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1. Inledning 
 

Det var en sen vinternatt, i slutet av 1923, i Värmland. Det var mörkt i alla hus förutom i ett 

hus där det lyste i köksfönstret. Genom fönstret kunde man se tre män som var ganska lika 

varandra till utseendet. På köksbordet stod flera tomma flaskor vars innehåll bara några 

timmar tidigare hade utgjorts av alkohol. En av de tre männen, vid namn Birger, hade stått för 

flertalet av flaskorna. Alkohol hade alltid varit en av hans svagheter, eller styrkor beroende på 

hur man såg på det hela. Birger förde en livlig diskussion med de andra två männen, vilka var 

hans bröder Sigurd och Gunnar. De pratade om den politiska situationen i Sverige och hade 

inte mycket till övers för det nya statsskicket vid namn demokrati eller den politiska 

maktlösheten i parlamentarismen. Birger Furugård kände sig illa vid mods när han tänkte på 

den växande kommunismen och var av den åsikten att alla kommunister borde skickas hem 

till Lenin. När man ändå håller på kan man ta med judarna också, till Lenin eller var som helst 

bara inte till Sverige. Birger talade om för sina bröder att det fick vara nog nu. Det måste 

göras någonting omedelbart om man ska rädda riket ur eländet. Bröderna nickade 

instämmande. 

 

Samma år och samma årstid stod en man i Härjedalens skogar där militären just haft en 

övning. Han hade avslutat övningen och stod lutad mot ett träd och rökte en cigarett. Han 

fylldes med olust när han tänkte på Sveriges politiska ledare vilka enligt hans bestämda åsikt 

var kapitalistiska svin som sög ut folket, likt sina förebilder judarna. Tanken på judarna 

upprörde honom ännu mer. Det demokratiska statsskicket med sin odugliga parlamentarism 

var helt oförmögen till att göra någonting. Det saknades starka politiska ledare. Han kastade 

cigaretten i snön och beslutade att göra någonting åt situationen i Sverige. Mannens namn var 

Sven Olof Lindholm. Ovanstående inledning är ren fiktion men så här kan man alltså 

föreställa sig att grunderna till den svenska nationalsocialistiska rörelsen lades. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga de största nationalsocialistiska rörelserna i Sverige, 

deras idéer, uppfattningar och verksamhet mellan åren 1924-1950 med tonvikt på åren 1930-

1936. Detta gör vi bl.a. genom att redogöra för nationalsocialismens framväxt och 

tillbakagång i Sverige. Några frågeställningar som tydliggör syftet är följande: 
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 Hur såg partibildningarna och partiernas aktivitet ut och vilka personer låg bakom 

dessa? 

 Vilka politiska krav på samhället hade de nationalsocialistiska partierna och hur såg 

propagandan ut? 

 Vilket politiskt klimat rådde i Sverige mellan 1930-1936 då nationalsocialisterna 

nådde sin höjdpunkt? 

 Vilken påverkan hade nationalsocialisterna på riksdagsdebatten mellan 1930-1936? 

 Vilken syn hade statsmakten på nationalsocialisterna och vilka åtgärder vidtog man? 

 Hur stort respektive litet inflytande fick nationalsocialisterna i samhället och varför? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi kommer att beröra tidig antisemitism i Sverige från slutet av 1800- talet pga. att den gav, 

till en viss grad, upphov till de första nationalsocialistiska partibildningarna 1924 vilket därför 

också fungerar som startpunkt för vår undersökning. Anledningen till att vi valt 1950 som 

slutår för undersökningen är att de flesta nationalsocialistiska partier vid denna tidpunkt 

lägger ner sin verksamhet och kvar blir endast små betydelselösa fraktioner. Andra 

världskrigets slut 1945, som slutade med Hitlers nederlag och offentliggörandet av 

utrotningen av det judiska folket, var en av de direkta orsakerna till nationalsocialismens 

tillbakagång i Sverige. 

 

Orsaken till att vi valt att lägga undersökningens tonvikt mellan åren 1930-1936 är att 

nationalsocialisterna hade sin höjdpunkt i Sverige mellan dessa år. Mellan åren 1930-1933 var 

de två största partierna enade och man uppnådde relativt goda resultat vid valen 1932 och 

1936. Avgränsningen i tid har även ett samband med att Hitlers politiska parti NSDAP tog 

makten i Tyskland 1933 vilket hade betydelse för den svenska nationalsocialismen eftersom 

man hade nära kontakter med tyskarna. 

 

1.3 Metod och material 

Denna undersökning bygger till största delen på litteraturstudier av tidigare forskning rörande 

den svenska nationalsocialismen. De data som använts i undersökningen är av kvalitativ art 

och således blir vår undersökning också kvalitativ. Uppsatsen har i huvudsak en deskriptiv 

karaktär, förutom i kapitlet resultat och analys där vi kopplar samman undersökningens olika 

delar med varandra, diskuterar resultaten och drar vissa egna slutsatser.  
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Omfattande forskning har tidigare bedrivits inom ämnesområdet. Som exempel kan nämnas 

Helene Lööws avhandling ”Hakkorset och Wasakärven” från 1990. Hennes bok är en 

omfattande dokumentering om den svenska nationalsocialismen och extra värdefull på så sätt 

att hon har haft tillgång till tidigare hemligstämplat material som exempelvis 

Säkerhetspolisens (SÄPO) dokumentation om nationalsocialistiska rörelser. Hon har även 

använt sig av andra primärkällor i form av Riksarkivet, Krigsarkivet och Arbetarrörelsens 

arkiv. Dessutom har hon gjort intervjuer med Sven Olof Lindholm, nationalsocialismens 

frontfigur på 1930- talet, och haft tillgång till hans brevsamling. Andra böcker som haft stor 

betydelse för vår undersökning är Eric Wärenstams ”Fascismen och nazismen i Sverige” från 

1972 och Holger Carlssons ”Nazismen i Sverige” från 1942. Båda verken är noggranna 

kartläggningar och analyser av den svenska nationalsocialismen. Holger Carlsson arbetade 

som journalist på 1930- talet och blev vittne till nationalsocialismens framväxt och har på så 

sätt haft tillgång till många primärkällor. Ovanstående litteratur har fungerat som 

huvudsakliga källor och inspiration för denna uppsats. Givetvis har vi även gjort andra 

kompletterande litteraturstudier. För att ge en tydlig bild av hur nationalsocialismen har 

påverkat riksdagsdebatten mellan åren 1930-1936 har vi även sökt information i 

Riksdagstrycket på Luleå tekniska universitet. 

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis definierar vi de olika begreppen nazism, fascism och högerextremism vilka vi 

berör i undersökningen. Detta är viktigt för att försöka skapa en bild hos läsaren av vilka 

kriterier som gäller för att en rörelse ska falla under en av termerna. I kapitel 3 ger vi sedan en 

kronologisk historiebeskrivning av den svenska nationalsocialismen mellan åren 1920 - 1950. 

Här redogörs för bl.a. partibildningar, splittringar, program och diverse aktiviteter. Kapitel 4 

beskriver riksdagsvalresultaten för de svenska nationalsocialistiska partierna. För att få en 

större förståelse hur nationalsocialismen kunde attrahera vissa människor och kunna placera 

händelser och handlingar i sin rätta tidsmässiga omgivning, ger vi i kapitel 5 en skildring av 

det allmänna samhälleliga klimatet i Sverige. Innan vi ger oss in på nationalsocialismens 

påverkan på riksdagsdebatten, kapitel 7, eller myndigheternas förslag om åtgärder och vilka 

åtgärder som vidtogs, kapitel 8 respektive 9, redogör vi för nationalsocialistisk propaganda 

verksamhet i kapitel 6. I kapitel 10 beskrivs ett antal orsaker till varför nationalsocialismen 

aldrig fick någon större respons i Sverige. Slutligen består uppsatsen av en resultatredovisning 

tillika analys av våra frågeställningar och en sammanfattning utav hela undersökningen. 
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1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit att studera hur olika aktörer i samhället agerade i 

förhållande till varandras handlingar. Huvudaktören i vår undersökning blir de viktigaste 

partierna inom den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige vilka tillsammans representerar 

begreppet nationalsocialism. Övriga aktörer är staten med dess myndigheter och folket. Det är 

förhållandet mellan nationalsocialismen och staten samt nationalsocialismen och folket som 

undersöks. 

 

2. Ideologin 
 

Nazism, fascism och annan högerextremism blandas ofta ihop i samhällsdebatten. Därför är 

det nödvändigt att definiera de olika begreppen, eftersom det finns tydliga ideologiska 

skillnader men även många likheter mellan dessa. Det är lätt att missbruka begreppen. 

Exempelvis har fascism missbrukats ofta på så sätt att man använt begreppet i sammanhang 

när man uppfattat något som reaktionärt, odemokratiskt eller socialt oacceptabelt. Att 

definiera begreppen är inte heller en lätt uppgift eftersom rörelserna förändras med tiden och 

dessutom har det visat sig historiskt att det finns inre motsättningar och olika synsätt inom 

respektive ideologier (Lodenius, Larsson, 1991 s. 9). När vi i detta kapitel definierar 

begreppen kommer vi dock att betona nazismen och fascismen eftersom dessa begrepp är 

mera relevanta för vår undersökning.   

 

2.1 Nazism & Fascism 

Nazismen, även kallad nationalsocialismen, och fascismen har många gemensamma 

värderingar. Båda ideologierna har antisocialism, antiparlamentarism, antiliberalism och 

antipacifism som gemensamma ideologiska grundelement. Vidare finner man stora likheter 

när det gäller politiska mål. Båda eftersträvar en nationalistisk auktoritär stat byggd på 

traditioner och har som mål att skapa ett imperium på bekostnad av andra stater. Ideologierna 

har även det gemensamt att de strävar efter en starkt reglerad och integrerad 

nationalekonomisk struktur som inte är klassbunden (Lööw, 1990 s. 9). Både nazister och 

fascister har propagerat för ett statsystem kallat för korporativism. I det korporativistiska 

parlamentet skulle olika branscher och yrkesgrupper vara företrädda och dessa skulle 

samarbeta utan någon, enligt nazismen och fascismen, parlamentarisk partisplittring. På detta 
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sätt ville man övervinna eventuella samhälleliga klasskillnader. Ledamöterna skulle företräda 

både arbetsgivare och lönetagare i varje enskild bransch och på så sätt skulle man bättre få 

fram folkviljan än genom den parlamentariska flerpartidemokratin. Systemet tillsattes både i 

fascistiska Italien och i Nazityskland men fungerade inte i praktiken eftersom diktatorerna, 

vid behov, ofta spelade ut de olika korporationsintressena mot varandra i eget syfte (Statens 

offentliga utredningar, 1999:10, Demokratins förgörare s. 13 ff.). I ideologiernas organisation 

finner man också stora likheter. Det kanske mest betydelsefulla är att båda har en positiv 

inställning till användandet av våld i politiska syften och att partiets kärna består av väpnade 

paramilitära styrkor. Den manliga dominansen och hyllande av ungdomen är också en 

gemensam faktor och båda ägnar sig åt ritualiserade möten, symboler och politisk koreografi 

som refererar till romantik och mysticism (Lööw, 1990 s. 9). 

 

Ideologierna har hämtat sina idéer ur en våldsam socialdarwinism med skillnaden att 

fascisterna betonade staten som en kollektiv organism i en evig kamp för sin överlevnad mot 

andra stater. Följande citat som är hämtat från den fascistiske ideologen Alfredo Rocco 

bekräftar ovanstående: ”Den öppna tävlan mellan imperialistiska makter har blivit en järnlag 

som ingen nation som vill överleva kan ignorera”. Nazisterna, med Hitler i spetsen, betonade 

däremot överlevnadskampen mellan raserna. De menade att de tidiga kulturerna och 

imperiernas undergång hade orsakats av en rasblandning (Larsson, 1997 s. 99). Hitlers 

berömda verk Mein Kampf domineras av övertygelsen av att arier och jude är biologiska 

begrepp. Det är naturen själv som drar skiljelinjer mellan raserna och rangordnar dem. 

Nazisterna har, enligt Hitler, endast haft modet att läsa av naturen utan moraliska hinder 

(Ofstad, 1979 s. 26). Vidare hävdade han: ”En stat som i en tid av rasförgiftning ägnar sig åt 

vården av sina bästa raselement måste en dag bli jordens herre” (Larsson, 1997 s. 99).  

 

Den nazistiska rasläran kan delas in i tre kategorier. För det första delas människor upp i 

värdefulla och icke värdefulla raser. För det andra hävdar läran att det finns både biologiska 

och andliga raser. För att närmare förklara detta så har exempelvis ofta politiska motståndare 

till nationalsocialisterna ansetts som andliga judar och anklagats för att ha en s.k. judisk 

mentalitet. Till sist hävdar den nazistiska ideologin att det finns ett naturligt urval inom den 

ariska rasen som resulterar i att det uppkommer naturliga ledare med känsla för ansvar, 

samtidigt som det naturliga urvalet automatiskt gör sig av med rasförsämrande element. 

Judehatet har alltid dominerat i nazismen men grupper som även räknades som 

rasförsämrande var slaver, färgade, zigenare och ärftligt sjuka (Lööw, 1990 s. 222). Judarna 
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har, av nazisterna, alltid betraktats med minimalt värde. De har ansetts ligga bakom allt som 

nazisterna betraktar som ont: parlamentarism, demokrati, pacifism, internationalism, marxism, 

socialism och kommunism m.m. Judarna har ansetts som skadedjur som ska bekämpas på 

samma sätt som loppor, löss och virus (Ofstad, 1979 s. 26). 

 

De flesta av de svenska rörelserna genom historien kan, enligt forskaren Stanley G. Payne, 

föras in under kategorin tysk nationalsocialism. Det fanns dock även rörelser som var 

influerade av den italienska fascismen. Här kan nämnas som exempel Per Engdahls 

Nysvenska rörelse och Sveriges Fascistiska Kamporganisation (1926 – 1930) (Lööw, 1990 s. 

