

www.Nordisk.nu  

Forumet Nordisk.nu är enkelt uppbyggt, på första sidan står det kortare beskrivningar vad hemsidan 

har för mål samt länkar till förklaring riktade till dels intressenter men också till föräldrar som vill 

veta mer om hemsidans innehåll. För att få tillgång till forumet ansöker man om medlemskap och 

får därefter ett bekräftelsemail som aktiverar ens användare. Inne på forumet finns en rad 

underforum där man kan  välja att läsa om diskussioner i allt från sport, musik till politik, ideologi 

och historia. 

  

Det som varit centralt för mig då jag arbetat med dessa hemsidor har varit att kunna värdera den 

information som jag fått från de olika sidorna. För att ta ett jämförande exempel så är forumet 

Nordisk.nu ett anonymt forum där kommentarer och information hämtade ifrån detta många gånger 

håller en hårdare ton då det gäller den egna övertygelsen. Detta kontra Svenskarnas parti som har en 

front att hålla gentemot sina väljare. Här skrivs istället ordval som låter bättre gentemot tänkta 

väljare precis som hos andra politiska partier i dagens Sverige. I SMR:s fall så har man som uttalat 

mål att aldrig gömma sig anonymt bakom sina åsikter och deras sida Nordfront.se utgör således en 

blandning av den hårdare ton som anonymt kommer fram på Nordisk.nu och den mer gemensamt 

uttalade enigheten som Svenskarnas parti företräder. En annan källkritisk svårighet som jag fått 

arbeta mot är att avgöra huruvida enskilda individers uttalande ska tolkas som deras personliga 

övertygelse eller som en enhetlig åsikt. Denna svårighet gällde framförallt på forumet Nordisk.nu. I 

dessa fall har jag valt att avfärda en åsikt eller en information om jag inte funnit samma typ av åsikt 

eller information på fler ställen i forumet.   

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen 2011-11-30 14.53 

18 http://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen/kontakta-oss 2012-11-30 14:54 

http://www.nordisk.nu/
http://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen
http://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen/kontakta-oss
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Begrepp 

I studien som jag gjort så har flera begrepp uppkommit som formuleras olika, dels av författare men 

också av det material som jag brukat. Jag kommer här nedan reda ut de begrepp som för studien 

kommit att bli centrala. Först kommer jag redogöra för de olika begreppens varianter samt vad 

författarna alternativt materialet säger om dessa för att därefter redogöra för mitt val samt motivera 

detta. Jag har valt ut de vanligast förekommande benämningarna inom både litteratur och i det 

material som grupperingarna själva använder och skriver.  

 

Benämningar av religionen/kulten 
Fornnordisk religion, asatro, forn sed, förkristen hedendom, begreppen går isär. Jag har i denna 

uppsats valt att benämna de symboler som jag valt ut som fornnordiska. Först ut har vi asatro, idag 

har begreppet etablerats som en vetenskaplig term för studier av moderna hedniska rörelser. Hos 

dessa rörelser ligger fokus på det religiösa, men trots att nationalistiska rörelser idag använder sig 

av fornnordiskt religiösa symboler har jag valt att förkasta begreppet då moderna hedniska rörelser 

är religiösa samfund i första hand och varken politiska partier, aktivistorganisationer eller 

utbildningsväsen såsom de nationalistiska organisationerna jag valt ut benämner sig som. 

 Ett annat begrepp som förekommer i materialet är forn sed. Detta uttryck är framförallt brukat av 

utövare av religionen idag. De väljer bort begreppet asatro, dels för att namnet utesluter alla andra 

religiösa figurer förutom asarna (exempel på religiösa folkslag som de själva vill ska inkluderas är 

vanerna för att nämna ett). Dels också för att man väljer ordet sed som beskriver ett större 

sammanhang där tron inte är det centrala utan forn sed beskriver istället en bredare livshållning.
19

 

För att klargöra flera begrepp kan vi se i Modern asatro så menar författaren Fredrik Gregorius att 

för att förstå hans studie inom det nyhedniska fältet så krävs ett sätt att använda benämningarna och 

motivera dem så läsaren av studien förstår den. Problemet enligt honom är att meningarna så ofta 

går isär huruvida det han studerat bör kallas nyhedendom eller hedendom då de som idag utövar 

trosuppfattningen anser sig själva fortsätta den tidigare religionen medan andra bedömer det som att 

deras religionsutövande  är ett återupptagande där man använder sig utav hedendomen men brukar 

den i modern tappning. Därav nyhedendom.
20

 

Att använda hedendom har dock sina nackdelar. Namnet är en ”benämning på en religiös kultur som 

degraderas eller t.o.m. demoniseras av företrädare för en "högre" missionerande religion ”
21

 ett 

samlingsnamn med andra ord men kanske framförallt brukat som nedsättande term . För att 

                                                 
19 Gregorius, Fredrik. Modern asatro, att konstruera etnisk och kulturell identitet Media-tryck, Lund 2008 s.22-23 

20 Gregorius, Fredrik. Modern asatro, att konstruera etnisk och kulturell identitet Media-tryck, Lund 2008 s.20 

21 http://www.ne.se/hedendom 2012-11-30 13.26 

http://www.ne.se/hedendom
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specificera sig så kan man istället använda sig av förkristen kult men då är man återigen inne på 

gruppen samlingsbegrepp som ska stå i kontrast till kristendomen. Fornnordisk religion är den 

benämning som jag valt och motiveringen till detta är att just detta begrepp gör en geografisk 

avgränsning i begreppet ’nordisk’ och en tidsavgränsning i begreppet ’forn’. Symbolerna jag valt är 

från detta geografiska område och också från en förkristen ’forn’ tid vilket gör att jag väljer att 

använda begreppet. I denna tidsavgränsning så gör jag heller ingen skillnad mellan det som 

runologerna delar upp i urnordisk och vikingatida då de analyserar innebörden utav de olika 

runorna.
22 

 

Benämningar av organisationerna/rörelserna 
På samma sätt som Gregorius resonerar ovan angående hedendom, nyhedendom kan diskussionen 

om benämningarna på dessa organisationer föras. Som ett exempel kan begreppen nazist eller  

nynazist tas eller för den delen nationalist eller neo-nationalist. Organisationerna själva väljer också 

att omdefinera sin ideologi, döpa om sig och finna nya benämningar på sina åsikter beroende på hur 

de vill profilera sig vilket försvårar arbetet med att kartlägga hur de själva vill bli benämnda. Som 

ett kort exempel på detta kan vi se Svenskarnas parti som döptes 2009, tidigare hade man haft 

namnen Folkfront och Nationalsocialistisk front. I deras nuvarande partiprogram så har man valt 

bort benämningarna ras och nationalsocialism
23

 till fördel för etnicitet. Mer om dess föränderlighet 

under resultatdelen. 

Gardell använder sig i sin bok Gods of the blood av begreppet neo-nationalistiska grupperingar. 

 Då han pratar om neo-nationalism så finns i detta begrepp en rad underkategorier, 

 etno-nationalism, ras-nationalism, religiös-nationalism. Dessa är i sin tur enligt Gardell
24

 alltså 

  neo-nationalistiska. Gardell menar vidare att prefixet neo- bör sättas framför de grupper eller 

organisationer som idag har som mål att skapa en ny nation oavsett om det handlar om ett nytt 

geografiskt land eller ett omdanande av ideologi eller religion inom det befintliga landet. Man 

förkastar alltså det redan nationalistiska tänkandet som finns för att ersätta det med vad man själv 

anser vara den ”rätta” nationalismen. Begreppet nationalism har sitt ursprung under de 

idéströmningar som under 1800-talet blev så viktiga. Tanken om ett folk, en nation blev för många 

en sporre som ledde till otaliga krig på den europeiska kontinenten, den ledde också till oroligheter 

som vi idag kan finna stora spår av på den afrikanska kontinenten för att ta ett exempel. Tankarna 

finns idag fortfarande hos många folkslag och inom många religioners förgreningar.  

                                                 
22  Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998  

23 http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html 2012-11-29 11:52 

24 Gardell, Mattias. Gods of the blood, The pagan revival and white separatism Duke university Press 2003 s.4 

http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html
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Slutligen vill jag då motivera mitt val av begreppet nationalistiska organisationer. Precis som 

Gardell säger så är neo-nationalismen ett begrepp som innefattar organisationer som försöker dana 

om den nuvarande ideologiska kartan och detta har jag valt att inkludera i mitt användande av 

begreppet nationalistiska rörelser. Anledningarna till att jag valt bort begrepp som nazister, rasister 

eller nationalsocialister med flera har två övergripande orsaker. Den första orsaken är med den 

variation med vilken alla dessa forum och organisationer väljer att benämna sig själva, det råder 

ingen konsensus men heller ingen polemik då olika skribenter på forum benämner sig som det ena 

eller det andra. Den andra orsaken är den att i det material jag använt så är variationen lika stor som 

i ovan nämnda kategori men det jag funnit är att i de forum där nationalister stöter på 

meningsmotståndare så är benämningen nationalistisk den mest frekvent accepterade i både lägren.  

 

Vad är en symbol? 
Så här skriver Jan-Öjvind Swahn om begreppet symbol i sin bok Symboler: 

”Ordet symbol kommer av grekiskans symbolon som betyder ’kännetecken’ eller 

’igenkänningstecken’ och är härlett ur ett verb symballo med innebörden ’sätta ihop’[…]En symbol 

kan vara en bild eller ett tecken eller ett föremål i mer eller mindre reglerat utförande och med 

allmänt accepterad, något så när klar betydelse.”
25

 

Det som är det intressanta med begreppet symbol är att den kan ha olika betydelser för olika 

individer. Det är just denna föränderliga betydelse som jag med denna uppsats hoppas kunna belysa. 

Begreppet symbol använder jag precis som Swahn säger som ett tecken som har en allmänt 

accepterad, något så när klar betydelse i den mening att jag försöker fastställa en konsensus kring de 

tre symbolernas historiska ursprung och därifrån granskar hur tolkningarna skiljer sig ifrån 

originalets betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Swahn, Jan-Öjvind. Symboler Ordalaget Bökförlag, Falun 2011 s.5 
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Etiska överväganden 

Då min uppsats bygger på information inhämtad från organisationer och i vissa fall också individer 

knutna till dessa organisationer så krävs det att jag i denna del tar upp hur jag resonerat kring mitt 

informationsinhämtande. 

