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1 Inledning 

For the modern reader, the war poetry of the Nazis […] has an extremely powerful memorial and warning 

function, and it should not be ignored. It provides an object lesson in the functionality of the lyric form 

when it is used systematically as a weapon in an immoral cause. The extreme shows us that a war poetry of 

incitement can work. 
1
 

 

1.1 Val av ämne 

Att kulturyttringar har fungerat som propaganda genom historien finns det många belägg för, 

inte minst inom konsten och musiken. Totalitära regimer som demokratiska republiker har 

nyttjat skönkonsternas suggestiva kraft för egen vinnings skull, i försök att stävja och lugna 

massorna, eller att elda desamma. Vem känner sen inte till de många protestsånger från den 

förtryckta landsortsbefolkningen i Latinamerika, som framförallt har spritts i Sverige med 

Mikael Wiehe och Björn Afzelius, eller de svarta slavarnas sånger där de gick på fälten och 

plockade bomull, stundom sjungandes om gud och himmelriket, stundom, om än i kodspråk, 

om sin egen rätt och befrielse? Ja, makten eller regimkritiker; alla använder de sig av musiken 

för att sprida propaganda, hur genomskinligt eller snillrikt dolt i koder det än må vara. Punk-

musiken är ett modernare exempel på hur de då marginaliserade arbetarklassungdomarna pro-

testerade mot det Thatcherianska England, mot klassförtryck och mot krig, mot tristess och 

för en enhet, att veta att många är starka. Musik som propaganda och som ideologisk bud-

skapsapostel är väldigt vanligt, kort sagt. 

Det Tredje Riket, alltså Tyskland under Adolf Hitlers styre, är extra intressant i fråga om rela-

tionerna mellan makten och musiken. Kanske endast överträffade av Stalins Sovjet var hyll-

ningssångerna, marscherna och kamplåtarna i ett till synes oändligt kvantitativt flöde och med 

ett till synes benhårt ideologiskt budskap. Trots att inga eller väldigt få av de populärare sång-

erna skrevs av personer i höga politiska positioner spriddes de som en löpeld och blev inlärda, 

älskade och välkända. Den moderna nynazistiska rörelsen har även den en sida hos sig som 

tar musiken som ideologiskt slagträ i form av Vit Makt-musiken, eller som den också kallas, 

White Noise. Den fungerar som en av Vit Makt-rörelsens främsta rekryteringskanaler och 

propagandaspridare. Jag har länge undrat hur mycket av den klassiska nazistiska ideologin 

som återfinns i den moderna motsvarigheten, om man i sin propaganda talar om samma saker 

på samma sätt trots att 70 år av världshistoria har förflutit med otroligt stora förändringar på 

världspolitisk skala; ja, sjunger man om samma saker, på samma sätt?  

 

 

 

                                                 

1
 Murdoch, 2002, s. 133 
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1.2 Problemställningar och syfte 

Jag vill med min uppsats undersöka vad det är i den nationalsocialistiska propagandan som 

har förändrats på 70 år, och om jag kan hitta samma ideologiska mönster och uttryck i den 

tyska nazistiska kulturen på 30- och 40-talet som i den moderna svenska nynazistiska rörelsen 

med Vit Makt i fokus. Världen ser annorlunda ut i dag i fråga om innebörden av demokrati än 

på 30-talet, inte minst med tanke på det facit vi har i handen från Tredje Riket och det andra 

världskriget, men hur mycket har egentligen förändrats? Nationalsocialistiska rörelser finns 

fortfarande idag och kan minst sagt ha fått ett uppsving under 90-talet som har varat in till 

våra dagar, framförallt i ungdomskulturen med den så kallade White Noise-musiken i spetsen. 

Har propagandan förändrats något, och i sådana fall hur? Återkommer samma ideologiska 

motiv, begrepp och värdeladdade ord, och hur har i så fall behandlandet av dessa ändrats? Jag 

vill ta reda på detta genom att analysera musiktexter, som nog får lov att sägas vara en stark 

uttrycksform för ideologisk övertygelse.  Mina frågeställningar blir då som följer: 

 Vilka värdeladdade och ideologiskt tyngda begrepp, ord och motiv hittas i sångtexter 

från Tredje Riket respektive Vit Makt-musiken? 

 Hur behandlas dessa begrepp, ord och motiv i de olika kontexterna? Vad skiljer dem åt 

och vad är lika? Vilka anledningar kan det finnas till att de har förändrats? 