10).  

 

2.2 Annan högerextremism 

Det har alltid funnits en högerextremism som inte kan placeras under kategorierna nazism 

eller fascism. Stanley G. Payne definierar annan högerextremism på följande sätt. 

Högerextremismen, med sin antidemokratiska attityd, hade som mål att inrätta eller i vissa fall 

återinföra monarkin som maktfaktor och bygga ett samhälle som styrs av den traditionella 

samhällseliten. Högerextremistisk ideologi baserades på rationalism och religion och 

förkastade all form av irrationalitet och känslosamhet. Detta i jämförelse med nazism och 

fascism som föredrog känslor och lidelser framför intellekt och teori. Annan högerextremism 

eftersträvar varken en politisk massmobilisering eller en social revolution. 

Högerextremisterna sätter sin tro på armén och accepterar ett militärt styre, medan de 

förkastar alla tendenser till folk- eller partiarmé (Lööw, 1990 s. 9). Som ett exempel på ett 

högerextremistiskt parti i Sverige, som inte faller under vare sig nazism eller fascism, kan 

nämnas Kyrkliga Folkpartiet verksamt på 1930- talet (Lööw, 1990 s. 10). 

 

3. Den svenska nationalsocialismen  
 

3.1 Tidig antisemitism 

Det är fullt möjligt att se på antisemitism som en sociopsykologisk företeelse. Det handlar om 

en gruppreaktion som blir särskilt framträdande i perioder av ekonomiska och sociala kriser. 

Antisemitismen yttrar sig i stereotypa och övergripande angrepp mot judarna som folk, ras 

eller grupp. Den kan lätt övergå i förföljelse som kan få ödesdigra konsekvenser vilket 

händelserna i Nazityskland vittnar om (Wärenstam, 1972 s.202). 
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Den svenska antisemitismen har gamla traditioner och var en förutsättning för de 

främlingsfientliga partiernas uppkomst. Redan i den tidiga liberalismen kan man hitta sådana 

strömningar. Exempelvis om man läser Aftonbladet redan från ca 1830 finner man många 

artiklar med tydliga antisemitistiska åsikter. Även Oscar Norén bedrev under 1800- talets slut 

antisemitistisk propaganda i Göteborgs Aftonblad. Dessa båda tidningar upphörde med 

antisemitisk hets efter påtryckningar från läsarna (Carlsson, 1942 s. 14). År 1905 fick vi den 

första renodlade antisemitiska tidningen i Sverige. Tidningen hette Upplands-Posten och 

startades av greve Eugen von Rosen med Mauritz Rydgren som redaktör. Rydgren bildade 

även Sveriges första antisemitistiska förening som inte fick någon större anslutning. 

Antisemitismen fick ett starkare organ genom bildandet av veckotidningen Vidi med säte i 

Göteborg (Nilsson, 2000 s. 66). Tidningen ägnade sig åt systematiska judeförföljelser, med 

hjälp av lögnhistorier, genom hela landet. Runt tidningen verkade ett antal antisemiter som 

1923 bildade Svenska Antisemitiska föreningen, SAF, med hakkorset (framträder nu för 

första gången som svensk föreningssymbol) som symbol. I styrelsen kunde man finna Sigurd 

Furugård, en av de tre bröderna Furugård som skulle komma att bli frontfigurer för svensk 

nationalsocialism (Carlsson, 1942 s. 16). Ur styrelsens stadgar kunde man bl.a. utläsa 

följande: 

 

”Föreningens ändamål är att utan åtskillnad till samhällsställning, parti eller politiska 

åsikter i övrigt samla alla svenskar, män och kvinnor, ävensom andra inom vårt land boende 

och arisk ras till Svenskhetens försvar mot judendömet, till värn mot faran från det 

internationella judiska storkapitalet samt till kamp mot den otillbörliga makt och det 

fördärvliga inflytande, som judarna förstått att tillskansa sig på de mest skilda områden i vårt 

land.” (ibid. s. 17) 

 

3.2 Partibildningarna  

Samtidigt som den Svenska Antisemitiska föreningen tog form arbetade bröderna Furugård 

med att skapa ett svenskt nationalsocialistiskt parti. Den 12 augusti 1924 hade man bildat 

Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet (SNFf). Redan 1923 hade bröderna Sigurd och 

Gunnar Furugård sammanträffat med Hitler och Ludendorff och skapat de första banden 

mellan den svenska och tyska nazismen. Från partiets första utrop kunde man bl.a. läsa:  
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”Vårt fädernesland, vår folkstam och vår odling äro härvidlag lika starkt hotade som någon 

annan statsfolk och kultur. Faran är överhängande och det gäller att avvärja den. Som ett av 

de rasrenaste ariska folken är det också vår plikt att i främsta ledet kämpa mot förintelsens 

makter och söka finna en väg ut ur fördärvet. För att i vår mån bidraga härtill hava 

undertecknade bildat Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet och vilja vi härmed rikta 

en kraftig vädjan till alla ärliga svenskar att sammansluta sig till enig kamp för vår urgamla 

frihet och vår stam, för social rättvisa och det arv, som fäderna gett oss att förvalta.”  

(Carlsson 1942, s. 17)  

 

Partiets första uppgift blev att skaffa sig en tidning som fick namnet Nationalsocialisten och 

pryddes av symbolerna hakkorset och vasakärven. Sigurd Furugård var verksam som redaktör 

och brodern Birger var ansvarig utgivare. Första numret var starkt tyskt präglat. Partiet gjorde 

inte några större framgångar och 1925 var man tvungen att lägga ner tidningen. Birger 

Furugård genomförde en reformering inom partiet som innebar att han tog täten inom partiets 

ledning och att partiet ändrade namn till Svenska nationalsocialistiska bonde- och 

arbetarpartiet (SNBA). Även den här gången uteblev framgångarna. 

 

År 1925, i Stockholm, tog den första antisemitistiska och fascistiska skriften sin form. 

Namnet på skriften var Nationen och hade Elof Eriksson som redaktör och ansvarig utgivare. 

Även kring denna tidning, likt Vidi i Göteborg, samlades en krets som 3 september 1926 kom 

att grunda Sveriges fascistiska folkparti (SFFP). Partiets aktiva medlemmar utgjorde Sveriges 

fascistiska kamporganisation (SFKO). Till partiets ledare utnämndes Konrad Hallgren, en före 

detta tysk underofficer. Bland partiets grundare kan man också hitta löjtnant Sven Hedengren 

och furiren Sven Olov Lindholm (Nilsson, 2000 s. 68). Den svenska fascismen skilde sig från 

den italienska fascismen på en viktig punkt, den var antisemitisk till skillnad från Mussolini 

som blev det först många år senare. I augusti 1929  besökte Hallgren tillsammans med bl. a 

Lindholm NSDAP:s (tyska nazistiska partiet) partidagar i Nürnberg. Efter besöket upptäckte 

partiet att de stod ideologiskt närmare den tyska nationalsocialismen än den italienska 

fascismen och nästa steg blev ett namnbyte för partiet till Sveriges nationalsocialistiska 

folkparti (SNFP) (Carlsson, 1942 s.24). 

 

3.3 Sammanslagningen 1930-1933 

Det rådde ett utbrett missnöje med SNFP:s ledare Konrad Hallgren bland partiets medlemmar 

vilket ledde till att en fraktion medlemmar bröt sig ur moderpartiet och grundade ett eget parti 
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1930 som fick namnet Nysvenska folkförbundet med Stig Bille som ledare. Partiets tidning 

fick namnet Vår kamp. Efter en tids splittringar inom den svenska nationalsocialismen följde 

nu istället en rad sammanslagningar. I april 1930 sammanslog man Furugårds parti, SNBA 

med Lindholms/Hallgrens parti SNFP. Ett par mindre fascistiska stödorganisationer så som 

Kvinnoförbundet Kristina Gyllenstierna och Folkförbundet Varer svenske, gick också med i 

det nya partiet. Partiet döptes till Svenska nationalsocialistiska partiet (SNSP) och Birger 

Furugård utsågs till partiets ledare och Sven Olov Lindholm blev redaktör för partiets tidning 

Nationalsocialisten (Nilsson, 2000 s.70). Efter sammanslagningen fick partiet sitt starkaste 

fäste i Göteborg. Stig Billes utbrytarparti Nysvenska folkförbundet, som aldrig nådde 

framgång på egen hand, gick också med i SNSP. Partiets betydelse låg i att man hade bildat 

organet Vår kamp som nu blev SNSP:s officiella tidning istället för Nationalsocialisten. 

Lindholm valdes till redaktör även för denna tidning. Vår kamp blev ett samlande organ för 

den svenska nazismen efter sammanslagningen (Carlsson, 1942 s.25).   

 

Partiet gav ut ett partiprogram där inledningen löd: ”Vi har under årtionden sett vårt folk 

sönderslitas av klasskamp och partistrider”. Programmet omfattade 12 punkter: 

 

1. Statsmaktens auktoritet (oberoende riksstyrelse och yrkesriksdag) 

2. Brytande av det överstatliga lånekapitalets välde 

3. Näringslivets organiserande i yrkeskorporationer 

4. Arbetslöshetens hävande 

5. Jordbrukets återupprättande 

6. Social rättvisa 

7. Svenskt rasskydd 

8. Försvarets upprättande 

9. Bevarandet av vår kristna tro 

10. Svensk kultur och folkundervisning 

11. En svensk utrikespolitik 

12. Ett på svensk rättsuppfattning baserat rättsväsende 

 

SNSP: s partiprogram liknade i stor grad de tidigare nazistiska partiers program (Wärenstam, 

1972 s. 95). 
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Sammanslagningen var i stor utsträckning ett resultat av påtryckningar från tyskt håll 

(NSDAP). Furugård som hade mycket goda kontakter med NSDAP, fick 1928 en förfrågan av 

Heinrich Himmler om att undersöka möjligheterna till en enad svensk rörelse. Vid denna 

tidpunkt var Furugård tveksam till en möjlig sammanslagning som dock blev verklighet två år 

senare. 1930 uttryckte Himmler sin glädje över den nazistiska konsolideringen i Sverige i ett 

brev till Furugård. Efter sammanslagningen och sex år framåt kan man säga att den svenska 

nazismen hade sin storhetstid (Lööw, 1992 s. 80). 

 

3.4 Splittringen 1933 

Sven Olov Lindholm uteslöts ur SNSP 1933 efter ett dramatiskt bråk med partiledaren Birger 

Furugård. Bråket var ett resultat av en maktkamp om ledarskapet mellan dessa två. Furugård 

behöll greppet om ledarskapet i SNSP medan Lindholm, som hade uteslutits ur partiet, 

bildade ett nytt parti som fick namnet Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP) och flyttade 

partiverksamheten till Stockholm (Andersson, 1996 s. 16).  

 

Inom SNSP fanns det krafter som ansåg att Lindholms nationalsocialism var alldeles för 

vänsterorienterad. Dessa krafter arbetade för ett närmare samarbete med den borgerliga 

högern medan Lindholm var fientligt inställd mot högerpartierna eftersom dessa, enligt 

honom, inte tog hänsyn till småfolkets intressen. I grund och botten hade Furugård och 

Lindholm samma socialistiska inställning, men Lindholm hade en mer medveten 

handlingsplan. Han ville ha en rörelse som byggde på nationella och socialistiska grunder. 

Han hade en negativ syn på socialdemokratin pga. att den inte var tillräckligt nationell och att 

den inte ville bryta slutgiltigt med kommunisterna. Trots att Furugård och Lindholm i grund 

och botten hade liknande politiska åsikter uppstod en konflikt eftersom Lindholm var 

bekymrad över att Furugårds trassliga affärer, dryckesvanor och dyra middagar skulle göra 

honom beroende av den högerorienterade ledarfalangen inom gruppen (Wärenstam, 1972 s. 

115 ff.). 

 

Enligt Lindholm var inte maktkampen personlig, utan skulle ses som en kamp för idéernas 

renhet. Dessa bärare av den ”rätta läran” skulle representera partiet och vara personliga 

föredömen, vilket Furugård, enligt Lindholm, inte var. Enligt Wärenstam kan man säga att 

krisen började med motsättningar vad gäller politisk riktning men att den med tiden 

utvecklades till en personlig strid mellan de två partiledarna (Ibid.). 
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3.5 Tiden efter splittringen 

Perioden efter splittringen kom att präglas av en öppen kamp mellan Furugård och Lindholm 

om medlemmarnas sympatier. Båda ville bli ensam herre över den svenska nazismen genom 

att på var sitt håll hävda sitt ledarskap som det enda rätta (Lodenius, 2002 s. 20). Det hände 

ofta att man närvarade vid varandras möten i syfte att sabotera på ett eller annat sätt det andra 

partiets verksamhet. En av Lindholms utsände rapporterade efter Furugårds tal i Kristianstad 

1935 så här:  

 

”Groggen (Furugård, egen anm.) pratade här på lördagen den 17 inför 3, 4 eller allra högst 

500 gjorde han ett dundrande fiasko. Ett tjugotal NST var resultatet och troligen ett par 

byxknappar i kramp-skatten. Vi sålde 49 DSN, 10 program och över 6 spänn i kampskatt… 

kulmen i försäljningen nåddes under en tiominutersperiod när groggen talade om, att 

Lindholmsfascisterna hade 49 brottslingar, bestod av förbrytartyper och hade 100 000 gevär 

nedgrävda på ladugårdsgärde i Sthlm.”    

 

Lindholms nystartade parti tog med tiden över mer och mer sympatisörer från SNSP. 

Furugårds politiska karriär som svensk nazistledare började närma sig sitt slut (Lodenius, 

2002 s. 20).  