Då jag gjort uppsatsen har jag stött på följande delar där jag blivit tvungen att göra ett etiskt 

övervägande kring hur jag bör gå tillväga: 

-I processen att inhämta information från officiell hemsida. 

Detta har skett i två av organisationernas fall, Svenskarnas parti samt SMR:s hemsida Nordfront.se. 

I bägge dessa fallen så har man valt att gå ut med namn på författaren och hemsidorna är så 

uppbyggda att jag heller inte behövt resonera kring huruvida jag borde informerat dessa om att jag 

använder deras material då de är öppna för allmänheten och publicerade just i syftet att den ska 

spridas.  

-I processen att hitta både nordiska förlagets hemsida samt SMR:s 

Här har jag blivit tvungen att finna informationen på det anonyma forumet Flashback. I dessa fall 

har jag inte informerat om att jag använt mig av deras information för att finna hemsidorna. Detta 

motiverar jag dels med att informanten i dessa fall redan varit anonym genom forumets utformning 

samt att de inte gett mig information kring organisationerna utan bara visat mig vägen till dom 

precis som när man frågar kvinnan på gatan om vägen till apoteket. 

-I processen att finna information kring Nordisk.nu:s symbol 

För att finna denna har jag blivit medlem i forumet och aktivt letat i dess trådar och underforum för 

att kunna fastställa en betydelse av deras symbol. Jag har då använt mig av flera informanternas 

uppgiftslämnande dock utan att personligen fråga dem. I samtliga fall har informationen hämtats 

ifrån diskussioner med övriga forumanvändare. Även i detta fall har jag inte kontaktat 

informanterna för att informera om mitt syfte samt för att söka deras samtycke eller intyga om deras 

anonymiteten. Anonymiteten är återigen inget problem då de använder påhittade namn och det 

framgår inte av deras profil vilka de egentligen är. Att informera dessa om mitt syfte eller söka deras 

samtycke blir också irrelevant då det inte är jag själv som fört diskussionerna med dem och det enda 

kravet för att vara med i forumet är att man blir medlem varpå forumet, som är ansvarigt för vad 

som publiceras, lämnar sitt samtycke. Detta anser jag vara det enda samtycke jag behöver i dessa 

fall då det är forumet i sig som äger de publicerade åsikterna på forumets trådar.  
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Bakgrund 

Bakgrunden har jag delat upp i tre delar. Syftet med denna bakgrund är att läsaren ska kunna sätta in 

de diskussioner och resultat som jag senare resonerar kring i kontext. Det ger också mig 

möjligheten till att presentera material som är relevant för studien men som inte lämpar sig i 

resultatdelen av olika orsaker. 

 

Runornas förvandling 

Runor var innan det alfabet vi idag skriver med det primära sätt på vilket man genom skrift kunde 

kommunicera sitt budskap till omvärlden i såväl Norden som norra Europa. Källor berättar om 

begreppet ”kasta runor” vilket ofta omnämns och kan förklara varför man hävdar att runorna funnits 

längre tillbaka än det första fyndet av en runskrift, 150 evt.
26

 Den första enhetliga runraden bestod 

av 24 runor som tillsammans kallades för futhark, dessa var uppbyggda på kvistar och stavar och 

ristades oftast in i trä. De kunde figurera som skrifttecken, kväden och som laddade symboltecken 

vid spådomar eller besvärjelser. De källor man idag anger som betydande i studiet av dessa runor är 

dels de utomnordiska som romaren Tacitus bok Germania men framförallt de nordiska med norska 

lagböcker och de isländska sagorna samt Eddan. Denna urnordiska futhark genomgick precis som 

vårt moderna språk ständig förändring och kom emot 700-talet evt. att reduceras från 24 runor till 

enbart 16 vilket innebar att man inom runforskningen menar att man gick över till den vikingatida  

futharken.  

 

Förvandlingen bidrog också till att man fick två olika varianter på futharken, kortkvist- och 

långkvist-runor. Dessa kan ha haft olika användningsområden enligt runologen Elias Wessén, de 

långkvistade till högtidliga ceremonier och minnesstenar och de kortkvistade till vardagliga 

kommunikationer. Denna tes är dock svårbevisad då det vardagliga i dessa fall skulle nedskrivits på 

trä som idag skulle förmultnat för länge sedan.
27

 Futharkens ständiga förändring gjorde också att 

innebörden av runorna förändrades med tid. Detta i relation med att samhället också förändrades. 

Det runmästarna dock inte gjorde var att i någon större utsträckning skapa nya runor utan man 

föredrog att återanvända äldre runor och ge dem en ny mening. Kring 1200-talet hade runorna tagit 

mycket influenser av det latinska alfabetet och man hade också lagt till runor. Forskningen menar 

här att man går in i den 27-runiga medeltida futharken. Den medeltida futharken användes på 

många ställen i Norden fram till 1500-talet men också hela tiden tillsammans med det latinska 

                                                 
26 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.22 

27 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.67 
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alfabetet som blev officiellt skriftspråk redan på 1200-talet. 

 

Samtida med den 16-runiga vikingatida futharken så utvecklades det anglosaxiska och anglofrisiska 

futhorcen. Dess runantal gick tvärtemot den vikingatida uppåt under åren 600-900 evt. Från 24 till 

33 stycken. Problematiken med det man idag kallar den anglosaxiska futhorcen är att den som 

består av 33 stycken runor endast finns beskriven i medeltida bouppteckningar ”där man beskriver 

exotiska, ovanliga eller påhittade alfabet och därför är det mycket omstritt om de var ursprungliga 

eller påhittade runor.”
28

  

 

Intresset för runforskning togs upp nästan i samma veva som användandet av runorna försvann på 

1500-talet men det har också varierat. Under 1800-talets början grundandes Götiska förbundet, dess 

mål var att skapa intresse för det som var götiskt, det vill säga nordiskt. Här fick också 

runforskningen ett uppsving. 
29

 Medan det Götiska förbundet rönte stora framgångar i Norden och 

studiet tog en nationell, vetenskaplig och demokratisk riktning så var det annorlunda i Tyskland. 

Den nationalromantiska tanken om att bygga en identitet utifrån en nationalitet kom att i Tyskland 

påverka studiet av runor i och med enandet av landet 1871. Man skapade en blandning mellan 

nordiska, vikingatida, germanska och tyska delar och använde detta i en etnisk-rasistisk 

historiekonstruktion.
30

 Guido von List (1849-1919) kom att för nazismens användande av det 

germanska/nordiska/vikingatida spela stor roll. Hans verk var den ursprungliga 18-typiga runraden. 

Betydelsen bakom denna hade han kommit fram till genom intensiv meditation och fokusering av 

varje enskild runa. Denna kom att kunna motivera den nazistiska ideologin precis som andra fynd 

dessa gjorde inom runforskningens historia så som Olaus Magnus åsikt att runskriften uppstått efter 

syndafloden eller Olof Rudbeck den äldres teori om att kulturens vagga legat i Norden.
31

 Samtidigt 

som detta spreds i form av propaganda motarbetades övrig runforskning i landet och forskare som 

menade motsatsen landsförvisades i bästa fall.  

 

 

 

                                                 
28 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.172 

29 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.204 

30 Steinsland, Gro. Fornnordisk religion Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2007 s.78 

31 Enoksen, Lars Magnus. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.217 
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Vad säger lagen om användandet av symboler? 

Studien jag i denna uppsats gör berör tre symboler som används av tre nationalistiska rörelser. I en 

av frågeställningarna berör jag frågan varför de valt just dessa. I min metodbeskrivning tar jag 

också upp svårigheten med att få fram just denna information då organisationerna ofta byter 

symboler och namn. Detta har fått mig att vända mig mot vad lagen i Sverige säger om dessa 

symboler.  

 

I brottsbalken, kapitel 16, paragraf 8 står det att läsa: 

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för 

folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i 

högst två år eller om brottet är ringa, till böter. ” 

Men i denna paragraf fann jag inga uttryckliga restriktioner gentemot symboler som är av 

nazistisk/nationalistisk innebörd. Dock stötte jag på en dom som byggde på just denna paragraf. 

Denna dom behandlar en person som gripits på gatan med ett stort antal symboler på sina kläder: 

”solkors, kugghjul och sädesax, bältesspänne i form av solkors, märke för Frisinnade unionspartiet, 

metallmärke föreställande solkors, tygmärke örn med odalruna, pinsmärke föreställande Livets träd 

och pinsmärke föreställande odalrunan”
32

 

Året var 1996 och det man först inte kunde enas om i målet var huruvida det var en kränkning 

gentemot yttrandefriheten att döma mannen för något han bar. Slutligen tog man i varje fall ett 

beslut. Citatet nedan är hämtat från ett annat mål där man gripit personer som medverkat i en 

demonstration där de uttryckt nazisthälsningar och burit symboler och där man refererar till hur 

domen föll i föregående mål:  

”Genom den i tingsrättens dom omnämnda domen av Högsta domstolen den 17 oktober 1996 (NJA 

1996 s. 577) har slagits fast att enbart bärandet bland andra människor på allmän plats av synliga 

märken, som liknat eller kunnat förknippas med nazistiska symboler, ansetts innebära en spridning 

av ett budskap som uttrycker missaktning av människor tillhörande andra folkgrupper än den 

nordiska. Med hänsyn till detta ställningstagande är det uppenbart att det nu åtalade, mer 

långtgående agerandet innebär spridning av samma budskap. Agerandet har som tingsrätten funnit 

även inneburit hot mot de angivna folkgrupperna. ”
33

 

Här kan vi se hur kapitel 16 paragraf 8 tolkas vilket också är mer konkret än den ursprungliga 

formuleringen där man inte klart kan se ifall bärandet av symboler med nazistisk anknytning är 

                                                 
32 https://lagen.nu/dom/nja/1996s577 2012-12-11 13:51 

33 https://lagen.nu/dom/rh/1997:53 2012-12-11 13:43 

https://lagen.nu/begrepp/Hets_mot_folkgrupp
https://lagen.nu/dom/nja/1996s577
https://lagen.nu/dom/rh/1997:53
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olagligt. Domen kom också att bli ett prejudikat. En slutsats man också kan dra utifrån dessa citat 

och mål är hur pass svårt man har att definiera en symbols värde. Ett hakkors gör det lätt för 

gemene man, oavsett om man är polis eller rektor, att göra kopplingen till en symbol som är 

stötande men då man använder sig av symboler som runorna så blir definitionen mer svårtydd. Vi 

kan till exempel se att individen som dömdes i Högsta domstolen i citaten ovan hävdade att han var 

asatroende och motiverade sina val av symboler därigenom. Att man försökt att kartlägga 

användandet av dessa symboler syns också bland olika organisationers hemsidor, dessa har i sin tur 

främst hämtat sitt material från den anti-rasistiska organisationen Expo som på sin hemsida expo.se 

presenterar de märken och de organisationer som de kartlagt. Problematiken med denna 

kartläggning är den frekvens med vilken de olika organisationerna byter namn och symboler. Dessa 

diskuteras också ofta i forumen som jag valt att använda mig av. Tongångarna kretsar då ofta kring 

vilka symboler man bör välja och hur man bör motivera sitt val för att undvika att bryta mot lagen.  