1.3 Forskningsöversikt 

Utöver det som min historiska bakgrund tar upp finns inget eller väldigt lite skrivet kring hur 

sångernas budskap och språk från de olika tidsperioderna förhåller sig till varandra. Jag skall 

dock försöka att redogöra för liknande studier, litteratur som hjälper till att skapa kontext för 

min uppsats samt kartläggningar över den svenska Vit Makt-rörelsen i allmänhet och kod-

språket och musiken i synnerhet.  

Det finns uppsatser som har sysslat med antisemitism i Vit Makt-musik och försökt att kart-

lägga den, av vilka jag särskilt noga har läst Martin Hedins C-uppsats där hot om våld, kränk-

ningar och fördrivning var vanliga i de texter han analyserade. Idén om den judiska världs-

konspirationen (som beskrivs i punkt 1.8.2.1) var också stark.
2
 

På högre nivå är det främst historikern Helene Lööw som i sina verk om den svenska nynazis-

tiska rörelsen även tar upp musikens betydelse som ideologispridare och –skapare, liksom det 

som Lööw skriver om vad för slags teman, språkliga motiv och begrepp som är byggstenar för 

ideologin, dock utan särskild inriktning på musiken och dess texter. Lööw beskriver också i 

viss mån hur den svenska nationalsocialistiska rörelsen har förändrats från 30-talet till idag, 

och är tillsammans med Renzo Aneröd och Ove Sernhede några av de få författare som be-

handlar den moderna svenska nynazistiska rörelsens begrepps- och föreställningsvärld.
3
 En 

slags kartläggning över Vit Makt-rörelsen finns också i Lodenius & Wikströms Vit Makt och 

                                                 

2
 Hedin, 2005 

3
 Lööw, 2000a ; Lööw, 1994; Lööw, 2000b; Lööw, 2004; Lööw, 1995; Aneröd, 2000; Sernhede, 2000 
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blågula drömmar där en nyanserad bild framställs, som mer inriktar sig på sociologiska 

aspekter än på språk- och begreppsbruk.
4
 Se punkt 1.8.2. för en redogörelse över begreppet 

Vit Makt och rörelsen i Sverige. 

Michael Kater, professor emeritus i historia, har i en boktrilogi behandlat olika aspekter på 

musiklivet i det Tredje Riket, där The Twisted Muse
5
 har varit användbar då den bland annat 

tar upp hur musiken fungerade indoktrineringsmässigt och som spridare av nazisternas bud-

skap. Litteratur- och teatervetaren J.M. Ritchie skriver mer allmänt om litteraturen under na-

tionalsocialisternas styre, där musiksatta lyrikstycken får viss plats.
6
 Brian Murdoch, histori-

ker och professor emeritus, har inriktat sig på att skriva om vilken funktion sångerna hade i 

strid och i krigssituationer under första och andra världskriget, både bland de tyska soldaterna 

och de brittiska, och även hur musiken användes i propagandasyfte i Tredje Riket,
7
 och pro-

fessor i musiketnologi Britta Sweers skriver om hur folkmusiken har använts i samma syfte.
8
 

Se punkt 1.8.1. för en redogörelse över musikens betydelse och användning under Hitlers re-

gim. 

Vidare finns ett antal författare som inriktar sig på att beskriva hur politiken och politikerna 

styrde det högre musiklivet i Nazityskland, som på konservatorium och i symfoniorkestrar,
9
 

och några svenska författare behandlar de svensk-tyska musikrelationerna under 30- och 40-

talet.
10

  

Det inte så digra utbudet av för mig relevant forskning gör att mycket av den litteratur som i 

detta avsnitt har beskrivits fungerar som ett sätt att placera sångtexterna i rätt kontext snarare 

än att fördjupa och underlätta förståelsen i min textanalys. Hur t.ex. kulturpolitiken i det Tred-

je Riket fungerade är bra att känna till för att veta hur mycket makt staten hade över vilka 

budskap som texterna fick förmedla. Hur Sverige har förhållit sig till musikexport och –

import med Nazityskland kan ge en röd tråd till hur Vit Makt-musiken har fått fäste i Sverige 

idag. Ingetdera svarar dock på de frågor jag har eller hjälper till i själva textanalysen. 

1.4 Disposition 

Min bakgrund och kontextdel (1.8) har getts förhållandevis stort utrymme för att ge läsaren 

möjlighet att sätta sig in i den ideologiska och begreppsliga värld som Vit Makt är.  

För lättläslighetens skull har jag i min undersökningsdel gett varje text en egen sida, eller sett 

till att en text och analysen av denna inte hamnar på två sidor. Problemet är att sidantalet an-

tagligen höjs på grund av detta, men inte nämnvärt och väl inom de utsatta gränserna. 