 

3.6 Furugård 1933-36  

Birger Furugård höll kvar vid partiets namn och behöll partiets organ Vår Kamp. 

Motgångarna för Furugård fortsatte dock genom att Lindholm vann kampen om de svenska 

nazistorganisationernas stöd i Tyskland. Tidningen Vår Kamp kom 7 oktober 1933 med en 

sensation av stora mått ” Furugård avgår!”(Carlsson, 1942 s. 30).  På första sidan, under en 

bild av Furugård, kunde man läsa:  

 

”En stor man är den som offrar sig för sitt folk. Det har Birger Furugård gjort. Då han nu 

träder tillbaka för att hans namn ej skall stå hindrande i vägen för ett enande av alla Sveriges 

nationalsocialister har han på nytt i handling visat sin storvulenhet.” 

 

Sanningen var den att Furugårds egen stab hade avsatt honom pga. att man ville förenas med 

en dittills relativt okänd högerorienterad organisation vid namn Nationalsocialistiska blocket 

(Wärenstam, 1972 s.122). Furugård ville dock inte veta av sin avgång utan påstod i 

Nationalsocialistisk tidning att han fortfarande var ledare för partiet och att han hade uteslutit 
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staben i Göteborg. Kort därpå gjorde han, med en del andra Karlstad- nazister, en mindre 

aktion mot staben i Göteborg. De körde fram till partilokalen i Göteborg, varpå de lastade 

bilen full med partiets tillhörigheter sådant som, kortregister, medlemsböcker och 

korrespondens (Carlsson, 1942 s.30). Färden fortsatte mot Karlstad där Furugård hade för 

avsikt att förlägga partiets huvudkontor. I Nationalsocialistisk tidning kunde man läsa 

Furugårds rättfärdigande av aktionen:  

 

”Måttet var rågat på den förra Göteborgstabens saboteringar och intriger i uppenbar strid 

mot det nationalsocialistiska tänkandet och dess ledarorgan”. 

 

Den uteslutna Göteborgstaben grundade partiet Nationalsocialistiska samlingspartiet och höll 

kvar vid partiets tidskrift Vår Kamp medan Furugård, som hade fortsatt sin verksamhet i 

Karlstad, behöll det gamla partiets namn SNSP och Nationalsocialistisk tidning blev partiets 

tidskrift (Wärenstam, 1972 s.123). 

 

”Wiklundskandalen” 1934 blev början på slutet för Birger Furugård då han blev utsatt för en 

medveten provokation av sina egna partikamrater. Gösta Wiklund, som var fältflygare i den 

svenska militären och medlem i Furugårdsparti, hävdade att han hade blivit utsatt för 

mordförsök och på så sätt fått en skottskada på vänsterarmen. Furugård, som hade tagit 

Wiklund i försvar, iscensatte genast en hetsjakt mot kommunisterna och anklagade våldsamt 

ordningsmakten för sin oförmåga att gripa gärningsmannen. Efter en tid tog affären en helt ny 

vändning då Wiklund häktades för falsk angivelse, detta eftersom det visade sig att 

mordförsöket var arrangerat. (Carlsson, 1942 s.175). Det hela slutade för Furugård med att 

han fälldes till två månaders fängelse pga. sina grava anklagelser mot ordningsmakten. Trots 

motgångarna fortsatte Furugård sin verksamhet ända till 1936 då han erkände sig besegrad av 

Lindholm pga. ett katastrofalt dåligt valresultat. I samband med detta lade han ner 

partiverksamheten. Han rådde sina forna partkamrater att gå över till Lindholms parti 

(Wärenstam, 1972 s.124).  

 

3.7 Lindholm 1933-50 

Lindholm grundade efter uteslutningen ett eget parti vid namn Nationalsocialistiska 

arbetarpartiet (NSAP) vilket var en ren översättning från Hitlers tyska parti, NSDAP. I 

ledningen för det nya partiet ingick förutom Lindholm flera från SNSP:s tidigare ledning. 
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Partiet startade omedelbart efter splittringen ett eget organ vid namn Den svenske 

nationalsocialisten (Carlsson, 1942 s. 35). 

 

Hitlers seger i Tyskland innebar ett visst uppsving för den svenska nationalsocialismen trots 

att man året innan hade splittrats (Ibid.). Lindholms nazistiska parti hade ett samarbete med 

tyska NSDAP genom att man ägnade sig åt spionage mot tyska flyktingar för NSDAP:s 

räkning omkring år 1935. De tyska nazisterna såg Lindholm som den självklara ledaren för 

svenska nazister och stöttade honom både ekonomiskt och moraliskt (Ibid s. 37).  

 

NSAP:s partiprogram såg ut enligt följande: 

 

1. En svensk befolkningspolitik… 

2. Skapandet av en auktoritativ, sakkunnig, av partier och ekonomiska särintressen 

oberoende regering med statsmaktens verkliga utövning som egentliga uppgift på 

grundval av den nordiska ledar - och ansvarsprincipen. Den grundlagsstridiga 

parlamentarismens avskaffande genom folkrepresentationens ombildande till en 

rådgivande och kontrollerande yrkesriksdag, vald av obligatoriska näringsförbund – 

korporationer – inom samhällslivets skilda grenar. 

3. Förhindrande av statlig och kommunal skuldsättning…  

4. Den svenska modernäringens återupprättande… 

5. Lagstadgad rätt till arbete. Organiserande av samtliga arbetsgivare och arbetstagare i 

samtliga näringsförbund för reglerande av förhållandena på arbetsmarknaden. 

Tillförsäkrande åt alla arbetande av delaktighet i företagets vinst och representation i 

ledningen. Lagstadgad arbetstid och årlig ferietid med oavkortad lön samt säkerhet 

gentemot avsked på grund av sjukdom eller värnpliktstjänstgöring. Obligatorisk 

pensionering ävensom försäkring mot yrkessjukdomar, tuberkulos, ofrivillig 

arbetslöshet samt sjuk - och moderskapsförsäkring genom resp. näringsförbunds 

försorg. Främjande av samarbete mellan alla inom företagen arbetande. 

6. En målmedveten och på historisk tradition grundad svensk utrikespolitik. Samlande av 

de skandinaviska och baltiska folken till ett nordiskt statsförbund för hävdande av 

gemensamma politiska, ekonomiska och kulturella intressen. Samarbete med övriga 

nordiskt betingade stater. Ett ändamålsenligt, moderniserat svenskt folkförsvar, 

grundat på allmän värnplikt, till skydd för vårt lands urgamla frihet och oberoende. 

Kraftigt ingripande mot den pacifistiska självuppgivelsepropagandan.  
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7. En svensk folkkyrka… 

8. Den nordiska (germanska) rättens hävdande på rättskipningens alla områden. 

Straffsatsernas skärpande, bl. a. i fråga om förskingring, bedrägeri, ocker och annan 

ekonomisk utplundring, för den ökande brottslighetens bekämpande. Döds – och 

kroppsstraffets återinförande. Straffåtgärder för övrigt i uppfostrande syfte. Kraftigt 

ingripande mot all landsförrädisk och sedesupplösande propaganda. Ordningsmaktens 

omläggning till en enhetlig, statlig poliskår. 

9. Brytande av det judiska inflytandet… 

(SOU, 1935:8 s. 63) 

 

 

Lindholms partiprogram innehöll ingenting nytt egentligen, förutom att man nu kunde hitta 

fler socialistiska inslag (Wärenstam, 1972 s. 125).   

 

Tysklands aggressiva utrikes- och inrikespolitik hade på allvar börjat påverka den svenska 

opinionen. Valet 1938 blev ett nederlag för Lindholms NSAP, ur deras synvinkel. 

Valresultatet fick Lindholm att tänka i andra politiska banor. Så här uttryckte sig Lindholm i 

ett brev till Sven Hedengren i slutet av 1938: 

 

”Vi kommer ingenstans! Jag betvivlar inte, att vi med stora offer och ansträngningar skulle 

kunna trumma ihop ca 20,000 röster även 1940, likaså 1942-44 osv. Men Tyskland ligger oss 

i fatet så förbannat, så det går inte. Folk är galna, och vad som sker i dessa dagar kommer 

man aldrig att glömma. Hitler – Nazismen – Krig, mord, elände! Att bryta detta vansinne 

betecknar jag nu som omöjligt. Det enda tänkbara om idéerna skall räddas blir att slopa både 

namn och symbol, för att ej tala om stövlar, koppel och Hitlerhälsning. Jag vet att det är ett 

farligt steg, ty de flesta av våra medlemmar skulle kanske tappa sugen. Men vi kämpa ju inte 

bara för att i evighet förbli ett åsiktsförbund på några tusen personer, utan för att komma 

någonstans.”   

 

Kort därefter skred Lindholm till handling genom att igångsätta en propagandaoffensiv som 

skulle göra hans parti oberoende av NSDAP och allt övrigt tyskt inflytande. I oktober 1938 

bytte man partinamn till Svensk socialistisk samling (SSS). Hakkorset byttes ut mot 

vasakärven och Hitlerhälsningen slopades helt (Lööw, 1990 s. 57). Hälsningen byttes ut till ett 

kamp-rop: vi vill – Sverige åt svenskarna! (Wärenstam, 1972 s. 128) Organet Den svenska 
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nationalsocialisten ändrade namn till Den svenske folksocialisten. Därmed hade man raderat 

ut begreppet nationalsocialism ur partiets officiella organisation (Carlsson, 1942 s. 44). I 

samband med andra världskrigets början 1939, godtog nu också partiet det demokratiska 

samhällsskicket. Men bara någon månad efter godtagandet var angreppen lika hårda som 

innan (Lööw, 1990 s. 63). Lindholm förmildrade även sin antisemitiska hållning. I ett tal, när 

han skulle offentliggöra partiets nya profil, uttryckte han sig så här: 

 

”Vi har anammat allt vad Tyskland företagits sig mot judarna. Om vi äro ärliga måste vi ju 

medge att den politik som Tyskland fört mot judarna icke är den rätta. Vi hata icke juden för 

att han är jude utan för den politik han för. Om ni som lämna oss äro sådana tyskvänner, 

eller ni så gärna vill gå klädda i uniform, att ni därför inte vill följ mig i fortsättningen, då 

kan ni gärna gå.”  (Nilsson, 2000 s. 72) 

 

 Lindholms politik, som nu var avståndstagande från Tyskland, hade skapat mycket 

motsättningar inom partiet, vilket resulterade i att vissa grupper bröt sig ur (Lööw, 1990 s. 

60). Den ideologiska konflikten mellan höger- och vänsterorienterade fraktioner, som hade sin 

uppkomst under SNSP:s tid, fortsatte skapa motsättningar inom partiet. Vid sidan av dessa 

inre motsättningar uppkom även en yttre faktor, ett aggressivt Tyskland som ockuperade 

Danmark och Norge 1940, som kom att påverka opinionen mot Lindholms parti och andra 

nationalsocialistiska partier och grupperingar (Lööw, 1990 s. 75).  

 

SSS ställde varken upp i riksdagsvalet 1940 eller i kommunalvalet 1942. Beslutet försvarades 

av partiets ledning med att man ansåg att partiet saknade ekonomiska och personella ledare 

och att valutgången skulle vara allt för beroende av de tyska framgångarna. Under kriget 

skärptes de inre motsättningarna i partiet mellan de tyskvänliga grupperna och de som tog 

avstånd från Tyskland. Riksdagsvalet 1944 blev ett stort nederlag för partiet. Mot slutet av 

andra världskriget, i takt med Tysklands motgångar, hade SSS blivit av med de flesta av sina 

medlemmar och sympatisörer. Efter andra världskrigets slut, 1945, kom SSS allt mer i 

skymundan och partiet minskade antalet lokalavdelningar i samma takt som medlemsantalet 

gick ner. Lindholm lade ner partiverksamheten 1950 och det enda som kom att leva vidare var 

en kamratförening och en organisation vid namn Sveaborg (Lööw, 1990 s. 75). 

 



 17

3.8 Nationalsocialistiska blocket och Sveriges nationella förbund 

Nationalsocialistiska blocket (NSB) bildades 1933 och som ledare valdes en överste vid namn 

Martin Ekström. Furugårds tidigare partiledning (SNSP) låg bakom bildandet av NSB. 

Partiets betydelse för den svenska nazismen låg i att man samlade inflytelserika personer ur 

överklassen omkring sig vilka även mer eller mindre satt på höga poster i samhället (Nilsson, 

2000 s. 75). I samband med att Hitler tog makten i Tyskland gjordes omfattande försök att 

återförena de svenska nazisterna. En viktig person i detta sammanhang var greve Eric von 

Rosen, som hade goda kontakter med det övre politiska skiktet i Tyskland genom sin svåger 

Herman Göring. Lindholms medarbetare kontaktades av von Rosen sommaren 1933, med 

förslag om samarbete som gick ut på att slå ihop de två rivaliserande partierna och göra 

Ekström till Sveriges Führer.  Lindholm tackade dock nej till allt samarbete och passade 

samtidigt på att varna Ekström för högerkrafterna inom de svenska nationalsocialistiska 

rörelserna (Ibid.). Lindholm ansåg att en av Ekströms kvalitéer var att denne inte begrep sig 

på politik (Wärenstam, 1972 s. 142). 

 

NSB startades under relativt gynnsamma förhållanden i och med att man inledningsvis 

förfogade över fyra tidningar och kort därefter bildades även Riksposten, som man ansåg vara 

partiets officiella organ. Ekström var en mytomspunnen person pga. sina många militära 

bedrifter, som exempelvis frivillig i finska inbördeskriget 1918 och estniska frihetskriget 

1919. Ekström var, till NSB:s nackdel, en dålig talare utan karisma vilket han också bevisade 

vid ett av partiets möten på Auditorium i Stockholm 1934. Om hans pinsamma fiasko skrev 

Aftonbladet så här: 

 

”Denne kärve krigsman hade inte minsta talang som demagogisk folktalare, och han 

försmådde eller var obekant med den patenterade fraseologin. Privatim sade jag honom min 

mening att han hoppat i galen tunna. Han medgav också att tvivel genast inställt sig vid en 

första värvningsresa till Göteborg ---” 

 

Ekströms uppenbara brist av talang som partiledare gjorde att intresset svalnade för honom 

ganska snabbt vilket resulterade i att partiet avsatte honom 1934. Ekströms försök till karriär 

som svensk nazistledare var därmed över (Nilsson, 2000 s. 77). 