 

De tre organisationerna 

Svenskarnas Parti 
Svenskarnas parti är ett resultat av flera ombildningar som skett under 1990-2010. Grundandet till 

det parti som idag benämns vid Svenskarnas parti skedde 1994. Organisationen gick då under 

namnet Nationalsocialistisk front. 1999 blev man också ett parti och gick till val för första gången 

2002. Partiet kom att bli det största nationalistiska partiet med åren och hade lokalavdelningar i 

orter som Umeå, Grums, Motala med flera. Den 22 september 2008 bytte man riktning, namnet 

bytte man till Folkfronten. Benämningar som ras och nationalsocialism byttes ut mot 

benämningarna svenskar och nationalism. Begreppsförändringen förblev men namnet byttes redan 

året därpå till nuvarande Svenskarnas parti. Som första nazistiska parti i Sverige sen andra 

världskriget tog man sedan i valet 2010 ett mandat i kommunfullmäktige i Grästorps kommun. 

Ideologin som partiet har benämner man själv som nationalistisk och de ger en kortfattad 

beskrivning av sig som parti på sin hemsida: 

”Svenskarnas parti är partiet som sätter svenskarna först. De andra partierna väljer ut en specifik 

samhällsklass eller intressegrupp som de arbetar för, på övriga klassers bekostnad, och på agendan 

finns också (hos samtliga partier i riksdagen) värnandet om andra folkgrupper i Sverige. 

Svenskarnas parti är svenskarnas parti. Vi står på svenskarnas sida och kompromissar inte på den 

punkten. Vi sätter alltid svenska intressen i första rummet och alla våra punkter utgår från vad som 
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är bäst för det svenska folket.”
34

  

 

SMR 
Svenska motståndsrörelsen (SMR) grundades i mitten av 1990-talet. Målet för svenska 

motståndsrörelsen är att skapa ett Sverige som är mer traditionellt, auktoritärt, där socialismen och 

nationalismen är de ideologiska grunderna. Dess strävan är att detta ska ske revolutionärt eller 

genom utomparlamentarisk politisk kamp. Organisationen har starka kopplingar till den numera 

nedlagda organisationen VAM, Vitt ariskt motstånd, som en period under 1990-talets början var 

delaktig i ett flertal organiserade handlingar där man bland annat rånade militärförråd och kapade en 

polisstation på Lidingö. 
35

  

 

I skrivande stund av denna uppsats har också tre medlemmar ur SMR blivit skäligen misstänkta för 

ett mord på 22-årige Joakim i Vallentuna. Dock framgår det inte om handlingen varit organiserad av 

motståndsrörelsen eller om denna handling varit utförd av tre individer som oavsett organisatorisk 

koppling hade utfört brottet. Detta går endast att spekulera kring i dagsläget. 

Organisationen är inget politiskt parti utan deras aktiviteter utgår ifrån aktioner i form av protester, 

flygbladsutdelningar och marscher varifrån deras rekryteringar främst sker. Alla medlemmar får en 

handbok där de utbildas i saker som konfrontation, argumentation, aktion. Saker som deras val av 

symbol, slagord och så vidare förklaras utförligt i denna. 

Svenska motståndsrörelsen bekänner nationalsocialismen som sin ideologi vilken man också aktivt  

sprider information kring genom sin hemsida, Nordfront.se. Det som kännetecknar SMR är deras 

uttalade mål att aldrig vara anonyma i sina åsikter. Medlemmar ska våga stå för sina åsikter och på 

hemsidan frontar man alltid med bilder och fullständiga namn på organisationens främsta 

företrädare.  

 

 

 
 

 

                                                 
34 http://www.svenskarnasparti.se/partiet/ 2012-12-16 13:17 

35 Gestrin, Håkan. Högerextrema rörelser och deras symboler Natur och kultur, 1:a upplagan Stockholm 2007 s.138-

139  

http://www.svenskarnasparti.se/partiet/
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Nordiska förbundet – Nordisk.nu 
Nordiska förbundet bildades 2004 och var då en förlängning av den verksamhet som Nordiska 

förlaget ville bedriva. Organisationen var tänkt att vara den utåtriktade aktiva delen av förlaget. 

Nordiska förbundets medlemmar kom ofta från Svenska motståndsrörelsen och 

Nationaldemokraterna och trots sina få medlemmar så var man högt ansedd inom den svenska 

naziströrelsen.
36

 I sin organisation hade man så nu en del som gav ut musik och litteratur som knöt 

an till deras nationalistiska åsikter och de hade en utåtriktad del som anordnade protester, 

demonstrationer, festivaler och så vidare. I takt med att Nordiska förbundet mer och mer 

engagerade sig i vad som för dom var den viktigaste agendan för dem nämligen att utbilda det 

nordiska folket så startade man ett antal internetprojekt. Dessa hade som syfte att fungera som ett 

alternativ till den information som Nordiska förbundet ansåg var tillrättalagd av staten och därför 

inte gav hela sanningen. Metapedia.org skulle fungera som en encyklopedi där information inte 

tillrättalagd, ett exempel är informationen angående Förintelsen där man vill lyfta fram 

historierevisionisternas syn på händelserna snarare än övrig forskning.
37

 Motpol är ett andra 

exempel på utbildande verksamhet på internet. Denna bloggportal skulle fungera som samlingsplats 

för nationalister som ville, på ett fritt sätt, kunna skriva utan censur. Som sista exempel kan forumet 

Nordisk.nu tas upp. Detta forum fungerar som ett anonymt forum där användare kan föra 

diskussioner med andra nationalister och tanken bakom forumet var att här skulle ideologin kunna 

utvecklas inom en rad ämnen som historia, samhälle, vetenskap och så vidare. I takt med att 

Nordiska Förbundets engagemang förflyttades ut på diverse internetsidor så avtog deras utåtriktade 

aktiviteter och 2010-2011 la man också ner denna del av organisationen. Nordisk.nu kom nu att få 

spela central roll i organisationens fortlevnad. Man övertog symbolen, valknuten, och förde vidare 

de ideologiska övertygelserna från det Nordiska förbundet.  

Då Nordisk.nu till stor del fungerar som ett forum där ideologin ständigt utvecklas och diskuteras så 

är det också svårt att säga att organisationen idag kallar sig vid en viss benämning. Begrepp som 

nationalister, nynazister, identitärer, nationalsocialister florerar ständigt.   

 

 

 

 

                                                 
36 Gestrin, Håkan Högerextrema rörelser och deras symboler Natur och kultur, 1:a upplagan Stockholm 2007 s.137 

37 http://sv.metapedia.org/wiki/F%C3%B6rintelsen 2012-12-16 12:40 

http://sv.metapedia.org/wiki/Förintelsen
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Resultat 

I denna del av min uppsats kommer jag presentera de resultat som jag anser svarar mot mitt syfte: ... 

Mitt syfte med denna uppsats är att granska hur fornnordiska symboler idag används av 

nationalistiska rörelser och kartlägga vilken innebörd som symbolerna har fått för 

organisationerna. Vidare är mitt syfte att analysera var dessa organisationers tolkning av 

symbolerna kommit ifrån och hur dessa tolkningar korrelerar med hur symbolen i övrigt tolkats 

genom historien. Samt de frågeställningar som jag satt upp. För att göra detta kommer jag att 

presentera symbolerna samt de organisationer som brukar dem separat. Inom ramen för dessa tre 

avsnitt kommer jag behandla den ur tre perspektiv, dess historiska innebörd och utveckling, dess 

moderna betydelse/användningsområde och den betydelse som symbolen fått för den organisation 

som använder sig utav den.  

Jag kommer också göra en sammanfattande analys i slutet av samtliga avsnitt men redan nu kan det 

vara behjälpligt för läsaren av detta avsnitt att förstå att den andra frågeställningen bygger på den 

första och de går in i varandra till viss del. 

 

Aegishjalmur 

Första symbolen som jag presenterar används idag som partisymbol av partiet Svenskarnas Parti. 

 

Hämtad från:  www.skola.expo.se/symbollexikon.html 13-01-11 10:02 

 

Symbolens namn är aegishjalmur och är en sammansättning av runor. Symbolen är vad som 

runologer kallar en rungalder alternativt en bindruna. Rungaldrar har inom den fornnordiska 

religionen en speciell betydelse om man jämför med det vanliga bruket av runorna. En galder 

kommer från ordet gala vilket forskarna menar syftar till det sätt på vilken en galder reciteras, med 

en gäll röst. Dessa är alltså en sammansättning av flera runor som tillsammans bildar en betydelse 

http://www.skola.expo.se/
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för den som sätter den samman och de figurerar ofta i berättelserna där magi beskrivs. Användandet 

av galdrar sköttes av trollkarlar eller magiker och gick ut på att genom reciterande av en rundikt 

eller runsång öppna och släppa loss den magi som fanns i galder. Då syftet med rungaldrar är att de 

sammansatta runorna ska skapa en starkare genomslagskraft i dess användning så det enda sättet att 

analysera aegishjalmur på är att analysera de runor som förekommer däri. Det vanligaste namnet 

som man idag stöter på i samband med denna symbol och som vi också kommer att finna ut sedan 

även av nationalister är skräckhjälmen. Namnet förtydligar det syfte den hade och har, att sätta 

skräck i motståndare men ett syfte med denna skräckhjälm som oftast förbises är dess funktion att 

få motparten i den magiska ritualen att vilja idka älskog med personen som lägger rungaldern.  