                                                 

4
 Lodenius & Wikström, 1997 

5
 Kater, 1997 

6
 Ritchie, 1983 

7
 Murdoch, 2002 

8
 Sweers, 2005 

9
 Meyer, 1991; Spotts, 2003 

10
 Andersson & Geisler, 2006; Garberding, 2007; Karlsson H. , 2000 
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1.5 Källmaterial och valet av källor 

Mitt källmaterial består av texter till utgiven musik från svenska White Noise-band, som är 

skrivna på svenska. Vanligt är att banden sjunger på engelska för att få internationell sprid-

ning, men jag väljer texter på svenska för att arbetet skall gå lättare och för att det antagligen 

är låtskrivarnas modersmål, vilket förhoppningsvis gör dem ärligare och flyter på bättre rent 

prosaiskt.  

Utgivningen är ofta gjord på små, oberoende bolag, varför själva musiken kan vara svår att få 

tag på, för att inte tala om de etiska aspekterna i att köpa skivor med nynazistiska budskap i 

vilket syfte det än må vara, varför jag i första hand enbart letar efter texterna på Internet.  

Det finns flera Internetportaler och –hemsidor där banden eller bolagen själva har samlat sina 

och andras texter för allmän beskådan, men även diskussionsforum och fansidor med natio-

nalsocialistiska tendenser, som Nordisk.nu,
11

 och Nationell Kampmusik.
12

 Jag har valt detta 

källmaterial för att det på något sätt är representativt för den ideologiska kontext som de be-

finner sig i, och främst på grund av att artisterna ofta omnämns på diskussionsforum på Inter-

net. Ju mer omnämnt bandet är, ju kändare är det, ju mer representativt för den via musiken 

förmedlade ideologin.  

Källmaterialet från Tredje Riket hämtar jag dels från Brian Murdochs bok Fighting songs and 

warring words
13

, J.M. Ritchies German Literature under national socialism,
14

 och Anders-

sons och Geislers bok Myt och propaganda,
15

 men också från Internetportaler och diskus-

sionsforum som Stormfront
16

, Thiazi
17

 och Flashback
18

. Jag specificerar vilka diskussionstrå-

dar jag har hämtat det ifrån i respektive sångtexts källhänvisning. Jag har också hämtat sång-

texter från Tredje Riket från portalen Ingeb – leader in lieder
19

, som är en hemsida dedikerad 

till folksånger från hela världen. De har en speciell avdelning för sånger från Nazityskland, 

som är stor och välsorterad. Sångtexterna beskrivs i böckerna och på portalerna som populära 

sånger, som sjöngs i armén, i skolan och i hemmet, alltså hade de ett socialt och kulturellt 

värde, varför jag i första hand har valt dem och anser dem representativa gällande historisk 

och ideologisk kontext. De flesta, om inte alla, sägs ha tryckts i sånghäften, vilket jag får lov 

att lita på eftersom de än i dag finns bevarade i så pass skick att bedriva forskning kring.  

De källorna med texter från Tredje Riket är i de allra flesta fallen skrivna på tyska och i vissa 

fall med en engelsk översättning. Jag har då fått översätta de tyska texterna själv, och visar 

både originaltexten och min översättning i undersökningen. Detta för att läsaren skall kunna 

                                                 

11
 http://www.nordisk.nu 

12
 Om Nationell Kampmusik, se 1.5.1. 

13
 Murdoch, 2002 

14
 Ritchie, 1983 

15
 Andersson & Geisler, 2007 

16
 http://www.stormfront.org/forum/ 

17
 http://forum.thiazi.net 

18
 https://www.flashback.info/ 

19
 http://ingeb.org/WWII.html 
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uppfatta originalets rytm, takt och rim, men också för att visa på god akribisk anda. Att lägga 

originaltexterna eller översättningarna i bilaga hade inneburit sämre översikt och uppsatsen 

hade blivit svårare att läsa och förstå.  

1.5.1 Källkritik och källproblem 

Allt material i en diskursanalytisk studie (vilket detta i viss mån är) är lika mycket värt, och 

därför värderas inte källorna; de gör alla anspråk på att säga något om verkligheten.
20

 Textens 

sociala status och neutralitet skall inte tas i beaktning i urvalet av källor, då det handlar om att 

genom språket ta reda på hur människor har förhållit sig till olika saker. Musiktexter är så kal-

lade naturligt förekommande källor, det vill säga att de inte är skapade i ett sammanhang som 

är länkat till den forskning som skall bedrivas kring dem, som intervjuer och enkäter är. I hi-

storieämnet är detta en fördel då källorna bör spegla samhället bättre. Problemet är att kontex-

ten kan vara oklar och att tolkningen spelar stor roll, vilket kan göra analysen svagare.
21