 

Ett annat parti som är värt att nämna i de här sammanhangen är Sveriges nationella förbund 

(SNF). SNF hade sitt ursprung i en gammal unghögerorganisation kallad Sveriges nationella 
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ungdomsförbund (SNU). Från början av 1930-talet utvecklades SNU alltmer mot en nazistisk 

hållning vilket resulterade i att man 1934 bröt sig ur högerns riksorganisation, Allmänna 

valmansförbundet. SNU fick också med sig tre riksdagsmän, Meyerhöffer, Gustafsson och 

Jacobsson som trots utträdet från partiet hade behållit sina platser i riksdagen. Under en 

partistämma 16 juni 1935 beslöt man att ändra namn till SNF. Inför valet 1936 hade partiet 

utvecklat en officiell pronazistisk profil (Carlsson, 1942 s.125). Denna nyvunna nazism sågs 

ogillande på andra nationalsocialistiska håll i Sverige. Både Furugård och Lindholm hånade 

SNF i sina partiorgan och menade att de var ”förklädda judar” pga. deras högerorientering. 

Anledningen till detta hårda angrepp från Furugård och Lindholm var att de fruktade hårdare 

konkurrens från SNF i framtiden (Wärenstam, 1972 s.173). Tidigare hade man relativt enkelt 

kunnat motstå unghögern men i och med deras nyvunna antisemitism skulle detta kanske inte 

gå längre. Valet 1936 blev en stor besvikelse för SNF och resulterade i att partiet förlorade 

”sina” tre riksdagsmandat. Visserligen fick partiet fler röster än både Furugårds och 

Lindholms partier ihopräknat men SNF hade mycket högre ambitioner än så. Deras 

målsättning var att slå ut den demokratiska högern. Dessutom hade man ett grundlagsförslag 

vilket man lovade att genomföra när man fick makten i Sverige. Nederlaget ledde till att 

antisemitismen fick allt mer utrymme i partiets profil (Carlsson, 1942 s.128). År 1940 valde 

man att avstå från riksdagsvalet och vid valen 1942 och 44 fick man ännu mindre röster än 

1938. Efter andra världskriget splittrades partiet i olika fraktioner och förlorade snart sin 

betydelse (Lööw, 1990 s. 271). 

 

4. Valresultat 
 

SNSP ställde upp i 11 valkretsar vid 1932 års riksdagsval och erövrade totalt 15 188 röster av 

2 590 789 avgivna. Partiet fick bäst respons i Stockholm, Göteborg, Värmland samt 

Göteborgs och Bohus län vilket innebär att man kan märka en tydlig geografisk koncentration 

av rösterna. I Göteborg fick SNSP ungefär 6 100 röster, d.v.s. var tjugonde göteborgare 

röstade på partiet. Exempelvis i Värmland fick partiet 3 088 röster och i Stockholm 1949 

(Lööw, 1990 s. 269). Trots det relativt goda resultatet, med tanke på att SNSP endast ställde 

upp i 11 valkretsar, erhöll man inget riksdagsmandat (Wärenstam, 1972 s. 108).   

 

Som ovan nämnts gick Furugård och Lindholm skilda vägar 1933 men båda ställde upp med 

varsitt parti vid riksdagsvalet 1936. Valet blev som bekant det slutgiltiga nederlaget för 
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Furugårds SNSP, som ställde upp i 11 av 28 valkretsar, i och med att partiet endast fick 3 025 

röster vilket var mindre än vad partiet hade medlemmar. Vad som även är intressant i 

sammanhanget är att Furugård endast fick 204 röster i Värmland, hans hemtrakt, i jämförelse 

med 3088 röster vid valet 1932. För Lindholms parti NSAP gick det betydligt bättre vid valet 

1936. Partiet deltog i 26 valkretsar och fick 17 483 röster. De fick flest röster i Stockholm och 

Göteborg, 4 478 respektive 3 380. Valresultatet innebar att NSAP befäste sin ställning som 

det största nationalsocialistiska partiet i Sverige. Det nybildade partiet SNF ställde för första 

gången upp vid valet 1936. Partiet deltog i 20 valkretsar och erhöll 31 015 röster med bäst 

resultat i Norrbotten 9 083, Fyrstadskretsen 5 404, Södermanlandslän 1 586 och 1 742 röster i 

Göteborg. SNF fick alltså mer röster än SNSP och NSAP tillsammans, men NSAP kunde 

ändå räknas som det största nationalsocialistiska partiet eftersom de hade en mycket tydligare 

nazistisk profil. Nationalsocialisterna fick vid valet 1936 , SNF inräknat, tillsammans 51 523 

röster av 2 925 255 angivna vilket var ett bättre resultat i absoluta tal än de enade 

nationalsocialisterna, SNSP, 1932. Man måste dock ha i åtanke att SNSP endast ställde upp i 

11 valkretsar 1932, och trots detta lyckades man få 15 188 röster (Lööw, 1992 s. 269). 

 

Till riksdagsvalet 1940 ställde varken SNF eller Lindholms NSAP upp, och Furugård hade 

som bekant lagt ner sin partiverksamhet 1936 (Ibid.). Man kan säga att den främsta orsaken 

till att de avstod var att man fruktade ett dåligt valresultat pga. andra världskrigets utbrott och 

Hitlers negativa rykte (Lööw, 1990 s. 57). Riksdagsvalet 1944 visade sig vara början till slutet 

för nationalsocialisterna i Sverige. Valutgången blev förödande för både NSAP som fick  

3 702 röster och SNF som fick 4 552 röster. I och med detta hade man förlorat större delen av 

sina medlemmar och väljare (Lööw, 1990 s. 269). 

 

5. Politiska klimatet i Sverige 1930-1936 
 

Den amerikanska börskraschen, i oktober 1929, påverkade det svenska samhället på så sätt att 

man gick in i 30- talet under en djup ekonomisk depression (Hadenius, 2000 s. 49). 

Arbetslöshet blev kännetecknande för den svenska arbetsmarknaden med konflikter, lockouter 

och strejker som följd (Hadenius, 2000 s. 62). 1933 hade Sverige en arbetslöshet på ca 24 

procent och depressionen resulterade i nöd och social oro (Gustafsson, 1997 s. 225). 

Lågkonjunkturen och den allmänpolitiska instabiliteten gjorde att demokratin och 

parlamentarismen började ifrågasättas. Detta ledde i sin tur till att krafter som byggde sina 
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agitationer på auktoritära ideologier, som exempelvis nazism och fascism, hade framgång. 

Dessa hävdade bl.a. att de valda partierna hade misslyckats med att skapa handlingskraftiga 

regeringar under hela 1920-talet och gav därför det svenska folket löften om en bättre värld 

och en ny stabilare politisk ordning (Hadenius, 2000 s. 58). Propagandan hade en viss sanning 

i sig eftersom hela 20- talet kännetecknades av parlamentarisk instabilitet, regeringskriser och 

minoritetsregeringar. Från 1920 till socialdemokraten Per Albin Hanssons 

regeringsövertagande 1932, hade Sverige haft så många som 12 olika statsministrar 

(Hadenius, 2000 s. 53). 

 

Den krisartade politiska situationen i Sverige, innan Per Albin Hanssons övertagande, 

kritiserades bl.a. av Carl Lindhagen, riksdagsman i första kammaren 1919-1940, som 1930 

lämnade in en motion där han krävde åtgärder mot den politiska maktlösheten. Lindhagen 

ansåg att regeringarna hade varit och var alldeles för kraftlös. Detta motiverade han med 

åsikten att en regering måste upphöra att vara sig själv i samma stund som den har bildats, och 

genom att den har så svagt stöd i riksdagen måste den allt för ofta söka kompromisser för att 

kunna bestå ytterligare en tid. Därför menade Lindhagen att det är viktigt att en regering, 

särskilt i viktiga frågor, för fram sin synpunkt även om det inte finns stöd i riksdagen. På så 

sätt får i alla fall folket veta vad det är frågan om och därigenom skapas en starkare 

regeringsmakt med rötterna i folkets olika livsförhållanden. Vidare menade han att väljarnas 

röster ignorerades i riksdagen genom att de valda endast koncentrerade sig på att hålla sitt 

partis linje och att de därför inte vågade uttala sig självständigt i sakfrågor. För att förbättra 

den politiska situationen i Sverige krävde Lindhagen ett tillsättande av en kommission för 

diskussion och övervägande om den tidens politiska maktlöshet. Kommissionen skulle 

sysselsätta sig med frågor som exempelvis de förslappade dragen i riksdagens arbete och det 

ruinerande regeringsbildandet som resulterar i ett bortglömmande av folkets livsfrågor. 

Lindhagen menade att det sprider sig en andlig fattigdom hos folket när de styrs av en kraftlös 

regering som inte vågar gå till grunden i viktiga inrikes- och utrikespolitiska frågor. (Motioner 

i första kammaren, 1930 nr. 240 av Carl Lindhagen) 

 

En av uppgifterna för Per Albin Hanssons regering blev att bevisa att det demokratiska 

parlamentariska systemet kunde fungera.  Socialdemokraterna hade gått till val med ett helt 

nytt program 1932. Partiet hävdade att massarbetslösheten och den ekonomiska krisen inte 

kunde botas med tullar och ekonomisk sparsamhet. Med höjda skatter skulle staten istället 

finansiera meningsfulla arbeten med marknadsmässiga löner för de arbetslösa, och ett annat 
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mål var att genom statliga satsningar få igång näringslivet. Per Albin Hanssons regering var 

inte heller en majoritetsregering likt sina föregångare. Men däremot hade man ett större 

underlag i riksdagen än de tidigare regeringarna och nu fanns det dessutom en konkret plan 

för hur man skulle ta sig ur den ekonomiska depressionen (Hadenius, 2000 s. 59). 

 

Per Albin Hansson myntade redan år 1928 begreppet ”folkhemmet” vilket blev ledstjärnan för 

den socialdemokratiska politiken under hela 1930-talet. Man skulle bryta ner orättvisor i 

samhället och skapa ett ”gott hem för alla”. Det hade uppstått en politisk vilja att förbättra 

levnadsförhållandena för majoriteten av befolkningen (Gustafsson, 1997 s. 228, 229). 1933 

inleddes förhandlingar i riksdagen med förhoppningar om politiskt stöd för sina idéer. De 

borgerliga partierna försökte tillsammans motarbeta socialdemokraterna men misslyckades 

med detta. Till sist blev resultatet att socialdemokraterna ”kohandlade” med bondeförbundet 

för att kunna få igenom sitt förslag på arbetslöshetsbekämpning. Man fick bl.a. gå med på att 

införa prisstöd på jordbruksprodukter och därigenom övergav man också en del av partiets 

frihandelslinje. Bönderna hade lidit svårt av krisen och var intresserade av en aktivare statlig 

politik. Socialdemokraterna och Bondeförbundet kom att framgångsrikt samarbeta de 

närmaste åren och äntligen fick Sverige en regering med stabil majoritet i riksdagen 

(Hadenius, 2000 s. 60).  

 

Byggandet av välfärdssamhället inleddes och som några exempel är det värt att nämna 

införandet av stöd till bostadsbyggande och en särskild arbetslöshetsförsäkring 1934. 

Folkpensionerna höjdes 1935 och 1936 infördes en speciell lantarbetstidslag (Hadenius, 2000 

s. 61). Ekonomin började återhämta sig snabbt efter 1933, arbetslösheten minskade och oron 

på arbetsmarknaden minskade. Kohandeln mellan Bondeförbundet och socialdemokraterna 

stabiliserade läget på den politiska arenan. Den nya regeringen, med finansministern Ernst 

Wigforss, började även använda sig av en för den tiden helt ny ekonomisk politik som starkt 

bidrog till den snabba återhämtningen. Den offentliga budgeten skulle användas för att 

stimulera efterfrågan i samhället. Innan 1930 hade det inte existerat mycket av budget- eller 

finanspolitiskt tänkande (Magnusson, 1996 s. 403). I detta goda klimat insåg LO och Svenska 

arbetsgivareföreningen (SAF) nödvändigheten i att inleda förhandlingar vilka senare 

resulterade i Saltsjöbadsavtalet (Hadenius, 2000 s. 62). Avtalet var en överenskommelse 

mellan arbetsmarknadens parter och reglerade förhållanden som exempelvis uppsägning och 

permittering. Allt detta innebar att Sverige hade uppnått stabilitet både inom det politiska 

området och på arbetsmarknaden (Hadenius, 2000 s. 63). 
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Det finns tydliga samband mellan samhällskriser och politisk extremism. Som exempel kan 

nämnas att Hitlers parti vid valet 1928, då det rådde högkonjunktur i Tyskland, endast fick ca 

2 procent utav rösterna. Men vid valet 1932, under depressionen, fick hans nazistparti ungefär 

37 procent utav rösterna (Gardell, 1998 s. 5). De svenska socialdemokraternas framgångsrika 

samarbete med bondeförbundet innebar dock att de svenska nazistiska och fascistiska 

krafterna inte längre kunde utnyttja depressionen i sin propaganda (Morgan, 2003 s. 92). Per 

Albin Hanssons regering hade bevisat att det demokratiska parlamentariska systemet 

fungerade och att man kunde hantera kriser. Den demokratiska regeringsmakten hade fått en 

helt ny auktoritet, vilket visade sig vara viktigt på 1930-talet (Johansson, 1984 s. 29). 