 

Denna rungalder avbildas oftast i form av fyra eller flera sammansatta runor som tillsammans bildar 

en ring eller sköld. De runor som används i symbolens sammansättning är M-runan eller R-runan.
38

 

 

M-runan                      R-runan 

 Hämtat från: http://skola.expo.se/symbollexikon.html  

 

 Enoksen beskriver i sin kortare sammanställning över vad de enstaka runornas namn betyder 

svårigheten med just detta. Han skriver:”det gäller att vara skeptisk mot allt som skrivs om runornas 

namn och begreppsrunor, för alla namn eller betydelser på de urnordiska (eller urgermanska) 

runorna är återskapade med hjälp av medeltida norska och isländska rundikter, de anglosaxiska 

runnamnen, och de gotiska bokstavsnamnen. Med andra ord så vet vi inte helt säkert om de 

urnordiska runorna haft dessa exakta namn eller betydelser som vi skall gå igenom nedan.” 
39

 

Runornas namn som han sammanställt är alltså ’språkhistoriskt återskapade’ 
40

 och kan ses som en 

sorts konsensus kring dess övergripande betydelse. M-runan som är en av varianterna som används 

i form av aegishjalmur uttalas mannaR och har betydelsen ’man’, ’människa’. den andra runan är R. 

Runan uttalas som algiR och har betydelsen ’älg’. 
41

 Satte man M- eller R-runor tillsammans så de 

bildade ett kors av fyra eller fler bildade detta en sköld som kallades aegishjalmur. Skölden var som 

jag tidigare nämnt en rungalder och dessa var ju ofta starkt förknippade med magi och besvärjelser. 

                                                 
38 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.163 

39 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s. 46 

40 Ibid. 

41 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.47 
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Rungaldrarnas historia tog egentligen verklig fart efter det att det kristna alfabetet blivit det mest 

accepterade skrivsättet vilket i sin tur ledde till att runorna blev mera ansedda som verktyg att 

använda i magiska besvärjelser eller frammaningar av saker som lycka, kärlek och så vidare än 

bokstäver. De gick från att ha en blandning mellan en vardaglig innebörd som bokstav samtidigt 

som de hade en magisk innebörd som verktyg i besvärjelser till att enbart fungera som det senare.    

I takt med kristendomens antågande och därigenom runornas uttågande ur norra Europas skrifter så 

förändrades också synen på runornas betydelse. Ett exempel på förvandlingen av runornas innebörd 

är av relevans för det fortsatta användandet utav dessa symboler. Exemplet är på det sätt som 

nazisterna valde att tolka dem. Inom nazismens ideologi där man värdesatte det ariska utseendet 

bland annat så pekade man ofta på det germanska ursprunget och den kontinuitet som den haft 

genom historien. Man ville lyfta fram ursprunget som en ledstjärna och brukade ofta detta i 

propaganda.
42

 

 

Nazi propaganda där S-runan finns avbildad likväl som vikingamotiv blandat med en militär. 

Hämtat från: http://www.historiska.se/template/RelatedImagePopup.aspx?parent=21131&image=21138 

 

Symbolerna som man använde sig utav var ofta laddade med symbolvärden, fabricerade för att tjäna 

det egna syftet enligt Enoksen. För att rättfärdiga och finna inspiration valde man att motivera sina 

val på den ”ursprungliga 18-typiga runraden”. Denna var författad utav en österrikisk runmystiker 

                                                 
42 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.216-217 

http://www.historiska.se/template/RelatedImagePopup.aspx?parent=21131&image=21138
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som hette Guido von List. Denna föddes 1848 och dog under slutskedet av 1:a världskriget 1919 

och levde således genom Romantikens dagar där nationsbildande och bildandet utav en nationell  

identitet var av största vikt. Den 18-typiga runraden som von List författade var enligt honom ett 

resultat utav intensiv meditation och fokusering varpå han fick lära sig den egentligen meningen 

bakom varje runa. Sett ur ett runologiskt perspektiv så är dessa 18 runor en blandning av både den 

urnordiska futharken såväl som den vikingatida samt några som han själv skapat utifrån sin 

meditation. För den runa eller de runor som i detta avsnitt är relevant så innebar detta en 

meningsomskrivning. För M-runan så gick innebörden från den ursprungliga meningen ’man’ eller 

’människa’ till att få epitetet Leben vilket är tyska för ’livet’. Runan kunde också betyda ’motstånd’. 

M-runan fick också därför symbolisera människans födelseår men också fullkornsbröd som en 

förlängning av epitetet ’livsruna’. R-runan som var M-runans motsats, det vill säga en M-runa upp 

och nervänd, fick epitetet ’dödsruna’. I kontrast till dess historiska innebörd som var ’älg’.
43

  

 

Runorna genomgick alltså en dramatisk förändring under dessa år som nazistpartiet använde dem 

och dess nya innebörd levde vidare efter partiet fall. Idag antar betydelsen av dessa runor en smått 

förvirrad form, följande citat är hämtat från Säpos hemsida där man dedikerat en hel sida för att 

informera om symboler som bärs utav personer aktiva inom vitmaktrörelsen i Sverige och detta 

citat berör M-runan :  

”Livsrunan, Livets träd, Älgrunan eller Algiz kommer från runalfabetet. Den sägs symbolisera en 

människa som sträcker upp armarna, och den står för människa och liv. Symbolen har använts av 

tyska Waffen SS. ”
44

 Inom ramen för detta citat ryms alltså både R-runans urnordiska betydelse för 

Älg eller Algiz som är ett utav namnen på den och M-runans urnordiska betydelse i form av 

människa. Vidare ryms även Guido von Lists betydelse utifrån sin egen runrad nämligen Livsrunan 

som symboliserar en människa vars armar är uppåtsträckta.  

 

Gestrin gör i sin bok ett försök att förstå kopplingen som List och nazisterna gjorde mellan deras val 

av namn på R-runan, dödsrunan, och den historiska beskrivningen av densamma runan. Det han 

gjort då är att han  först och främst valt R-runans vikingatida betydelse som är idegran istället för 

dess urnordiska betydelse som är älg.
45

 Därefter har han gjort associationen mellan idegranens flera 

hundra år i livet och odödlighet samt det faktum att de planterats på kyrkogårdar just på grund av 

                                                 
43 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.216-217 

44http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon/symboler.4.3b063add1101207dd4

6800055818.html 2012-11-30 

45 Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.79 

http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon/symboler.4.3b063add1101207dd46800055818.html
http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon/symboler.4.3b063add1101207dd46800055818.html
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dess långa livslängd.
46

 Dock har inte gjort något sådant försök att dra paralleller mellan M-runans 

betydelse, man eller människa, och dess senare betydelse hos List som livsruna. Det ska tilläggas att 

M-runan till skillnad från R-runan inte bytte betydelse i någon bemärkelse från den urnordiska 

futharken till den vikingatida. 

 

Vi har nu gått igenom de två runorna som förekommer på den symbol som Svenskarnas parti har 

som partisymbol och vi har också sett deras historiska utveckling både vad det gäller dess betydelse 

men också användningsområde. För att ta analysen vidare och se vari Svenskarnas partis 

användning av symbolen ligger så kommer nedan den formulering som de själva använder som 

officiellt motiverande utav deras val: 

”Svenskarnas parti har som partisymbol valt att använda sig av en fornnordisk bindruna, ett arv från 

våra förfäder. Symbolen är en runa som är lätt att känna igen, har en symboliskt positiv innebörd 

och är enkel att avbilda. 

Den sammansatta runa som används har namnet Aegishjálmur (skräckhjälm) och är en kraftfull 

runa som är sammansatt av fyra stycken livsrunor (Algiz) vilka pekar i de fyra väderstrecken. Algiz 

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

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

innebär slutet på vår del av mänsklighetens historia. Aegishjálmur var vidare en symbol som våra 

förfäder använde för att få styrka i strid och injaga skräck i sina fiender vilket passar väl in i den tid 

då etablissemanget mer än någonsin kommer att frukta det parti, den rörelse, som har för avsikt att 

byta ut det destruktiva styret mot ett som sätter svenskarna i första rummet. Att symbolen är en 

krigarsymbol är också passande då det här är en politisk strid, utan tvekan vårt folks ödeskamp med 

tanke på att svenskarna som folk inte kommer att fortsätta existera i framtiden om inte en total 

avveckling av mångkulturen genomförs. 

Partisymbolen används ofta mot en gul bakgrund som på till exempel den stödfana som partiet 

använder sig av för att uppmärksamma partiet. Den gula färgen symboliserar solen, precis som det 

gula korset i Sveriges fana. Solen är det som ger liv och det passar också som en värdig symbol för 

den gryning och det uppvaknande som krävs hos befolkningen för att möjliggöra de 

samhällsförändringar som krävs för att vårt folk inte skall ersättas av andra folkslag utan fortsätta 

att leva fritt i sitt egna land.”
47

 

 

 

                                                 
46 Gestrin, Håkan. Högerextrema rörelser och deras symboler Natur och kultur, 1:a upplagan Stockholm 2007 s.78 

47 http://www.svenskarnasparti.se/symbolen/ 2012-12-04 16:08 

http://www.svenskarnasparti.se/symbolen/
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I denna texts första stycke får vi veta att symbolen är en fornnordisk bindruna. 

De har alltså, liksom jag, valt att inte tidsbestämma dess ursprung, det vill säga inte precisera 

huruvida den härstammar från den urnordiska futharken eller den vikingtida motsvarigheten.  