 

Med tanke på mina metoder (se 1.7) väljer jag också källor och texter som får anses vara in-

tressanta och/eller särskilt representativa. Detta kan ses som ett godtyckligt val, i och med att 

jag via mitt urval kan mer eller mindre styra svaren på mina frågor, men med tanke på min 

metod är detta helt i sin ordning. Att slumpmässigt välja texter ur en hatt hade inte fungerat 

och uppsatsen hade blivit onödig. Jag har läst igenom en stor mängd texter och valt de med 

tydligast eller mest intressant budskap, inte för att göra det så lätt för mig som möjligt, utan 

för att kunna svara så utförligt jag kan på mina frågor med hjälp av min metod.    

Jag har som nämnt främst hämtat mina källor från olika Internetportaler som drivs både av 

kommersiella och av icke-kommersiella syften. Problemet med de icke-kommersiella hemsi-

dorna som bygger på besökarnas medverkan i t.ex. artiklar, diskussionstrådar och textmassa är 

att källorna kanske inte ens stämmer; vem som helst kan skriva vad som helst på nätet och få 

det att verka sant. Dock anser jag att jag genom att ha jämfört samma sångtexter på två eller 

fler webbsidor (i Vit Makt-musikens fall har jag försökt leta upp musikgruppens officiella 

hemsida eller skivbolagets) kommit fram till en ”sann” källa, d.v.s. en källa som kan räknas 

som kontextgiltig. Jag kommer därför enbart att hänvisa till en källa trots det källkritiska pro-

blemet. 

Jag har som sagt bland annat hämtat texterna till Vit Makt-musiken från hemsidan Nationell 

Kampmusik
22

, som sedan i mitten av november 2009 verkar vara nedlagd. Det gör det svårt 

att hänvisa till denna sida då jag vet att ingenting kommer att hittas där numera. Jag har för-

sökt att hitta sångtexterna på andra webbsidor och i så fall hänvisat till dessa, men i några fall 

hänvisar jag fortfarande till Nationell Kampmusik och det datum då jag hämtade dem. Detta 

är en av anledningarna till att det inte är lika många Vit Makt-texter som texter från det Tredje 

Riket. 

                                                 

20
 Börjeson & Palmblad, 2007, ss. 16-17 

21
 Börjeson & Palmblad, 2007, ss. 17-19 

22
 http://www.nationell-kampmusik.com 
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I och med att jag själv i stor mån har översatt de tyska texterna till svenska (ibland med eng-

elska som mellanspråk) finns här ett extra tolkningsmoment, vilket kan ha lett till att texternas 

innebörd har ändrats. Idiomatiska uttryck och äldre språk gör det hela än svårare, men efter-

som jag har använt mig av två olika uppslagsverk, Internettjänster samt bett vänner och familj 

med kunskaper i tyska och tyska som modersmål att korrekturläsa anser jag att min översätt-

ning är duglig och fullgod för ändamålet med min uppsats. 

Jag har valt att hålla mig kring tiotalet olika källor från varje ”epok”, för att få ett representa-

tivt urval samtidigt som arbetsbelastningen och omfattningen inte blir för stor. Jag anser till 

viss del att antalet källor skulle kunna göras större, för att ytterligare kunna besvara mina frå-

gor, men det hade blivit ett för stort projekt. Dessutom, med tanke på mina metoder och teore-

tiska utgångspunkter, är det inte kvantiteten som räknas utan kvaliteten på de källor jag valt.  

1.6 Teoretiska perspektiv och analysinstrument 

1.6.1 Diskurs och diskursanalys som vetenskapsteori 

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, och att skapa verklighet genom 

språkliga handlingar. Diskursanalys är således analysen av detta sätt att förstå, tala om och 

skapa verkligheten. Det ligger, som sig då följer, inte i diskursanalysens intresse att se efter 

vad som verkligen har inträffat, alltså att testa sanningshalten i ett påstående, utan den syftar 

till att få reda på vad som är verkligt i ett visst sammanhang, vid en viss tidpunkt och för en 

viss grupp människor. Hur människor talar om saker, begrepp och händelser är centralt, och 

därför är det också språket som analyseras. 
23

 Diskursanalys brukar för det mesta användas 

som metod, men jag har valt det som en av mina teoretiska utgångspunkter då jag annars inte 

hade kunnat svara på mina frågeställningar.  