 

6. Nationalsocialistisk propagandaverksamhet 1930-36 
 

Tiden efter den nationalsocialistiska splittringen 1933 kännetecknas till stor del av 

propagandakamper mellan de rivaliserande parterna. Vid sidan av de stora 

nationalsocialistiska partierna fanns även mindre grupper och enskilda som drev en hektisk 

propaganda mot de större och tidvis allierade sig med någon utav dessa. Detta skapar en 

komplicerad bild av maktkamper och skiftande propaganda (Lööw, 1990 s. 40). I det som 

följer behandlar vi därför till största del Lindholms NSAP, dess partipropaganda och 

verksamhet. Furugård som blev kvar i SNSP efter splittringen lade, som tidigare nämnts, ner 

verksamheten 1936 efter att det mesta handlat om inre stridigheter efter Lindholms utträde.  

 

6.1 Propaganda 

Direkt efter att Lindholm och Furugård slog samman sina partier 1930 och ett antal mindre 

nazistiska organisationer anslutit sig, sattes en intensiv propagandaverksamhet igång. Pengar 

till en propagandafond började samlas in och nytt propagandamaterial började tryckas. 

SNSP:s partitidning Vår Kamp utgjorde kärnan i den intensiva propagandaverksamheten. 

Propagandamöten började anordnas av partiet och Furugård och Lindholm utsågs till 

huvudtalare. Vid en del möten kom partiledaren Furugård och ställföreträdande ledaren 

Lindholm att samarbeta. Furugård betonade börserna och bankernas allt för stora inflytande 

medan Lindholm koncentrerade sig på att kritisera parlamentarismen. 1931 inledde de en 

gemensam turné i Skåne varifrån de senare begav sig till Stockholm för att tala på ett möte 

anordnat av Stockholms nationalsocialistiska studentförening. Inför en fullsatt möteslokal 
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talade Furugård om det tjugonde århundrades världsåskådning och den nationella socialismen 

helt byggd på den rasbiologiska vetenskapen. Lindholm attackerade det internationella judiska 

storkapitalet och dess förödande följder. Tidningen Dagens nyheter uppmärksammade mötet 

och de båda talarna började nu bli kända även utanför sina egna kretsar vilket senare även 

skulle visa sig vid riksdagsvalet 1932 (Wärenstam, 1972 s. 96ff.).  

Propagandan skulle innan ett eventuellt maktövertagande röja hinder ur vägen för rörelsen 

och efter att man tagit makten skulle den fylla igen tomrummet mellan folket och regeringen. 

Den skulle fungera på det sättet att den talade om för folket vad regeringen beslutat och varför 

de skulle acceptera beslutet. Propagandan kan sägas vara det absolut viktigaste instrumentet i 

skapandet av en nationalsocialistisks stat. På detta sätt skulle man få med sig massorna och få 

dem att identifiera sig totalt med den nazistiska ideologin. Den nationalsocialistiska 

agitationen kunde framföras på många sätt men exempelvis kunde den framföras muntligt 

genom möten och demonstrationer och skriftligt genom flygbladsutdelning, 

brevlådepropaganda, affischering och tidningsförsäljning. En annan sorts 

propagandaverksamhet var att man ibland uppmanade folk att bojkotta judiska företag eller 

näringsidkare (Lööw, 1990 s. 165). Man kan även ganska grovt dela upp de svenska 

nazistsympatisörerna i två grupper vad gäller deras sätt att få ut sin propaganda. De politiska 

partierna spred sin propaganda främst genom ovan nämnda sätt. Sedan fanns det mer 

elitistiska grupperingar som exempelvis Samfundet Manhem, Riksföreningen Sverige – 

Tyskland och Svensk – tyska akademiska förbundet vilka agiterade främst genom tidskrifter 

och föreläsningar (Bokholm, 2001 s. 55) I överlag var dock den nazistiska propagandan styrd 

från partiledningen som tog beslutet om hur den skulle drivas och vara utformad. I början av 

1930-talet vände man sig främst mot bönder, arbetare och arbetslösa. Efter 1936 blev man 

mer högerinriktade och vände sig mot studenter, kontorister och lägre tjänstemän (Lööw, 

1990 s. 210).  

 

Den nationalsocialistiska propagandan handlade till stor del om antisemitism, antimarxism 

och antidemokrati. Nazisterna ansåg att demokratin inte hade någon anknytning till Sveriges 

historia, den ansågs sakna inhemska traditioner. Agitationen byggde mycket på historiska 

personligheter och storhetstider som exempelvis Gustav Wasa, Engelbrekt och stormaktstiden 

i Sverige. NSAP ansåg att det demokratiska systemet skapade ett styre av ”systempartier” och 

”partipåvar” att det utvecklades till en sorts massornas diktatur. I ett 1:a maj tal 1932 av Oskar 

Landahl lät agitationen så här: 
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”Svenska Medborgare. Under långa tider har världen regerats enligt demokratiska 

grundsatser. I årtionden har socialdemokraterna kämpat för att få makten i sina händer. Vi 

kan nu börja fråga efter resultatet. Vad se vi nu? Jo, vi se en hel värld på knä framför 

guldkalvens altare. Vi se en hel värld i vånda under storkapitalismen, ett offer för 

finansmaktens gastkramning.” 

Kritiken mot demokratin gick även ut på att majoritetsbesluten framkallade att dåliga förslag 

genomfördes och därför ansågs det att den stora massan inte är kapabel att avgöra vad som är 

bra för landet och dess befolkning (Lööw, 1990 s. 211ff.).  

 

Nationalsocialisternas huvudsakliga fiender i propagandan var kommunisterna och 

socialdemokraterna. Ett av de vanligaste skälen, för flertalet nazister, till ett godkännande av 

nationalsocialismen var antikommunismen och kommunistskräcken (Gunnarsson, 1995 s. 90). 

Socialdemokraternas och Kommunisterna former av socialism förkastades utav 

nationalsocialister. Man ansåg att de hade förrått arbetarklassen till den internationella 

kapitalismen som enligt dem kontrollerades utav judarna. Någon internationell klassolidaritet 

fanns inte utan endast en raslig och nationell solidaritet. Propagandan kunde låta så här:  

 

”Vår socialism är framför allt folkgemenskapen. Det är gemenskapen med vårt eget svenska 

folk – det är tillgivenheten till vår nordiska ras – det är blodets socialism… Blodets band 

binder oss samman och lär oss solidaritetens vackra seder. Vår socialism manar oss till kamp 

mot borgerlig och marxistisk klasskamp och den lär oss att göra detta på nationell botten.” 

 

Nazisterna ville inte ha ett socialt jämlikt samhälle i marxistisk form. Detta eftersom 

exempelvis judar, zigenare och andra rasförsämrande element automatiskt skulle uteslutas ur 

gemenskapen. Jämlikheten skulle bara åtnjutas av dem som klassades som moraliskt och 

rasligt rena (Lööw, 1990 s. 245ff.). 

 

6.2 Stormavdelningarna 

Stormavdelningarna (SA) lydde direkt under partiledaren men var en egen organisation med 

befälshierarki och egna regler. Huvuduppgiften var att skydda talare och partiarbetare. Man 

ansvarade även för vakthållningen vid partiets lokaler och tog hand om 

värvningsverksamheten och propagandan. Tanken var att det skulle finnas en SA-avdelning 

parallellt med varje politisk avdelning men det verkar som att det endast hann bli ett 

storstadsfenomen. Exempelvis hade NSAP avdelningar på Magasinsgatan i Göteborg och 
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Döbelsgatan i Stockholm. Politiska skyddskårer och mötesvakter förbjöds dock av regeringen, 

vilket innebar att NSAP var tvungen att organisera om i partistrukturen. SA förvandlades till 

Aktivgrupper (A-grupper). Förändringen innebar att SA i praktiken infogades med de 

politiska enheterna men i övrigt kvarstod de tidigare uppgifterna. Inställningen till det 

politiska arbetet hårdnade inom SA och dess efterföljare med tiden. De betraktades av sig 

själva och av övriga nazister som partiets utvalda elit vars yttersta uppgift utvecklades från att 

ha varit främst partiernas propagandaverktyg till att bekämpa den yttre och inre fienden 

(Lööw, 1990 s. 123ff).  

 

6.3 Attentat  

1931 skedde ett revolveröverfall på tidningen Ny Dags redaktion (kommunistisk dagstidning, 

utgiven i Stockholm 1930-90). De nazistiska ungdomarna Karl Göran Edquist, Wollrath 

Tham och Johan Olof Bergman trängde sig in och Edquist drog revolver mot Fritiof Lager 

som arbetade på redaktionen. Lager lyckades huka sig och samtidigt få omkull skytten varvid 

skottet missade. Senare samma år var Edquist och Tham åter i farten och hade samlat ihop ca 

25 anhängare. Dessa överföll ett fredsmöte i Auditorium, Stockholm, där en pastor och 

borgmästaren talade (Carlsson, 1942 s. 172 ff.). 

 

Under senare hälften av 1933 var det gott om möteskravaller i Stockholm vilka kulminerade i 

kravaller och skottlossning på Stortorget och Hötorget. Den 6: e december samma år hade 

Clarté (partipolitiskt obunden, socialistisk organisation av intellektuella som med sin 

verksamhet ville bidra till människors materiella och andliga frigörelse) anordnat en 

föreläsning i rasfrågan på Stockholms högskola. Dit anlände ett tiotal nazister som satte sig i 

första rad och började sjunga kampsånger. Föreläsaren försökte återskapa lugnet genom att 

upplösa mötet men i samma veva trängde sig nazisterna fram för att gripa honom. Nazisterna 

misshandlade vaktmästaren med batonger och spärrade dörrarna så att ingen skulle kunna ta 

sig ut. Polis anlände till platsen och flera utav nazisterna greps. Den 23:e februari 1935 sände 

nazister förgiftade brev till de två ledande socialdemokratiska redaktörerna Zeth Höglund och 

Fredrik Ström (Ibid.). 
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7. Nationalsocialismens påverkan på riksdagen 
 

I detta kapitel ska vi se på hur nationalsocialismen tog sig i uttryck i den svenska 

tvåkammarriksdagen mellan åren 1930 till 1936. 

 

7.1 Statsfientlig verksamhet 

1932 framlades två likalydande motioner i första och andra kammaren av dess högerpartier. I 

första kammaren av Ernst Trygger m.fl. och i andra kammaren av Arvid Lindman m.fl. 

Motionernas syfte var att försöka skapa bättre förutsättningar för samhället att bekämpa 

verksamhet som syftar till att med olagliga medel störta svensk författning och 

samhällsordning. Man krävde att en utredning skulle komma igång som skulle resultera i 

lagförändringsförslag. Dessa skulle avse ett straffbeläggande för handlingar som innefattar 

förberedelse till högförräderibrott och att de nya lagarna även skulle täcka andra former av 

statsfientlig verksamhet som inte, enligt motionärerna, de tidigare lagarna täckte. Man ville att 

statsmakten skulle kunna ta tag i statsfientlig verksamhet på ett tidigare plan, d.v.s. mot 

verksamhet som innebar en fara för att högförräderibrott kunde begås framåt i tiden. 

Motionerna motiverades med bl.a. att den relativt fredliga politiska läget i Sverige hade 

förändrats. Trygger och Lindman m.fl. ansåg att det hade skett en skärpning av de politiska 

och sociala motsättningarna och att samhällsauktoriteten på vissa håll hade börjat förnekas. 

Till följd av de förändrade samhälleliga förhållandena ansåg de att de svenska lagarna var 

otillräckliga (Motioner, 1932, i Första kammaren nr. 1 av Trygger m.fl. och i Andra 

kammaren nr. 1 av Lindman m.fl.).  

 

7.2 Statens godtycke 

Motionerna remitterades till första lagutskottet som delade motionärernas mening med bl.a. 

motiveringen att förekomsten av statsfientlig verksamhet nu hade aktualiserats och att de 

lagar som samhället hade till förfogande var ineffektiva. Man menade även att ”Det är att 

befara att de samhällsomstörtande rörelser, som här äro i fråga, komma att tillväxa i styrka, 

särskilt i tider med ekonomiska svårigheter och därav föranledda förhållanden.”. Därför 

föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna förslagen. Ett antal liberaler och 

socialdemokrater, i lagutskottet, var av en annan åsikt och reserverade sig mot beslutet. De 
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ansåg att det fanns en risk med lagförändringsförslagen på så sätt att det skulle vara svårt att 

avgränsa vad som var straffbart och inte, d.v.s. att olika grupper eller enskilda skulle hamna 

under statens godtycke. Vidare ansåg man att det trots allt fanns personer som ”besjälas av en 

redlig önskan att avhjälpa rådande missförhållanden i samhället” och att det fanns en risk att 

förslagen skulle föra med sig straff för en viss åskådning. Liberalerna och socialdemokraterna 

ville även slå vakt om mötesfriheten och församlingsfriheten. De menade även att den 

rådande situationen i Sverige inte för närvarande krävde en skärpning av lagarna. Motionernas 

angivna åtgärder ansågs inte för närvarande som lämpliga åtgärder för att bekämpa 

statsfientlig verksamhet och att hårdare lagar snarare skulle ge näring åt sådana verksamheter 

att utöka sina rörelser. Utskottsutlåtandet från dessa blev alltså förslaget att riksdagen inte 

skulle godkänna motionerna. Det till skiftande innehållande utskottsförslaget ledde till att 

motionerna avslogs i riksdagens båda kamrar (Första lagutskottets utlåtande, 1932, nr. 19). 