De har dock bestämt sig för begreppet bindruna som indikerar att symbolen de facto är en 

sammansättning av runor som bundits samman för att skapa en starkare innebörd utav av runans 

ursprungliga värde.  

 

Vidare så presenteras symbolen vid namnet Aegishjalmur och läsaren får lära sig att detta är en 

skräckhjälm. Begreppet skräckhjälm använder även Enoksen i sin bok som en av förklaringarna av 

symbolen. Detta är tillsammans med symboliken att man vill idka älskog är de två mest 

förekommande scenarier vilken aegishjalmur förekommer i under fornnordisk tid.  

Andra delen utav detta stycke förklarar att symbolen är sammansatt av fyra stycken livsrunor. 

Ursprunget av livsrunorna har vi tidigare gått igenom, denna mening utav den ursprungliga M-

runan blev myntad av Guido von List först på 1800-talets slut/1900-talets början. Inom citat ovan 

väljer man dock att lägga in namnet på den urnordiska runan för R, algiz eller algiR
48

. Den 

historiska betydelsen av denna runa är som bekant älg. Texten beskriver vidare att algiz 

representerar liv och död och man likställer detta med den politiska kamp man för. Om vi återigen 

besöker det vi så här långt kunnat slå fast om runans betydelse genom historian så drar vi oss till 

minnes Lists beskrivning utav vilka runor som representerade vad och precis som dess användning 

inom Nazistpartiet så stod här R-runan för död, medans M-runan i sin tur stod för liv. 

 

Svenskarnas parti liknar sin politik vid en kamp eller strid vilket enligt dem passar ypperligt i 

samband med deras val av symbol och här är är man också enig med vad källorna säger om 

symbolen. Det vill säga att aegishjalmur kunde användas för att frammana krigslusta och mod då 

man skulle ut i strid, men det man inte väljer att ta upp är att samma symbol även kunde användas i 

andra syften, till exempel som jag ovan skrev, att idka älskog.  

Nästa del av analysen blir att lyfta fram de delar som Svenskarnas parti vill lyfta fram i och med 

valet av symbol. Det man till en början lyfter fram är det arv som man har från sina förfäder, samt 

den positiva innebörden med dess enkelhet i design som symbolen har. Man pekar på kampen på liv 

och död för svenskarna, att förhindra invandringen och förklarar det passande i att ha en symbol 

som representerar just liv och död. Partiet vill bli fruktat som den rörelse den är och då av 

etablissemanget som idag styr på samma sätt som aegishjalmur satte fiender i skräck förr. 

Symbolens krigiska innebörd passar även in på den ödeskamp de själva måste föra för att göra 
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Sverige kvitt mångkulturen.  

 

Det tacksamma i att göra denna studie på Svenskarnas parti i deras val av symbol har varit deras 

öppenhet med varför de valt just denna symbol. Den representerar en krigares symbol för dem, en 

symbol som ska ingjuta rädsla i dem som står på andra sidan slagfältet i deras politiska kamp. 

Symbolen visar för dem också på ett arv från den nordiska historien, ett arv som de själva ser sig 

manade att upprätthålla.
49

 På denna punkt av deras partiinformation går enligt en studie av andra 

källor inte att säga emot. Detta motiverar jag med ett citat hämtat ifrån Enoksen: 

”den mest kända och flitigast använda rungaldern var aegishjalmur, dvs ”skräckhjälmen”, som 

kunde användas vid ett otal besvärjelser och som därmed hade flera betydelser.”
50

 

Galdrarna kunde alltså ha flera betydelser och kunde betyda olika saker för olika människor och att 

enligt denna tes ifrågasätta huruvida Svenskarnas partis symbol betyder just det dem säger för dem 

själva är fel. Man har helt enkelt valt att finna tolkningar av symbolen som passar det egna partiets 

värderingar och mål. På argumentet att de valt att använda symbolens mening på dess ursprungliga 

sätt är däremot något som vi sett är fel. Detta motiverar jag med det sätt de valt att argumentera för 

symbolens historia på. De har först och främst valt att blanda mellan två olika runors historiska 

innebörd, M-runan och R-runan. Man har också valt att blanda den urnordiska futharken med den 

vikingatida och även använt sig av Guido von Lists ursprungliga 18-typiga runrad samt den 

tolkning som nazisterna gjorde av de runor som symbolen består av. 

 

Tyrrunan  

 

Tyrrunan  

Hämtad från: http://skola.expo.se/symbollexikon.html 

 

Återigen har vi en svensk nationalistisk rörelse som använder sig av en runa. Denna gång är det den 

Svenska motståndsrörelsen som använder sig av det dem själva kallar tyrrunan. Runan som här 

syftas på är T-runan. Genom historien har denna runa haft samma namn, den har genom den 
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urnordiska, vikingatida och till och med anglo-frisiska futharken uttalats haft namnet tyr vilket 

syftat till gudomen Tyr.
51

 I den urnordiska futharken är uttalet tiwaR eller tiwaZ. Tiwaz är en 

urgermansk gudom, besläktad med indiska dyaus, den grekiska Zeus och den romerska Jupiter. 

Gemensamt för dessa är deras positioner som allfader eller himmelsgud. Namnet tros också i den 

fornordiska mytologin betytt Gud då den ofta figurerar i kenningar med andra gudars namn. Ser 

man till gudomen Tyr så dyrkades den av de germanska stammarna som krigsgud, medan man 

senare i fornnordisk mytologi kopplade den till rätt, juridik och ting.
52

 Gro Steinsland menar vidare 

i sin bok Fornnordisk religion att Tyr under vikingatiden miste sin roll i mytologin. Man kan alltså 

fastslå att Tyr kan ses som antingen rättens eller krigets gudom.  

 

Följande citat är hämtat ur Heimskringla där man kan se hur förfarandet kunde se ut om man ville 

använda sig av tyrrunans makt då man skulle dra ut i krig: 

”Segerrunor skall du kunna, om seger du vill hava, och sätta dem på svärdets fäste, somliga på 

slagstången, somliga på svärdskaveln och nämna två gånger Tyr. ”
53

  

Således kan man alltså också dra slutsatsen att tyrrunan har koppling till innebörderna.  

T-runans betydelse kom senare att omtolkas i den ursprungliga 18-typiga runraden av Guido von 

list. Den fick då det symboliska värdet, kamp. Denna symbol inspirerad av Lists runrad kom under 

nazistregimens Tyskland, precis som i fallet med aegishjalmur, att användas i deras kamp. Runan 

fick stå som symbol för striden. 
54

 

Den svenska motståndsrörelsens användande av denna symbol kom att bli verklighet i och med att 

de la ner sin ungdomsverksamhet Nordisk ungdom. I och med nedläggandet valde man att ta över 

Nordisk ungdoms symbol, tyrrunan.  

 

Det är i informationen som varje medlem i motståndsrörelsen ska ha läst igenom, handbok för 

aktivister i motståndsrörelsen, som vi finner information kring symbolens symbolik.  

”I anglosaxernas runvers identifieras Tyrrunan med Nordsjärnan: 

’Tyr är ett tecken, det bevarar de ädlas trohet 

alltid på färd genom nattens dimmor, 

sviker aldrig’”
55
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53 http://www.heimskringla.no/wiki/S%C3%A5ngen_om_Sigrdriva 2012-12-10 13:56 

54  Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998 s.218 

55 Handbok för aktivister i motståndsrörelsen Nordfront förlag 

http://www.heimskringla.no/wiki/Sången_om_Sigrdriva


 

31 

 

Organisationen refererar till den anglosaxiska runversen, men någon närmare referens vilken 

runvers man talar om saknas. Klart går i alla fall att fastställa att oavsett varifrån man fått detta citat 

så är den influerad av den anglosaxiska futharken (eller futhorcen som det hette på de brittiska 

öarna) , eller den anglofrisiska motsvarigheten. Kring den senare finns det fastställt en 28-runig 

futhorc medan den senare anglosaxiska innehöll 33. Om den anglosaxiska futhorcen finns dock idag 

inget fastställt då referenser där de existerar ofta är i skriven fiktion från medeltiden.
56

 Men som jag 

skrev tidigare så ändrades inte ursprungsbetydelsen av T-runan med dess syftning till gudomen Tyr. 

 

Följande citat är hämtat från en medlem som försöker klargöra symbolens betydelse i ett forum: 

”Tyr-runan är krigarens väg, tyr var den gud som genom självuppoffring lyckades binda 

Fenrisulven ända tills dess denne sliter sig loss inför Ragnarök. Tyr-runan är krigets runa, den 

representerar begrepp som kamp, plikt, ansvar, självuppoffring och disciplin. Sammantaget är det 

symbolen för krigarens väg och därmed en representation av Polstjärnan. Polstjärnan är, enligt 

urgamla traditioner, de hyperboreiska krigarnas andliga vandringsmål.”
57

 

Referensen till krigaren och dess väg känns igen från flera påståenden om symbolens betydelse på 

forum, likaså den uppoffringen Tyr fick göra för att binda Fenrisulven. Dessa två begrepp som 

medlemmen listar finner vi också som förklaringar till runan i både den vikingatida och urnordiska 

betydelsen. Kamp, plikt, ansvar, självuppoffring och disciplin, dessa är begrepp som först i och med 

Guido von List kom att förknippas med runans betydelse.  

 

Om vi då ska fastställa vad denna symbol har för innebörd rent historiskt så finner vi begrepp som 

krigarens runa, men också rättens runa, juridikens runa och tingens runa. Den har haft samma 

koppling genom historien nämligen den till gudomen Tyr vars betydelse för kosmologin dock 

bleknat från den germanska allfadern till den vikingatida mer obskyra referenserna i kenningar som 

gud. Den svenska motståndsrörelsen har valt att ta fasta på referensen till krig, att man bör märka 

sig med T-runan och uttala namnet Tyr två gånger innan man går ut i strid men ingenstans refereras 

det till det faktum att den franske forskaren Dumezil väljer att klassa Tyr som en rättens gudom
58

. 