 

7.3 Kommittén 

1933 var de så dags igen. Ämnet väcktes igen utav högern och denna gång krävde man att en 

utredning snarast skulle sättas igång angående åtgärder mot statsfientlig verksamhet. Högern 

beskyllde vänstern för att motionerna, om att åtgärderna mot statsfientlig verksamhet, inte 

hade gått igenom 1932. Men menade att föregående års erfarenheter på området markant hade 

utökats och att bland dem som tidigare haft avvikande åsikter fanns nu sådana ”som fått upp 

ögonen för de rådande förhållandena” (Motion i Första kammaren, 1933 av Trygger m.fl. 

nr.126). Motionerna godkändes av kamrarna och ledde till att regeringen den 26 maj 1933 

beslöt att tillsätta en kommitté angående statsfientlig verksamhet. Gösta Bagge m.fl. hävdade, 

i en motion i Första kammaren 1936, att godkännandet mycket berodde på den intensiva 

propagandaverksamhet som hade satts igång på den tiden utav nationalsocialisterna. Vidare 

nämner de i motionen att det, 1934, väcktes motioner där man bl.a. föreslog att kommittén 

skulle utarbeta åtgärder mot medlemskap i mot staten farliga organisationer. Samt att även 

propaganda innehållande sådant skulle beläggas med strängare straff men att motionerna 

avslogs av riksdagen. Nu ville motionärerna ta upp denna fråga igen. Om nationalsocialistiska 

rörelser står att läsa följande.  Den svenska rörelsen är en efterbildning av den tyska och den 

får näring av den kommunistiska verksamheten i Sverige. Motionärerna hävdade att även om 

nazisterna i sin propaganda hävdar att de med parlamentariska metoder ämnar införa den 

diktatur de eftersträvar, så får man inte glömma att det funnits hos dessa grupper 

våldsbenägenhet vid inre maktkamper och mot politiska motståndare. De såg även en fara i att 

nationalsocialisterna i sin propaganda och värvningsverksamhet vände sig mot militären, att 
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de militära kontakterna skulle användas för nationalsocialistiska syften (Motion i Första 

kammaren, 1936 av Bagge m.fl. nr. 149). 

 

7.4 Tryckfriheten  

I lika lydande motioner i båda kamrarna, 1936, krävdes ändringar i tryckfrihetsförordningen. 

Ett av förslagen till ändring var: ”Spridning av falska rykten eller lögnaktiga uppgifter, 

ägnade att väcka förakt för allmänt organ eller att framkalla fara för rikets säkerhet eller 

allmän ordning och frid - - - straffas med fängelse eller med böter från och med etthundra till 

och med ettusen riksdaler, och skriften konfiskeras.” Motionerna gick igenom (Motioner, 

1936, i Första kammaren av Bagge m.fl. nr. 152 och i Andra kammaren av Skoglund m.fl. nr. 

358).         

 

7.5 SNF i riksdagen 

Samma år lades en motion, av de tidigare nämnda personerna, nu medlemmar av SNF, 

Meyerhöffer, Gustafsson och Jacobsson. Unghögern (SNU) hade ju som bekant brutit sig ur 

högern, bildat SNF och fått med sig dessa personer som trots partibytet satt kvar på sina 

mandat. Dessa yrkade på förbjud mot partier som med våldsamma medel vill störta den 

rådande samhällsordningen. Motionen innehåller en beskrivning och kritik mot den 

kommunistiska verksamheten. ”Med glädje och riktig tillfredsställelse” noterar man även att 

regeringen ämnar göra något åt, enligt dem, Sveriges försvarsproblem. SNF medlemmarna 

menade i motionen att det viktigaste för Sveriges försvar är den ”fasta förankringen i folkets 

djupa leder av de nationella och moraliska idéer, för vilka nationen i sådant läge kämpar mot 

med livet som insats”. Motionärerna vill även att staten ska se till att ungdomarna i skolorna 

ska förses med en levande medborgarkunskap. Som gör dem förtrogna med den svenska 

kulturens värde och fostrar dem till försvarare av en ”--- årtusenlång historia levande 

svenskhet” (Motion i Andra kammaren, 1936 av Meyerhöffer m.fl. nr. 102). 

 

7.6 Beredskapslagstiftning  

I två till innehållet likadana motioner, 1936, kritiseras kommittén för statsfientlig verksamhets 

betänkande med förslag till åtgärder mot statsfientlig verksamhet, vilken gavs ut 1935. Man 

menade att lagstiftningen som föreslogs inte skulle innebära något omedelbart förbud mot de 

diktatursträvande ytterlighetspartiernas verksamhet, utan endast en ”beredskapslagstiftning”. 

Därför föreslog man ett antal, enlig dem, behövliga förändringar och kompletteringar till 

betänkandet. Dessa handlade bl.a. om åtgärder mot landsförrädisk verksamhet inom försvaret 
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och förslag till lag om mötesskydd. Vissa politiska ytterlighetsgrupper hade, enligt 

motionärerna, gjort många försök att störa mötesfriden. Man ville även komplettera och i 

vissa fall ändra ordningsstadgan för rikets städer (Motioner, 1936, i Första kammaren av 

Bergman m.fl. nr. 271 och i Andra kammaren av Åqvist och Österström nr. 568). 

 

8. Myndigheternas syn på nationalsocialisterna och förslag om åtgärder 
 

Som tidigare nämnts tog riksdagen i Sverige beslutet 1933 att tillsätta Kommittén angående 

statsfientlig verksamhet (Lööw, 1990 s.367). En av motiveringarna till Kommitténs 

grundande löd så här: 

 

”Uppdraget måste ses mot bakgrunden av vissa företeelser i samband med de 

diktatursträvanden, vilka med förebilder från andra håll i Europa framträtt i vårt politiska 

liv”. (Statens offentliga utredningar, 1935:8 s. 30).  

 

Kommittén var en parlamentarisk utredning där alla partier i riksdagen fanns representerade 

förutom kommunisterna. Dess uppgift bestod i att utreda existensen av statsfientlig 

verksamhet och lämna förslag om åtgärder mot denna. Kommittén skickade ut en promemoria 

till de berörda statliga myndigheterna, dvs. polisen och militären, från vilka man begärde 

uppgifter om Sveriges kommunistiska parti, syndikalistiska och anarkistiska grupper, och de 

nationalsocialistiska partierna. Man krävde också information av myndigheterna om vilka 

slags åtgärder eller ingripanden man har vidtagit mot statsfientliga organisationer. Förslag om 

åtgärder mot statsfientlig verksamhet begärdes inte från myndigheterna vilket inte utgjorde 

något hinder för dem från att lämna in sådana också (Lööw, 1990 s.367-368). Begreppet 

statsfientlig verksamhet förklarade kommittén på följande vis: 

 

 ”sådan av sammanslutningar eller enskilda bedriven verksamhet, som syftar till att med våld 

eller eljest på olaglig väg omstörta eller förändra Sveriges stats- och rättsordning.” (SOU, 

1935:8, s. 30).  

 

Det var alltså en organisations eventuella antidemokratiska åskådning som bestämde ifall den 

skulle bli ett föremål för Kommitténs utredning eller inte (Lööw, 1990 s.367) 
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8.1 Militären 

Från militärt håll såg man kommunisterna som den största faran för rikets inre och yttre 

säkerhet. Nationalsocialisterna uppfattades inte i närheten lika farliga som kommunisterna. I 

Generalstabens utlåtande bedömde man inte nationalsocialisternas eventuella farlighetsgrad 

med ett enda ord men man skickade omfattande och noggranna redogörelser med förslag om 

åtgärder mot kommunisterna och olika fredsorganisationer. Nationalsocialisternas ivriga 

propagerande för militarism och ett starkt försvar var en viktig orsak till att de inte 

uppfattades som antinationella av militären, utan tvärtom, snarare som starkt nationella. 

Pacifisternas och kommunisternas negativa inställning till försvaret bidrog till att militären 

såg på dem som ett stort hot för rikets säkerhet (Lööw, 1990  s. 370). För att kort sammanfatta 

militärens svar till Kommittén kan man säga att de betraktade kommunisterna som statens 

huvudfiende. Kommunisterna sades utöva en omfattande undermineringsverksamhet och vara 

välorganiserade. Rädslan för kommunisterna var starkt närvarande i militärens rapport, rädsla 

för infiltratörer, spioner och kommunisternas agitationsförsök (SOU, 1935:8 s. 172 ff.).   

 

Militärens förslag om åtgärder mot statsfientlig verksamhet berörde främst kommunisterna. 

Deras förslag om åtgärder kan summeras så här: militären krävde att få rätt att avskeda 

stamanställd personal (yrkesmilitärer) som hyste kommunistsympatier och resurser för 

uppspårning av s.k. hemliga kommunisterna. Orsaken till att man bara ville avskeda 

kommunistsympatisörer var att ett relativt stort antal stamanställda personer tillhörde eller 

sympatiserade med nationalsocialisterna, vilket var ett svårhanterligt problem för militären. 

Vidare ville militären införa strejkförbud för försvarets civilpersonal och få rätt att avskeda 

civilpersonal som var medlemmar eller sympatisörer av en statsfientlig rörelse. Generalstaben 

krävde en mer strikt civil och militär lagstiftning mot statsfientlig propaganda och 

provokationer, och helst av allt ett partiförbud för kommunisterna. (Lööw, 1990 s. 375 ff.) 

 

8.2 Polisen 

Till skillnad från militärens rapport tog polisen inte upp frågan om kommunistisk eller 

nationalsocialistisk tillhörighet bland polisens personal utan man behandlar bara 

nationalsocialistisk och kommunistisk företeelse bland befolkningen. Polisen ägnade lika stort 

intresse åt nationalsocialister som åt kommunister.  

 

Kommittén la stor vikt vid Göteborgspolisens rapport, pga. deras långa erfarenhet av både 

nationalsocialistiska och kommunistiska organisationer och konflikter mellan dessa, i vilken 



 31

man skriver att nationalsocialistisk aktivitet har blivit mer intensiv under 1933 och att 

intresset för nationalsocialismen bland befolkningen hade stegrat (Lööw, 1990 s.377 ff.). 

Stadsfiskalen i Borås skriver om en av många konflikter mellan nationalsocialister och 

kommunister i Göteborgsområdet: 

 

”Vid ett möte den 3 maj 1933 utnyttjade kommunisterna det förhållandet att endast tre 

polismän voro närvarande, så att föredraget omöjliggjordes och nationalsocialister 

trakaserades , missfirmades och misshandlades och slutligen måste fly från platsen i bilar.” 

 

Även från andra håll i Sverige, som t.ex. Värmland där nationalsocialisternas koncentration 

var relativt stor, rapporterade polisen om motsättningarna mellan dessa två grupper och en 

omfattande propaganda från båda. (SOU, 1935:8, Betänkande med förslag angående Åtgärder 

mot statsfientlig verksamhet s. 80 ff.). Polismästaren Ernst Fontell uttrycker sin oro och 

befarar att en situation liknande den i Tyskland, innan Hitlers makttillträde, var på väg att 

inträffa i Sverige. Från ett flertal håll i landet rapporterade polisen att en polarisering av det 

politiska läget var på väg att inträffa. (Lööw, 1990 s. 379 ff.) 

 

Polisens rapport vittnar om noggrann övervakning av de svenska nationalsocialisterna. 

Polisen hade god insyn i den interna utvecklingen inom partier, främst SNSP, aktiviteter, 

medlemsantalet osv. Man gjorde sig möda också på att bevaka brytningen mellan Furugård 

och Lindholm och aktiviteten därefter. En av polisens utredare skriver så här: 

 

”… skulle man på basis av nu kända förhållanden inom de olika partierna våga sig på att 

approximativt nämna en medlemssiffra för antalet medlemmar i de svenska 

nationalsocialistiska partierna så skulle denna säkerligen snarare över än understiga 

50 000”.   

 

Polisen såg också till att vara närvarande vid nationalsocialisternas möten, för att sedan 

redovisa antal möten, antal åskådare och tom. kvaliteten på talarna. Man hade lagt ner tid på 

att studera partiernas program och ideologi, och även bevakat propagandan som 

nationalsocialisterna spred. Stockholmspolisens redogörelse innefattade noggranna uppgifter 

om nationalsocialisternas organisationer, möten, vad som beslutats och avhandlats på interna 

kongresser, redovisning och analyser av valresultat. Man hade även redogjort för finansiärer. 

Polisens redogörelse avslutades så här: 



 32

”Det får heller ej förglömmas, att nationalsocialismen, trots namnet, även är en 

internationell rörelse med mycket stora likheter med kommunismen i fråga om organisatorisk 

uppbyggnad/ t.ex. Röda front förbundet och SA/ men även i stort sett samma slutmål/ 

revolution.” (Ibid.). 

 

Polisen, liksom militären, uttryckte ett flertal förslag om åtgärder mot statsfientlig 

verksamhet. När det gäller införandet av partiförbud var tanken om att förbjuda 

kommunistpartiet något dominerande framför tanken om att förbjuda nationalsocialistiska 

partier. Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän avrådde helt från ett partiförbud med 

motiveringen att den underjordiska verksamheten skulle stimuleras. Poliskammaren i 

Karlskrona ville förbjuda alla sammanslutningar som med våldsamma medel ville omstörta 

eller undergräva lagliga institutioner. Meningarna gick isär en aning hos de olika 

polisdistrikten (SOU, 1935:8 s. 256 ff.). Bland andra förslag reste polisen enhetliga krav på 

bättre utbildning och mer personal och resurser som skulle gå till övervakning av statsfientliga 

rörelser. Slutligen krävde de flesta polisdistrikten bättre och modernare vapen. Landsfiskalen i 

Malmbergets distrikt tillhörde de mest radikala då han krävde att poliser skulle utrustas med 

gasbomber och maskingevär på oroliga platser (SOU, 1935:8 s. 317). 

 

9. Statliga åtgärder 
 

En av de tidiga åtgärderna som staten vidtog mot nationalsocialismen ägde rum år 1931. 

Under en av Lindholms och Furugårds gemensamma turnéer runt landet skulle höjdpunkten 

uppnås genom att Adolf Hitler och Josef Goebbels (NSDAP:s propagandachef) bjöds in som 

talare. Tillställningen blev dock aldrig av eftersom polisen vägrade ge dem tillstånd att 

genomföra den gemensamma turnén (Carlsson, 1942 s.27). Senare under samma år hade 

NSDAP skickat en representant vid namn Willy Meyer-Donner vars uppgift bestod i att 

undersöka vilka svenskar som kunde tänkas arbeta för NSDAP och övervaka den svenska 

nationalsocialistiska rörelsen. Staten satte återigen stopp för det svensk-tyska samarbetet. 

Meyer-Donner arresterades och utvisades från Sverige i december 1931 (Lööw, 1990 s. 81). 

 

9.1 Uniformsförbudet och Kårlagen  

Andra, mer omfattande och viktigare, åtgärder som har tillkommit under tiden som 

Kommittén angående statsfientlig verksamhet genomförde sitt uppdrag var Uniformsförbudet 
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1933 och Kårlagen 1934. Det var två lagar som var direkt riktade mot nationalsocialisterna 

och kommunisterna. Bakgrunden till lagarna var att regeringen ville förhindra det stegrande 

politiska våldet som yttrade sig i gatuslagsmål och upplopp. Regeringen ansåg att politiska 

uniformer var provocerande och en allmän fara för säkerheten. Man insåg dock att lagen 

skulle orsaka en allvarlig inskränkning i de medborgerliga fri- och rättigheterna. Regeringen 

motiverade beslutet så här: 

 

”Även om ett uniformsförbud innebär ett ingrepp i den enskildes frihet, torde alla lojala 

medborgare utan vidare finna sig i ett sådant praktiskt föga betydande ingrepp, om detta av 

statsmakten finnes påkallat för ordningens upprätthållande”. 

 

De nationalsocialistiska organisationerna protesterade våldsamt över den nytillkomna lagen. 

Tidningen Den svenska nationalsocialisten ansåg att det handlade om förföljelsen av 

nationalsocialismen. Det är värt att nämna att Lidholm och sex andra SA män arresterades för 

brott mot uniformsförbudet och dömdes till böter. Kårlagen som kom till 15 juni 1934 var ett 

förbud mot skyddskårer vilket innebar att det blev förbjudet att organisera eller tillhöra 

beväpnade styrkor andra än dem som var kontrollerade av staten (Lööw, 1990 s.392). 

Nationalsocialisternas svar på den nya lagen blev att ta bort bokstaven S och ändra namnet till 

A- avdelningarna (Wärenstam 1972 s. 126). De nystiftade lagarna resulterade, i praktiken, i en 

omfattande polisrazzia mot NSAP:s partihögkvarter i Göteborg där polisen grep några 

ledande funktionärer och konfiskerade avsevärda mängder material (Lööw, 1990 s.392 ff.) 

 

9.2 Partiförbudet 

Partiförbudet var en fråga som diskuterades två gånger, 1934 och 1940. Det var ett politiskt 

känsligt ärende som Kommittén hade uppdrag att ta ställning till eftersom det gällde två av 

demokratins grundpelare, nämligen yttrande- och organisationsfriheten. Kort sammanfattat 

kom Kommittén fram till att det inte fanns någon laglig grund att förbjuda statsfientliga 

rörelser men kom fram till följande kriterier enligt vilka en organisation skulle kunna 

förbjudas. a) Syfte att med våld omstörta eller förändra statsskicket. b) Hindrande av offentlig 

myndighets verksamhet. c) Brott mot medborgerlig frihet. d) Brottsliga handlingar som skulle 

kunna skada rikets säkerhet. 

 

De delade åsikterna som dominerade militärens och polisens rapporter återfanns hos 

Kommittén beslutsfattare. Företrädare för Högern, Bondeförbundet och Folkpartiet stod, i 
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egenskap av majoritet, bakom de ovanstående kriterier men Högern ville gå ännu längre och 

förbjuda Kommunistpartiet. De socialdemokratiska företrädarna tog avstånd från tanken på ett 

partiförbud. Någon praktisk tillämpning av partiförbudet kom aldrig till stånd (Lööw, 1990 s. 

385, 435). 

9.3 Tryckfrihetsbegränsningar  

Som tidigare nämnts tog riksdagen ett beslut i att göra inskränkningar i tryckfriheten 1936 och 

motiverade beslutet bl.a. med att hänvisa till det utrikespolitiska läget. Lagen trädde i kraft 

1937 och det blev förbjudet att sprida falska rykten som kunde hota den allmänna ordningen 

eller väcka förakt för en offentlig myndighet. Statsmakten fick också befogenhet, att utan 

rättegång, beslagta material som kunde skapa missförstånd med främmande makt (Lööw, 

1990 s. 433). 

 

9.4 Säkerhetskungörelsen 

Under åren 1936 och 1937 tog den svenska försvarsstaben, med chefen för 

underrättelseavdelning Carlos Adlercreutz i spetsen, initiativet till att grunda en civil allmän 

säkerhetstjänst. Säkerhetstjänstens uppgift skulle bestå i att vid krig eller krigsfara förhindra 

överbringandet av krigsunderrättelser till obehöriga. Den hade befogenhet att övervaka och 

kontrollera post-, telegraf-, telefon-, och radiotrafik samt trafiken på järnväg och väg-, sjö- 

och luftförbindelser. Säkerhetstjänstens uppdrag bestod även i att bedriva övervakning och 

spaning efter misstänkta personer. Säkerhetstjänsten var alltså både spanings- och 

censurorgan. Efter diverse omkastningar tog regeringen beslutet 10 juni 1938 att inrätta en 

civil säkerhetstjänst. Säkerhetskungörelsen, som reglerade säkerhetstjänstens arbete, 

undertecknades av dåvarande socialministern Gustav Möller. I slutet av september 1938 

utsågs Eric Hallgren till chef för säkerhetstjänsten (Flyghed, 1992 s.275 ff.). Hallgren fick i 

det närmaste fria tyglar när det gällde arbetet. En befattningshavare inom säkerhetstjänsten 

hade befogenhet att inhämta all slags information från statliga och kommunala myndigheter 

vid behov och säkerhetstjänstpersonalen förelades med tystnadsplikt. Säkerhetschefen kunde 

även kräva från samtliga statliga verk att få personal till sin förfogande (Ibid s. 279). 

Säkerhetstjänsten fick drygt 900 personer som sin personalstyrka, till att börja med, och man 

fick även rikligt med ekonomiska resurser, 29 miljoner kronor under sex år, från regeringen 

(Lööw, 1990 s. 411). 

 

Tvångsmedellagarna, vilka egentligen hade sitt ursprung i 1933 års lag om vissa tvångsmedel 

i brottsmål, som trädde i kraft 1939 respektive 1940 gav legitimitet åt säkerhetstjänstens 
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arbete (Flyghed, 1992 s. 292). Det gjordes flera omfattande razzior från säkerhetstjänstens 

sida (Ibid s. 312). Man förde också ett hemligt register, av omfattande mått, över politiskt 

opålitliga personer. Fram till 1944 hade man registrerat 80 000 personer. Av dess var 58 000 

kommunister och 13 000 nationalsocialister medan resten utgjordes av 

Tysklandssympatisörer, Englandsvänner och syndikalister. Uppgifter som låg till grund för 

registreringen fick säkerhetstjänstens razzior och genom att kontrollera all avgående post från 

kommunistiska och nationalsocialistiska lokalavdelningar. På så sätt fick man information om 

partiernas verksamhet, uppgifter om medlemmar men även om organisationer som 

kommunisterna och nationalsocialisterna uppfattade som sina politiska motståndare. Det enda 

som krävdes för att bli registrerad var att personen i fråga misstänktes vara nationalsocialist, 

kommunist eller syndikalist eller om man hade åsikter som var förknippade med någon av 

ovanstående rörelser. Störst geografisk koncentration över registrerade nationalsocialister 

fanns i Göteborg och Bohus län (Lööw, 1990 s.419 ff.). 

 

10. Orsaker till nationalsocialismens uteblivna genombrott i Sverige 
 

Ulf Lindström skrev en avhandling 1983, där han diskuterar och jämför fascismen i de olika 

skandinaviska länderna (Sverige, Danmark och Norge). Han innefattar de nationalsocialistiska 

rörelserna i begreppet fascism. Hans syfte med avhandlingen är att undersöka varför 

fascismen aldrig fick något genombrott i Skandinavien. Det här är hans förklaringar där han 

sätter de allmänna förhållandena i Sverige i relation till länder, i huvudsak Tyskland och 

Italien, där fascismen fick sitt genombrott. 

 

a) Till skillnad från de kontinentala länderna i Europa, har kyrkan i Sverige varit opolitisk i 

flera århundraden. Den motsatte sig aldrig den utökade rösträtten eller ägde de konservativa 

sätena i parlamentet, vilket kyrkan på kontinenten gjorde. b) De territoriella motsättningarna 

mellan Sverige och grannländerna var få och avslutade. Statsbyggnadsprocessen var avslutad 

för länge sedan. Nationalismen fick aldrig något större fäste hos massorna även om högern 

försökte odla fram den. Landet var väldigt homogent, de få etniska minoriteter utgjordes av 

samer i norr. Sverige hade 80 000 invandrare i början av 30-talet, av vilka 20 till 50 procent 

inte hade nordiskt ursprung. Minoriteterna kunde aldrig provocera fram ett politiskt hat hos 

majoriteten. c) Motsättningarna mellan stad och land eller centrum och periferi var för svaga. 

Krisuppgörelserna som exempelvis kohandeln tog bort basen för en eventuell fascistisk 
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rekrytering. d) Den svenska arbetarrörelsen var inte revolutionär utan reformistisk till sin 

karaktär. e) Sverige påverkades, jämfört med kontinentala Europa, inte lika hårt av 

depressionen. De som kände av den mest var bönderna och arbetarna, inte medelklassen. 

Faktum är att det skedde märkbara ekonomiska förbättringar i Sverige efter 1933. f) den 

ökande politiska mobiliseringen, i början av 30-talet, gynnade framför allt de etablerade 

partierna, inte de nya politiska rörelserna. g) Demokratin i Sverige var stabil. Den fascistiska 

organisationens och ledarskapets styrka är starkare ju svagare demokratin är. (Lindström, 

1985, s.175 ff.) 

 

Man kan även peka på flera brister hos den nationalsocialistiska rörelsen som har starkt 

bidragit till att en eventuell etablering blev betydligt svårare. Splittringen inom rörelsen var 

enorm. Mellan 1920-1950 fanns det över 100 olika nationalsocialistiska organisationer som 

ofta rivaliserade med varandra (Lööw, 1990 s.37). Det var endast under 3 år, mellan 1930-

1933, som den nationalsocialistiska var någorlunda prov på konsolidering då Lindholm och 

Furugård, och även några andra organisationer, hade ingått en allians och bildat ett parti. 

(Carlsson, 1942 s.24). Men de två största frontfigurerna hade klara meningsskiljaktigheter när 

det gällde partiets ideologi och vilken politisk profil man skulle hålla. Till skillnad från 

Furugård var Lindholm betydligt mer vänsterorienterad i sin politiska framhållning. Han 

vände sig främst till arbetarna och verkade för deras ”nationalisering” genom att lösa deras 

sociala problem medan Furugård gick på dyra middagar och gjorde sig ekonomiskt beroende 

av den högerorienterade falangen inom partiet (Wärenstam, 1972 s.118). 

 

Propagandan var ett av NSDAP:s främsta maktmedel i den politiska kampen. De svenska 

partierna skiljde sig inte speciellt mycket från NSDAP i det avseendet (Lööw, 1990 s.163 ff.). 

Problemet för de svenska nationalsocialisterna låg i att de lade ner mycket resurser på att 

smutskasta varandra offentligt. Den offentliga propagandan pågick främst mellan Furugård 

och Lindholm efter 1933 och 1935 inkluderade man även SNF i den offentliga pajkastningen 

(Wärenstam, 1972 s.119). Antisemitismen användes väldigt flitigt i nationalsocialisternas 

partiprogram och propaganda men faktum är att det bodde endast 6 500 judar i början av 

1930-talet i Sverige. Den svenska antisemitismens styrka kan inte ens jämföras med 

exempelvis den i Tyskland eller ens på andra håll i Europa (Lööw, 1990 s.214). Som vi 

tidigare nämnt hade NSDAP skickat en representant för att studera den svenska 

nationalsocialistiska rörelsen. Efter att ha vistats i landet i nästan ett år rapporterade han till 
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Hitler om den svenska nationalsocialismen. Utvecklingsmöjligheterna bedömdes som väldigt 

små p.g.a. saknaden av en stark ledare (Lööw, 1990 s.81). 

 

11. Resultatredovisning och analys 

 
Den svenska nationalsocialistiska rörelsen, som hade sin början i partiform 1924, präglades av 

omfattande splittring. Som ovan har nämnts ändrade många av rörelser sitt partis namn och 

många olika personer kom att figurera bakom de olika partibildningarna. De partier som kom 

att dominera den svenska nationalsocialistiska scenen var SNSP, till 1933, och NSAP till 

1938.  SNF var ett annat parti som blandade sig in i kampen om de nationalsocialistiska 

sympatisörerna och nådde relativt goda valsiffror. SNF är lite svårare att kategorisera 

eftersom man fram till valet 1936 hade en pronazistisk profil, men utvecklade en klarare 

nazistisk hållning först efter valet. Lindholm och Furugård var två politiska ledare som kom 

att dominera nationalsocialismen i Sverige totalt. Efter att ha slagit ihop sina tidigare partier 

till ett gemensamt (SNSP) gick de skilda vägar under uppmärksammade former. Efter 

splittringen startade Lindholm ett nytt parti (NSAP) och vann kampen över Furugård 1936 

och blev i och med det den enda dominerande frontfiguren för svensk nationalsocialism. 