Istället har man lagt sig till med referenser från von Lists 18-typiga runrad där man finner begreppet 

kamp. Fredrik Gregorius talar i sin bok Modern asatro om hur asatroende eller nyhedniska troende 

idag väljer att se och tolka runor utifrån ett självuppfyllande syfte, som för att fylla en funktion i ett 

system. I denna del av hans bok refererar han också till förklaringar från asatroende som förklarar 

varför man idag gör så genom att påvisa den okunskap som de anglosaxiska runmagikerna hade då 
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det gällde att tolka runornas betydelse. 
59

 På samma sätt har svenska motståndsrörelsen valt att fylla 

i meningen med deras symbol med begrepp som plikt, självuppoffrande och disciplin.  

Valknuten 

 

Valknuten 

Källa: http://skola.expo.se/symbollexikon.html 2013-01-23 

Valknuten är en symbol vars mening och symbolik skiljer sig från de övriga två på så sätt att det 

inte funnits samma underlag av studium på denna. Både aegishjalmur och tyrrunan består av runor 

som använts i många olika källor, medans valknutens medverkande i dessa källor har varit mer 

sparsam. På grund av det sparsamma källmaterialet har man försökt kartlägga de verk där valknuten 

figurerar och därigenom koppla den till en gudom eller en symbolisk mening. På flera minnestenar 

så har man funnit symbolen tillsammans med Oden och enligt  H.R Ellis Davidson så bör symbolen 

liknas vid en knut eller knop. I sin bok Gods and Myths of Northern Europe
60

  menar Davidson att 

symbolen representerar Odens förmåga att binda och binda upp, här refererar hon bland annat till 

Ynglingasagan som är den första delen av Heimskringla av Snorre Sturlason. En passage i texten 

säger:  

”Oden kunde ställa så till, att hans fiender under striden blevo blinda eller döva eller skräckslagna, 

och att deras vapen icke beto mer än käppar; men hans egna män gingo fram utan brynja och voro 

galna som hundar eller vargar, beto i sina sköldar och voro starka som björnar eller tjurar; de dräpte 

männen, och varken eld eller järn bet på dem; det kallas bärsärkagång ”
61

 

Davidson menar alltså att det var sinnet som Oden kunde binda och binda upp, något som valknuten 

enligt henne sägs representera.  

En annan tolkning som bygger på en studie av Lärbro Tängelgårda-stenen (se bild nedan) menar att 

trekanterna eller valknutarna under hästens ben kan tolkas som en ritt genom elden. 

                                                 
59 Gregorius, Fredrik. modern asatro Media-Tryck Lund 2008 

60 Davidson, H.R. Ellis. Gods and Myths of Northern Europe Cox and Wyman ltd 1964 s.147 

61 http://www.heimskringla.no/wiki/Ynglinga%C3%A4ttens_historia 2012-12-06 13:57 

http://skola.expo.se/symbollexikon.html
http://www.heimskringla.no/wiki/Ynglingaättens_historia


 

33 

 

 

Valknuten  

Hämtad från: http://skola.expo.se/symbollexikon.html 

 

Författarna av verket Minne och myt: konsten att skapa det förflutna, har försökt att se hur 

tolkningar formats och förmedlats i takt med samhället. Man har granskat runstenar, kyrkor, tavlor 

och så vidare och försökt klargöra myterna som ligger där bakom.
62

 I analysen av en sten där 

valknuten finns försöker man klargöra vilken del av mytologin som stenen refererar till. Man 

kommer fram till att Lärbro Tängelgårda 1-stenen bör avbilda Frejs uppvaktning av jotundotter 

Gerd och att valknutarna eller trekanterna som författaren väljer att kalla dem skulle symbolisera 

den eld som Frej rider igenom. Vad som är av vikt är att författaren även uppfattar valknutarnas 

närvaro som att symbolen är knuten till guden Oden precis som Davidson menar. Detta genom att 

göra kopplingen mellan hästen med åtta ben, Sleipner som avbildas på samma sten, och de krigare 

som enligt forskningen därefter följer. Utöver den tolkning av valknuten som länkar symbolen till 

Odens förmåga att leda sina män i strid genom att binda upp deras raseri och binda fiendernas 

sinnen så är granskandet av just denna symbol bristfälligt, något som kan ha gjort att de tolkningar 

som idag finns kring symbolen är många. 

 

 Utöver forskning som relaterar till de stenar eller målningar där valknuten förekommer så måste 

man i studien av denna symbol stanna upp och reflektera över dess namn. aegishjalmur har vi 

fastställd från det isländska ordet för skräckhjälm, tyrrunan har sitt namn efter den gudom som den 

anknytts till men valknutens beteckning är svårare. En förklaring finner vi i Nordisk familjebok från 

1916
63

 där man diskuterar varifrån beteckningen kommer. I Nordisk familjebok försöker man reda 

upp begreppets härkomst  utifrån valknuten som en sorts knut eller knop gjord av rep. Här menar 

man att begreppet har funnits sedan 1500-talet i en bouppteckning från Västergötland. I alternativen 

finns dels begreppet val som skulle betyda ’uppkommet genom trolldom’, dels omnämns det 

isländska ordet valr som betyder ’rund’. Det intressanta med förklaringen kommer senare, då man 

refererar till Carl Säves artikel Runstenen vid Fjuckby där det står att läsa att ”mitt på stenen synes 
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en valknut... till vilken motsvarigt knappast torde kunna uppletas”. Författaren menar då att Säve 

menar att valknut egentligen bara står för invecklad knut eller konstigt flätad knut, något som denne 

också håller med om. Ordet valr är också det fornnordiska uttrycket för krigare. 
64

 

 

Mångfalden som följer av den bristande konsensus som råder kring symbolen har också lett till att 

symbolen idag kan användas av många olika typer av organisationer och för dem symbolisera helt 

skilda saker.  

På det forum där Nordiska förbundet idag huserar så finner vi därför också ett flertal tolkningar av 

den symbol som de själva använder. Genom att gå igenom dessa samt de motiveringar som de olika 

medlemmarna lämnar kan jag också kartlägga var de valt att hämta sin tolkning ifrån samt hur de 

valt att tolka detta material. Kommentarerna skiftar från långa redogörelser till kortare mer enkla 

förklaringar som detta skrivet av en användare: 

”Valknut med tre trianglar, även kallad trikvetra, är en urgammal symbol för skydd även keltiska 

och fornnordiska kultur ”
65

 -C1ph3r 

 

Användaren menar här att symbolen står för skydd. Sin källa uppger han vara norska wikipedia. På 

denna sida så har man sammanställt information utifrån artiklar och verk som behandlar kristna 

symboler i dels det norska statsväsendet i form av idag använda skyltar för bland annat sevärdheter. 

Dels också arkitektur där det förekommit flest fall av valknutar. Det är i detta stycke som man 

finner att valknuten använts som skydd då den suttit i burspråken på byggnaderna där som skydd 

mot onda andar.  

En annan mening som ofta framkommer i forumet är att valknuten kan likställas med siffran tre, ett 

exempel är då man förklarar valknuten genom att visa en runsten som enligt den forskning jag tagit 

del av sägs representera jätten Hrungirs hjärta. 

 

Hrungirs hjärta  

Hämtad från: http://www.guteinfo.com/?id=3616 
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Under denna bilden läggs in följande citat: ”The original meaning and function of the valknut is not 

wholly clear. The number three is a very common magic symbol in many cultures. However, in 

Scandinavian context three multiplied by three might designate the nine worlds, which are united by 

the Yggdrasil tree.” Citatet är plockat ur en kontext där författaren har en blogg som diskuterar olika 

runor och symboler bland asatroende idag och där han tar upp problemet med valknuten där man 

idag bland asatroende inte kan finna en betydelse av valknuten utan den har fått flera.  Siffran tre 

eller som i detta fall nio diskuteras ofta och detta både bland medlemmar i Nordiska förbundet men 

också i forum där asatron är det centrala och inte det nationalistiska. Det man då ibland diskuterar är 

de tre urnorna alternativt Oden och hans två bröder, eller som citatet ovan insinuerar de nio världar 

som Yggdrasil håller samman.  

 

Den allra vanligast förklaringen på symbolen är dock att man som bärare av valknuten, i 

klädesform, smycken eller som tatuering, krigar för sitt Norden. Denna tankegång är också central 

då man ser till retoriken i forumet där de behandlar Nordiska förbundets förehavanden samt vad 

organisationen står för. Benämningen av sig själva som deltagande i ett krig eller i en kamp som 

måste föras gentemot etablissemanget framstår också tydligt i den video som organisationen lagt ut 

på Youtube. Filmen finns att se på både svenska, danska och norska. 
66

 Utan att göra en djupare 

filmanalys av videon så bör det för läsaren redogöras vilken ton filmen har. Den inleds med en 

brinnande moské och i filmen syns både referenser till historiska slag och en korp. Detta varvas 

med kraftfulla meningar som ”de nordiska folken är kulturellt utarmade, på väg att trängas undan” 

detta med en pampig marschlåt i bakgrunden.  

Så varför har Nordiska förbundet valt just denna symbol och vilken mening tillskrivs symbolen? 

Ja vi har ovan kunnat konstatera att symbolens historiska mening är något oklar. Om konsensus 

råder kring dess mening så är det kopplingen till Oden och dennes magiska förmåga. Till den 

moderna asatron tillskriver vi tolkningarna som berör det faktum att det är tre öglor på knuten, 

vilket ger oss det för många magiska numret tre samt genom multiplikation med sig själv också 

siffran nio som även den givits en symbolik i antalet världar i den fornnordiska kosmologin. 

Däremellan faller tolkningar som krigarens hjärta och Hrungirs hjärta, svårplacerade då det som 

sagt inte forskats allt för mycket kring symbolen utöver tidigare nämnda symbolik. Det Nordiska 

förbundet väljer att använda sig både av kopplingen till Oden så till vida att de knyter an till hans 

förmåga att leda sina bärsärkar i krig. De väljer också att knyta symbolen an till det faktum att den 

representerar de världar som finns på himlavalvet och om detta är en referens till det egna politiska 
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budskapet där man ser sig själva som förkämpar för det som är på väg att försvinna låter jag vara 

osagt då jag inte uttryckligen tagit del av sådant uttalande. Till sist låter de också symbolen 

representera den totala hängivenhet som man visar sin sak. Men klart är att de vill hålla samman ett 

Sverige som idag riskerar att falla samman under mångkulturen.
67

  

 

Analys 

I denna del av min uppsats kommer jag att fokusera på att besvara det syfte som jag i början satte 

upp som mål. Till hjälp kommer jag att använda mina frågeställningar och utifrån dem analysera de 

resultat som jag kommit fram till. 

 

-Vilken innebörd får dessa symboler för organisationerna? 

I frågan vilken betydelse dom har för organisationerna så berör jag alltså ämnet vad symbolen 

betyder för dem som använder dom. Till att börja med kan man diskutera huruvida dessa 

organisationer använder sig av symboler som en religiös handling. De är förvisso fornnordiska 

symboler med religiös anknytning de använder sig av så själva anknytningen finns där men ingen 

av organisationerna har en uttalad religiös agenda, de bedriver som jag presenterat ovan heller inga 

religiösa aktiviteter. Överhuvudtaget presenteras ingen information som skulle kunna styrka att just 

användandet av symboler skulle vara ett uttryck för en religiositet. Dock ska man ha i åtanke att 

organisationerna består av människor som var för sig kan ha olika religiösa åsikter men huruvida 

dessa bekänner sig till den fornnordiska religionen är ointressant för studiet av organisationerna. 

Med detta sagt så kan vi gå in och granska symbolernas betydelse för organisationerna i fråga.  

 

Något som är gemensamt för dem alla är att symbolerna knyts till något centralt i deras egen 

ideologi, för att på så sätt förstärka dess legitimitet. Presentationen som Svenskarnas parti har på sin 

hemsida är ett utmärkt exempel på detta. Organisationen förklarar del för del hur den symbol man 

valt ut kan sättas i sammanhang med deras agenda och i denna text skriver man också att symbolen 

står för ett arv som de själva som parti är ensam om att försöka bevara. I fallet Svenskarnas parti så 

väljer man att använda tolkningen av aegishjalmur som bestående av livsrunor/dödsrunor och att 

detta också representerar deras kamp med att behålla Sverige svenskt. Svenska motståndsrörelsen 

har som vi sett valt ut T-runan eller tyrrunan som symbol och använder den för att representera det 

                                                 
67 http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=4492 2012-12-10 12:55 
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de anser vara sin viktigaste uppgift, striden. SMR är inget politiskt parti utan en organisation som 

anser att aktivism är vägen att gå och man finner i deras handbok beskrivningen om tyrrunan som 

stridens symbol. Nordisk.nu eller det Nordiska förbundet använder i sin tur valknuten också som en 

sorts stridsymbol. De för en intellektuell strid där Odens förmåga att binda upp motståndare och 

släppa lös raseriet hos de sina motsvarar deras kamp för nationalismen. Symbolen ges också 

meningen att vara helt hängiven också det i linje med deras övertygelse. 

 

Alla tre organisationer finner alltså motiveringar till valet av symbol i den egna verksamheten, detta 

finns det gott om belägg för. Alla tre motiverar också sina val utifrån ett, vad jag kan utläsa, 

romantiserade perspektiv av den egna verksamheten. Detta påstående motiverar jag med att peka på 

vad de låter symbolen representera kontra vad de egentligen bedriver för verksamhet. Svenskarnas 

parti kallar det en kamp på liv och död, något som förvisso finns i deras retorik men att de skulle 

bedriva en verksamhet där detta sattes i praktik står inte att finna i den information jag tagit del av. 

På samma sätt vill jag hävda att Nordiska förbundets verksamhet inte bygger på något raseri där 

man i krig lyckas binda upp dem i rädsla och släppa sitt raseri på dem, speciellt som organisationen 

idag nästan uteslutande figurerar på forum och andra internetsidor. Svenska motståndsrörelsen som 

av de tre organisationerna har figurerat mest i min litteratur kring ämnet våld benämner sin runa 

som stridsrunan och för dem betyder det säkerligen detta men ännu en gång så är det ingen regelrätt 

strid man bedriver då man delar ut flygblad eller protesterar på torg runt om i Sverige. I fallet SMR 

är dock inte det hela lika lätt vilket jag diskuterar nedan. 

 

Huruvida det finns våldsverkare inom Svenskarnas parti som tar sin kamp på liv och död, eller inom 

Nordiska förbundet som anser att symboliken är överensstämmande med denne eller för den delen 

medlemmar i moståndsrörelse som ser sig själva som i ett krig tänker jag låta vara osagt då detta är 

individer och inte gruppernas redovisade verksamhetsmål. Detta påstående försvåras dock ibland 

som i fallet gällande den knivmördade 22-årige Joakim i Vallentuna. Gärningsmännen var tre 

individer som enligt polisen hade kopplingar till Svenska motståndsrörelsen. Hemsidan Nordfront 

kommenterar inte alls händelsen, forumet Nordisk.nu diskuterar det men i den diskussionen nämns 

aldrig det faktum att gärningsmännen tillhör en organisation vars retorik kring den egna 

verksamheten kretsar kring våldsbejakande. De diskuterar istället huruvida dessa tre verkligen är 

riktiga medlemmar och det faktum att något sådant skulle vara skadligt för nationalismens sak.  

I skrivandet stund har ännu inget officiellt uttalande kommit på Nordfronts hemsida och utan den 

kan jag heller inte med säkerhet hävda att detta inte får stöd av organisationen varpå jag måste ställa 

ett frågetecken till Svenska motståndsrörelsens användande av sin stridsruna som en bokstavlig 
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referens till hur verksamheten bör skötas. Om situationen skulle varit sådan för en organisationen 

som Svenskarnas parti skulle de dock, om de verkligen bedrev en kamp på liv och död där faktiska 

dödsfall hörde till vardagen,  få väldigt svårt att behålla sin status som politiskt registrerat parti. 

 

-Hur har dessa organisationer valt att tolka symbolerna i relation till 

innebördens historiska utveckling? 

I den första delen av denna analys så går det inte att påpeka regelrätta tolkningsfel hos dessa 

organisationer i deras användning av symbolerna. Detta då mest för att man har sin fulla rätt att 

tolka en symbol som man vill samt använda den på detta sätt så länge detta inte bryter mot lagen. 

Men i denna del ska vi undersöka huruvida de valt att förhålla sig till den historiska betydelsen som 

ligger bakom de tre symbolerna.  

Jag har tidigare varit inne på den mångfald av betydelser som dessa symboler har fått genom åren 

och dessa är ett sammelsurium av över 1500 års tolkningar. Man kan om man vill kalla det en 

förvirring i användandet då man använder betydelsen av en runa från den urnordiska futharken och 

kallar den vid ett namn som inte myntades förrän under andra världskriget eller tvärtom. Man kan 

också om man vill kalla det okunskap. Jag väljer det senare. Denna okunskap är på inget sätt 

begränsad till dessa tre organisationer utan vi finner den på myndigheters sidor, på antirasistiska 

sidor och på allmänna forum som diskuterar dess innebörd.  

 

 Det jag här vill lyfta fram är hur dessa tre organisationer valt betydelser för symbolerna som är 

anakronistiska. Svenskarnas parti har valt att lyfta fram att deras symbol, aegishjalmur, består av 

livs- och dödsrunan. Som vi kan se i resultatdelen så är detta en benämning som vi inte stöter på 

förrän nazisterna lyfte fram den från Guido von List, idag hårt ifrågasatta, 18-typiga runrad. Trots 

detta väljer man att trycka på den historiska relevansen för oss nordbor genom att kalla den 

fornnordisk och till och med använda namnet algiz vilket vi kan se varken betyder’ liv’ eller ’död’ 

utan ’älg’. Man har alltså valt en tolkning från nazistregimen i Tyskland under andra världskriget 

men gett den ett fornnordiskt berättigande.  

Den Svenska motståndrörelsen har på ett liknande sätt förvanskat sin symbols historiska betydelse. 

Man lyfter i sin handbok fram den, också enligt forskningen, historiskt korrekta benämningen på T-

runan, tyrrunan. Tyrrunan som enligt forskningen står för gudomen Tyr och runan i sig kan 

representera både ’krig’, enligt de germanska stammar som tillbad guden, eller ’rätten’, enligt den 

fornnordiska religionen. Här har organisationen valt den germanska tolkningen för krig, men man 

benämner den istället som kamp- eller strids-runan, en benämning som jag kunnat visa inte 
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förekommit förrän von List tolkade den som sådan och nazisterna sedan använde tolkningen. Men 

precis som i fallet med Svenskarnas parti vill man motivera valet utifrån sitt nordiska ursprung trots 

att man helt bortser ifrån den fornnordiska betydelsen. Till detta ska också läggas att man hos SMR 

inte i något material diskuterar det faktum att T-runan senare i vikingatida betydelse enbart står för 

en synonym eller kenning till andra gudars namn som en symbol för deras gudom.  

Nordiska förbundet eller Nordisk.nu är den organisation av dessa tre som väljer en tolkning och en 

framställning som mest liknar det som forskningen kring symbolen kommit fram till. De väljer att 

lyfta fram kopplingen till Oden där denne guds förmåga att i strid påverka resultatet kan bli 

avgörande för utkomsten. Förmågan att binda upp och binda loss sinnet stämmer också överens 

med deras sätt att se på sin egen kamp och forumet kan ses som ett utrymme där deras sinne binds 

upp och deras ursinne får släppas lös. Man har alltså valt ut valknuten med referensen till Oden i 

minne, men som vi sett så har både namnet valknut och symbolen i sig andra betydelser som man 

valt att bortse ifrån. Det första är ordets betydelse. På Nordisk.nu väljer man att referera till ordet 

valr som enligt deras egen utsago står för den isländska betydelsen av ’krigare’, andra förklaringar 

är det faktum att valr också betyder ’rund’. Denna innebörd kan ses i meningar angående knutar och 

knopars utformande kring 1500-talet där valknuten beskrivs som en knut som är rörig och 

komplicerad till betydelsen.  