Partierna, som hade hämtat majoriteten av sina idéer från Nazityskland, krävde bl.a. i olika 

partiprogram, korporativismens införande, både i riksdagen och i näringslivet, brytande av det 

judiska inflytandet och införande av rasskydd. Vidare visade man prov på sitt elitistiska 

tänkande, när det gäller att rangordna olika folkslag, genom att bl.a. propagera för den 

germanska rättens hävdande på alla områden. Propagandan hade en aggressiv betoning och 

yttrade sig i påhopp mot bl.a. staten och dess myndigheter och ledande politiker. I övrigt var 

propagandan av antidemokratisk, antisemitisk, antikommunistisk och antikapitalistisk 

karaktär. Nationalsocialisterna nådde ut med sina åsikter genom möten, demonstrationer, 

flygbladsutdelning, brevlådepropaganda, affischering och tidningsförsäljning. Det gjordes 

omfattande valturnéer genom landet där ledarna och ibland utvalda talare höll tal. Även fast 

nationalsocialisterna inte officiellt ville förändra samhället med våld förekom enstaka 

våldsaktioner. Det är svårt att inte förlöjliga vissa medan andra var av mer allvarligare art som 

exempelvis revolveröverfallet på Ny Dags redaktion 1931.  

 

Mellan åren 1930 – 1936, då nationalsocialismen nådde sin höjdpunkt i Sverige, rådde det 

lågkonjunktur och politisk instabilitet. Den sociala nöden och oron medförde att de 
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nationalsocialistiska partierna kunde nå framgångar. Per Albin Hansson tog dock 

regeringsmakten 1933 och inledde ett lyckat samarbete med bondeförbundet, vilka gick med 

på vissa sociala reformer i utbyte mot att staten skulle införa tullskydd och prisstöd för vissa 

jordbrukprodukter (kohandeln). Partierna samarbetade framgångsrikt och Per Albin Hansson 

kunde arbeta i en stabil regering, i många år framöver, vars ledstjärna blev folkhemspolitiken. 

Ekonomin började återhämta sig snabbt och de nationalsocialistiska partierna kunde inte 

längre utnyttja depressionen i sin propaganda.  

 

Mellan åren 1930-1936 handlade den svenska tvåkammarriksdagens debatter mycket om 

statens skydd mot extrempartier som syftade att med olagliga medel störta samhällsordningen. 

Även om kommunismskräcken tydligare framgår i alla de motioner som vår undersökning 

behandlar finns det inslag av rädslan för nationalsocialism om inte uttryckligen så i alla fall 

underförstått. Motionärerna befarade bl.a. att i tider med ekonomiska svårigheter skulle 

samhällsomstörtande rörelser växa i styrka. Detta kan kopplas samman med de relativt goda 

nationalsocialistiska valresultaten och den intensiva propagandaverksamhet som hade satts 

igång utav herrarna Lindholm och Furugård vid samma tidpunkt. Utav ett flertal 

riksdagsledamöter bedömdes dock alla de lagförslag och lagar som antogs som ett steg mot 

avskaffandet av demokratin. Här kan nämnas inskränkningar i tryckfriheten och mötes- 

församlingsfriheten. De enda nationalsocialisterna som kan sägas haft mandat i riksdagen var 

Meyerhöffer, Gustafsson och Jacobsson, vilka efter utträdet ur högern anslutit sig till SNF och 

ändå satt kvar på sina mandat. I deras motion, där de förmodligen endast ville förbjuda 

kommunistiska partier, kan man utläsa nationalsocialistiska tankegångar som vikten av ett 

starkt försvar, bevakandet av nationella idéer, beaktandet av den svenska kulturen och den 

svenska moralen.   

 

1933 grundade staten Kommittén angående statsfientlig verksamhet vars uppdrag gick ut på 

att utreda statsfientliga företeelser och lämna förslag angående dessa. Militären och polisen 

fick yttra sina åsikter i officiella rapporter som man lämnade till Kommittén. Deras rapporter 

skiljer sig markant från varandra. Militären är mycket mer bekymrad angående kommunistisk 

verksamhet medan nationalsocialisterna inte nämns speciellt mycket. Till skillnad från 

kommunisterna, som uppfattades som antinationella, förespråkade nationalsocialisterna för ett 

starkt försvar vilket gjorde att militären uppfattade dem som starkt nationella. Sanningen är 

också att många militärer var aktiva inom den nationalsocialistiska rörelsen. Kända 

nationalsocialistiska profiler som Lindholm, Hedengren, Hallgren och Wiklund var 
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yrkesmilitärer. Nationalsocialismen hade också relativt gott anseende 1933 eftersom de stora 

utrensningarna i Tyskland började först 1934. Tanken på diktatur kändes inte heller lika 

främmande som det gör idag med tanke på att allmän rösträtt infördes 1921. Polisen, däremot, 

ägnade lika mycket uppmärksamhet åt både kommunister och nationalsocialister. Olika 

polischefer uttryckte sin oro över den polariserade situationen i Sveriges politik. Polisen 

rapporterade även att de hade gjort detaljerade kartläggningar av nationalsocialistiska partier 

och deras aktiviteter. När det gällde synen på farlighetsgraden var kommunisterna en aning 

dominerande framför nationalsocialisterna, även om meningarna gick isär hos de olika 

polisdistrikten. Oenigheten visas även i frågan om partiförbudet där återigen partiförbudet för 

kommunisterna dominerar en aning.  

 

Lagstiftande åtgärder som gjordes från statens sida var Uniformsförbudet 1933 där man 

införde ett förbud mot politiska uniformer som bedömdes var provocerande och en risk för 

den allmänna säkerheten. Kårlagen, som kom 1934, innebar ett förbud mot skyddskårer. Det 

blev förbjudet att tillhöra eller organisera sig i beväpnade styrkor än dem som var 

kontrollerade av staten. Tryckfrihetsbegränsningen kom 1937 och innebar att det blev 

förbjudet att sprida falska rykten som kunde hota den allmänna ordningen eller väcka förakt 

mot en offentlig myndighet. 1936 och 1937 utarbetades förslaget som 1938 kom att bli 

Säkerhetskungörelse och utgjorde grunden för svenska civila underrättelsetjänsten. . Den hade 

befogenhet att övervaka och kontrollera post-, telegraf-, telefon-, och radiotrafik samt trafiken 

på järnväg och väg-, sjö- och luftförbindelser. Säkerhetstjänstens uppdrag bestod även i att 

bedriva övervakning och spaning efter misstänkta personer.  Alla dessa lagar innebar stora 

inskränkningar i demokratin men staten fann dem nödvändiga pga. av två stora diktaturer, i 

Tyskland och i Ryssland, som var på frammarsch ute i Europa och som hade sina 

motsvarigheter organiserade i partiform i Sverige. Det andra världskriget kunde man ana i och 

med Tysklands aggressiva utrikespolitik. Detta var en viktig orsak till de demokratiska 

inskränkningarna i Sverige.  

 

Som vi nämnt tidigare har ett nationalsocialistiskt parti aldrig fått mer än 1 procent av rösterna 

vid ett riksdagsval, även om det har gått bättre i enskilda städer som exempelvis Göteborg där 

man fick 5 procent av rösterna. De fick aldrig något riksdagsmandat eller något större 

inflytande. 1936 fick de tre stora partierna SNSP, NSAP och SNF sammanlagt 1,8 procent av 

rösterna. I detta har vi då räknat med SNF som, fram till 1936, inte i alla lägen kunde räknas 

till renodlade nationalsocialister. 
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Man kan dela upp orsakerna i inre och yttre när det gäller nationalsocialismens uteblivna 

genombrott i Sverige. De yttre är de allmänna förhållandena i Sverige som skiljde sig från 

dem i Tyskland och Italien. De viktigaste är kyrkans opolitiska funktion, nationalismen fick 

aldrig något större genombrott, statsbyggnadsprocessen var sedan länge avslutad och 

territoriella motsättningar med grannländerna få, landet var homogent med få etniska 

minoriteter, motsättningarna mellan stad och landsbygd var få och ännu färre efter 

krisuppgörelserna som Kohandeln, arbetsrörelsen var reformistisk till sin karaktär inte 

revolutionär, den ökande politiska medvetenheten gynnade främst de etablerade partierna inte 

de nya, den ekonomiska krisen i slutet av 20-talet drabbade Sverige inte lika hårt som 

kontinenten, extremrörelserna som nationalsocialismen fick inte lika mycket utrymme i 

Sverige pga. demokratins stabilitet . 

 

De inre orsakerna berör brister hos den nationalsocialistiska rörelsen som har bidragit till det 

uteblivna genombrottet. Rörelsen kännetecknades av splittring både när det gäller till antal 

partier och vilken politisk inriktning man skulle ha som exempelvis Lindholms och Furugårds 

motsättningar som splittrade det gemensamma partiet. Propagandan användes för mycket i fel 

syften, dvs. i striden mellan de rivaliserande nationalsocialistiska partierna. Propagandan, som 

var syftad till att uppnå politiska syften, var också felriktad och felutformad.  Antisemitismen 

var en av huvudingredienserna i den, men med tanke på att det i början av 1930-talet endast 

bodde 6 500 judar i Sverige blev den relativt kraftlös.  

 

12. Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga de viktigaste nationalsocialistiska rörelserna 

i Sverige mellan åren 1924-1950. Tonvikten i undersökningen har lagts på åren 1930 – 1936 

då nationalsocialismen i Sverige anses ha haft sin höjdpunkt. De frågeställningar som 

besvarats är följande. Hur såg partibildningarna och deras aktiviteter ut och vilka personer låg 

bakom dessa? Vilka politiska krav på samhället ställde de nationalsocialistiska partierna? Hur 

mycket respektive litet inflytande fick nationalsocialisterna i samhället och varför? Vilken 

påverkan hade nationalsocialisterna på riksdagsdebatten? Vilket politiskt- och samhälleligt 

klimat rådde under den tid då nationalsocialisterna hade sin höjdpunkt? Vilken syn hade 

statsmakten på nationalsocialisterna och vilka åtgärder vidtogs mot dem? Metoden har varit 
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att genom kvalitativa litteraturstudier och kompletterande arkivundersökningar fullgöra syftet 

och besvara ovanstående frågeställningar. Mellan åren 1930-1936 har författarna fördjupat sig 

i ett antal områden som exempelvis politiken i Sverige, statliga åtgärder mot 

nationalsocialism, det rådande samhällsklimatet och nationalsocialisternas propaganda mot 

densamme. 

 

Det första nationalsocialistiska partiet bildades i Sverige 1924. Efter en rad namnbyten och 

omstruktureringar slogs till slut de två största partierna ihop 1930 till Sveriges 

nationalsocialistiska parti (SNSP). Under de kommande åren sattes en intensiv 

propagandaverksamhet igång utav de ledande frontfigurerna inom svensk nationalsocialism, 

Birger Furugård och Sven Olof Lindholmh. Diverse inre stridigheter ledde dock till en 

splittring mellan dessa två 1933. Lindholm visade sig vara den som vunnit kampen om de 

svenska nazistsympatisörerna genom bildandet av, det som kom att bli det mest betydelsefulla 

nationalsocialistiska partiet i Sverige, Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP). I överlag 

kan man säga att den svenska nationalsocialismens propaganda liknade moderpartiets i 

Tyskland. Exempelvis propagerade rörelserna för korporativism och svenskt rasskydd. 

Propagandan var även mycket elitistisk, aggressiv och innehöll inslag av antidemokratism, 

antikommunism och antisemitism.  

 

Nöd och social oro rådde i Sverige mellan 1930-1936, orsakat av den Amerikanska 

börskraschen 1929, och som om detta inte vore nog genomgick landet även en politisk kris. 

Detta tog sig uttryck i riksdagsdebatten i form av olika lagförslag där man oroade sig för att 

extrempartier skulle utnyttja landets krisartade situation i sin propaganda. 

Nationalsocialisternas utnyttjande av depressionen i propagandasyfte minskade dock drastiskt 

i effekt i och med att Per Albin Hansson tog över regeringsmakten och fick med sig 

Bondeförbundet i ett långsiktigt och lyckat samarbete. 

 

Riksdagens oro resulterade i intensiva debatter där många till och med hävdade att en del av 

lagförslagen skulle innebära ett steg i att avskaffa demokratin. 1933 inrättades så kommittén 

angående statsfientlig verksamhet som skulle utreda förekomsten av statsfientlig verksamhet 

samt lämna förslag till åtgärder mot dessa. De följande åren efter att kommittén lämnat sitt 

betänkande skapades många lagar till skydd mot samhällsordningen. Som exempel kan 

nämnas inskränkningar i tryckfriheten, församlings- och mötesfriheten. Visst dessa lagar 

innebar också stora inskränkningar i demokratin men var kanske nödvändiga då nazismen, 
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fascismen och kommunismen var på frammarsch ute i Europa och att dessa ideologier även 

hade sina bundsförvanter i Sverige.  

 

Nationalsocialismen hade dock ingen större attraktionskraft hos det svenska folket. Några 

utav orsakerna till detta vilka nämns i undersökningen är följande. Nationalismen fick aldrig 

någon större genomslagskraft i Sverige och det fanns inte några större motsättningar med 

grannländerna. Demokratin stabiliserades i och med Per Albin Hanssons 

regeringsövertagande och därmed ifrågasattes det parlamentariska systemet i mindre 

utsträckning. Den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige kännetecknades av splittring och 

inre stridigheter både vad gäller politisk inriktning och vad gäller ledare. Detta ledde till att 

partierna slösade resurser i kampen mot varandra istället för att koncentrera sig på ett 

eventuellt maktövertagande. Exempelvis vid riksdagsvalen 1936 erhöll de tre största partierna 

tillsammans endast 1,8 procent av rösterna och erhöll aldrig något riksdagsmandat. 
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