 

Andra betydelser som jag i mitt resultat har tagit upp är referensen om att gå igenom eld likt  Lärbro 

Tängelgårda 1-stenen. Här har jag inte funnit en koppling mellan denna referens och det material 

jag funnit på Nordisk.nu som talar om att uppvisa en total hängivenhet gentemot sin sak vilket i 

folkmun brukar benämnas som att gå igenom eld för något. Detta är självklart en spekulering men 

en ack så träffande sån. Sist men inte minst är de referenser som gjorts på forumet angående 

siffrorna tre och nio vilket jag kunnat visa på avvisa de som nyhedniska tolkningar eller som vissa 

forskare valt att kalla det new-age.   

  

-Varför har organisationerna valt just dessa symboler? 

Under punkterna ovan har jag återkommit till hur de motiverat sitt val av symboler men här vill jag 

istället föra en allmän analys av dessa tre organisationers val av symboler. Faktum är att dessa tre 

organisationer har en sak gemensamt som också ständigt återkommer bland andra nationalistiska 

organisationer och det är deras ständiga omgrupperingar. I dessa byts namnet på organisationen ut, 

såväl som symbolen och det sätt man benämner sin ideologi. Jag tror att det är i detta förändrande 

som man finner orsaken till valet av symboler. Om vi tittar på de gemensamma nämnarna så finner 
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vi att samtliga bytt namn på sin organisation i samband med en större händelse, SMR:s ledare blev 

dömd för dråp varpå man bytte namn till SMR från VAM, Vitt ariskt motstånd. Svenskarnas partis 

ledare blev dömd för misshandel varpå man bytte från NSF, Nationalsocialistisk front till 

Svenskarnas Parti och Nordiska förbundet la ner sin verksamhet ungefär samtidigt som deras 

hemsida blev nedlagd för olagligheter och man flyttade över verksamheten till Nordisk.nu. I alla 

dessa fall så har också den ideologiska tonen förändrats. I både fallen VAM och NSF så fick 

organisationerna ett starkt motstånd i och med brotten och deras koppling till nazismen blev allt mer 

allmänt belyst. Denna koppling gjorde att deras verksamhet blev en måltavla för polis och 

myndigheter. Detta fenomen har i mitt material ständigt kommit upp och det är något som jag 

tidigare också varit inne på. Diskussionen berör ofta vilka symboler man kan använda för att visa 

sitt stöd för den kamp man för inom respektive organisation men som inte är för uppenbara så man 

kan dömas för dem. Diskussionerna som de för är ofta baserat på rykten och hörsägen men de 

diskuterar alltjämt fördelarna och betydelserna med olika symboler sett ur lagens perspektiv. Att 

dessa diskussioner inte alltid är rätta visar fallet som jag i min bakgrund tar upp där en man hävdar 

att han är asatroende men döms likväl för sina symboler tillsammans med de kläder han bar för 

brott mot kapitel 16 paragraf 8 i brottsbalken. Inom organisationerna finns dock de som är kunniga 

inom områdena och jag har ibland stött på medlemmar i forum som bland annat tar upp Enoksens
68

 

forskning då man diskuterar olika symbolers betydelser.  

 

Målet verkar alltså hela tiden vara att å ena sidan öppet kunna visa sina sympatier men å andra sidan 

inte visa dem med symboler som för enkelt kan förknippas med nazismen och således göra bäraren 

av symbolerna skyldig till brott. Tongångarna i forumen visar också på att detta kan ses som en 

speciell klubb man tillhör, man vill att utomstående ska fatta var man har sina sympatier men man 

vill ogärna att de ska förstå hela sammanhanget med symbolernas värde och det är här som värdet 

av att byta symbolerna, tillsammans med det faktum att vissa numera anses olagliga, finns.  

  

 

 

 

 

                                                 

68  Enoksen, Lars Magnar. Runor 2:a Tryckningen Historiska media 1998  
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Diskussion 

Det allra mest givande med att skriva denna uppsats har varit att vistas i den miljö från vilken jag 

hämtat min information. Nu tänker jag inte främst på den litteratur jag använt även om jag funnit att 

runologiska studier varit väldigt intressant. Utan jag syftar på de nationalistiska hemsidor som de tre 

organisationerna jag valt att undersöka huserar på. Under studiens gång har jag också stött på 

användare som hävdar att de företräder andra nationalistiska organisationer vilket än mer har stärkt 

mig i min övertygelse att denna studie, trots att den bara behandlar tre symboler och tre 

organisationer, går att applicera i stort på andra nationalistiska organisationer som använder sig av 

fornnordiska symboler.  

 

Men med studien har också frågor uppkommit. Det jag främst har reflekterat över är hur pass 

många användare som använder sig av sidorna för att vädra sina åsikter, vilket lett till att jag ställt 

mig frågan, om vi idag i fikarummet diskuterar hur till exempel Sverigedemokraterna kunde få så 

många röster i förra riksdagsvalet, hur många är det då  som valt att inte rösta på dem då de inte 

förespråkar en tillräckligt radikal förändring i sin politik? Alltså hur stort är egentligen mörkertalet 

av det vi till vardags kallar rasister eller nynazister? 

Antalet är ju givetvis omöjligt att kartlägga och många är nog de som huserar på sidorna utan att ha 

en egentlig rasistisk åsikt utan enbart nyttjar forumens anonymitet för att få utlopp för diverse 

irritation. Men ändock så slås jag av den spridning som dessa organisationer har, dels geografiskt i 

Sverige, dels demografiskt (framförallt illustrerat genom nordfront.se där alla skribenter ståtar med 

namn och bild där deras ålder och kön tydligare kan urskönjas) och till sist också 

utbildningsmässigt. I den sistnämnda har jag främst fått gå på  de anonyma skribenternas förmåga 

att uttrycka sig språkligt och innehållsmässigt. Jag är varken lingvist eller någon som kan stoltsera 

med doktorsavhandling men ser mig dock intelligent nog att kunna bedöma någons eventuella grad 

av bildning i alla fall på vilken nivå diskussionen kring ett givet ämne, säg fornnordisk religion, 

ligger på. Här förvånades jag ofta över den höga nivå som diskussionen fördes på, i vissa få fall bör 

tilläggas.  

 

Måhända är det mina egna förutfattade meningar om nationalister som leder till denna förvåning. 

Men dock har jag följt vissa diskussioner som rör dagens invandringspolitik eller för den delen den 

mer relevanta för studien diskussionen kring fornnordisk sed och bruk och häpnat av dels innehållet 

men framförallt språkbruket. Det språk som dessa, måhända ett fåtal, använder sig av är på många 

sätt unikt på så sätt att jag själv inte stött på det tidigare och det är i detta språkbruk som jag finner 

något som vore intressant att forska vidare kring. Nämligen hur extremister, i detta fall höger men 
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jag vet också att detsamma gäller vänster, förändrar det vanliga språk som man diskuterar politiska, 

ideologiska eller historiska ämnen, detta främst, som jag tidigare i uppsatsen behandlat, genom 

omformuleringar och begreppsmyntande. 

Mitt egna bidrag till denna studie blir av det enklaste slag, men jag har likväl funnit att i takt med att 

organisationerna döper om sig så byter man också begrepp på saker som rör den egna ideologin. 

Detta bidrar till att en sådan mångfald som finns till exempel kring benämningen högerextrema, 

nationalistiska, rasistiska, nazistiska, identitära osv, kan frodas. 

 

Sammanfattning 

I denna kandidatuppsats har jag valt att granska tre nationalistiska organisationers användande av 

fornnordiska symboler med syftet att granska hur tre fornnordiska symboler används idag inom de 

svenska nationalistiska rörelserna och varför samt hur dessa organisationers symboler används 

kontra dess historiska  utveckling och betydelse. 

Frågeställningarna som jag valt att arbeta utifrån är: 

         -Vilken innebörd tillskrivs dessa symboler? 

         - Hur har dessa organisationer valt att tolka dem i relation till innebördens historiska       

 utveckling? 

         -Varför har organisationerna valt just dessa symboler? 

Metoden jag valt att använda är kvalitativ där jag använt mig i första hand av tre hemsidor som 

representerar organisationerna som material för analys. För att fastställa symbolernas historiska 

betydelse har jag främst använt mig av runologisk forskning där jag valt att följa de runor som utgör 

två av symbolerna och dess historiska utveckling språkmässigt såväl som betydelsemässigt. I det 

tredje fallet har jag fått använda mig av både forskning rörande stenristningar såväl som ordets 

etmylogiska utveckling. 

 

I bakgrunden har jag haft som syfte ge en förståelse för läsaren kring ämnena runornas bakgrund, 

symbolernas laglighet samt organisationernas historia och ideologi.  

I resultatet har jag sedan sakligt granskat symbolerna, hur de är uppbyggda och hur de olika delarna 

utvecklats historiskt, jag har sedan redogjort för hur symbolerna används av de nationalistiska 

organisationerna, hur de motiverar sina val och vilka egenskaper inom den egna verksamheten som 

de anknyter till symbolen.  

I analysen så arbetar jag sedan utifrån frågeställningarna för att sammanställa det jag kommit fram 

till i resultatet. Där har jag kunnat peka på det faktum att den historiska betydelsen som dessa 
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symboler fått från de nationalistiska organisationerna är en blandning av såväl den språkliga 

historiken som deras betydelse. Mest influenser har jag funnit i två av tre fall kommit från 

nazisternas användande av symbolerna som i sin tur byggt sina symbolförklaringar på Guido Von 

List och dennes tolkning. Jag har också kunnat visa på hur de gärna blandar från de olika 

betydelserna i historien för att kunna forma dess betydelse för att passa det egna syftet. Detta i syftet 

att legitimera sin egen ideologiska tolkning av hur samhället bör se ut.  

 

Avslutningsvis diskuterar jag något som jag reflekterat över under de perioder som jag tillbringat i 

diverse nationalistiska forum nämligen hur språkbruket i vissa fall skiljer sig grovt från övriga 

forum där politik, samhälle och historia diskuteras. Begreppen är annorlunda både då det gäller 

benämningar och även ideologin. Det jag lyfter fram är något som jag själv skulle funnit intressant 

att forska vidare kring. 
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