Diskursanalys som vetenskapsteori innebär en syn på språket som verklighets- och menings-

skapande, och inte som ett neutralt sätt att kommunicera. Framförallt är det den politiska 

verkligheten som berättas, varför diskursanalysen är inriktad på hur makten fungerar som 

diskursskapare. Vem som säger vad spelar alltså stor roll. Vidare innebär det att ingenting är 

oberoende eller har någon mening i sig självt, utan mening och innebörd skapas i en social, 

politisk och språklig kontext, som kan skifta genom tid och genom rum; diskursbegreppet in-

nefattar då även sociala handlingar. Eftersom diskurser i stor mån skapar identiteter, är ett av 

diskursanalysens mål att rekonstruera dessa; då blir också de normer och regler som styr in-

tressanta samtidigt som aktörer i en kontext och motiven till skapandet av diskursen blir oin-

tressanta.
24

  

Diskursens kontext är som nämnt väldigt viktig, alltså vilken roll som sångerna hade och har i 

samhället. I och med att propaganda och kultur kan skapas och styras av makten (som i de 

flesta fall är staten), är det viktigt förstå den diskursiva makten; makten är inte bara förbudsiv-

rande och negativ, utan också produktiv och gemensamhetsskapande. I min uppsats är makten 

                                                 

23
 Börjeson & Palmblad, 2007, ss. 7-14 

24
 Bergström & Boréus, 2005, ss. 326-328 
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dels staten och ideologin i Tredje Riket, dels ideologin och den strikta uppsättning normer och 

regler som finns i Vit Makt-världen. 

1.7 Metod 

För att svara på mina problemställningar har jag valt att arbeta med en slags kvalitativ text-

analys med fokusering på texternas begreppsliga innehåll och diskursiva element. I alla texter 

finns där nyckelord, nyckelmotiv och nyckelbegrepp, som hela texten eller delar av densam-

ma (såsom en vers eller ett omkväde) kretsar kring, och det är dessa som är särskilt intressan-

ta, så som flagga/fana, strid/krig, seger, etc. Dessa nycklar ligger i två kontexter; dels den 

sångtext de finns i och dels den ideologiska ram som de befinner sig i. Med hjälp av en utför-

lig historisk bakgrund och en analys av de ideologiskt styrda diskursiva normer som texten rör 

sig i kan jag kartlägga och få fram båda kontexterna för att på så sätt kunna bestämma inne-

börden och signifikansen av nycklarna. När texterna var för sig har analyserats och nyckelord 

och –begrepp har fixerats sammanfattar jag kort texterna från endera epoken, sedan jämför jag 

de olika epokernas begrepps-, ord- och motivanvändning i sångtexter för att se likheter och 

skillnader. 

Viktigt att ha i åtanke är att både nazisterna och Vit Makt-musikerna, liksom den konventio-

nella lyriken, använder liknelser och kodspråk för att berätta och förmedla. En ”röd morgon” 

behöver inte betyda att solen färgar himlen röd vid gryningen, eller i vart fall inte enbart detta, 

utan också att den röda färgen på hakkorsflaggan kommer att vaja i vinden när kriget är över, 

alltså ”morgon” som i en nystart eller en början. I mycket av analysen handlar det om att så att 

säga ”läsa mellan raderna”, något som behandlas i mina förklaringar av de olika analysmodel-

lerna nedan. I de fall begrepp, namn eller ord behöver ytterligare förklaring ges denna i sam-

band med textanalysen, antingen i brödtexten eller med en fotnot. 

Jag har utgått från och slagit samman några olika textanalysmodeller som beskrivs i 

Bergström & Boréus (2005) för att kunna förankra mitt tillvägagångssätt i gedigna och 

existrande metoder. Dessa olika modeller kan mycket väl samspela med varandra beroende på 

vad det är som skall undersöka, och i min uppsats fungerar följande analysmetoder med 

varandra: 

Den lingvistiska textanalysen med betoning på syntax är ett sätt att kunna tolka och förstå 

metaforer för att synliggöra ideologiska budskap. I texter där bildspråk spela stor roll, vilket 

lyrik nog får sägas vara, kan detta med fördel användas. Det handlar om en närläsning av ett 

litet urval texter som måste vara medvetet representativa, inte för att berätta något mer än en 

vanlig genomläsning, utan snarare för att bekräfta de budskap som endast har uppfattats 

intuitivt tidigare. Den egna tolkningen måste ges utrymme för att inte göra analysen tandlös.
25

 

 

                                                 

25
 Bergström & Boréus, 2005, ss. 297-300 



8 

 

Den begreppshistoriska textanalysen är användbar i forskning kring nationalism och 

kollektiva identiteter, och kan med fördel kombineras med studier i och kring diskurs och 

påminner också om diskursanalys, eller är snarare en del av densamma. Denna metod kräver 

en gedigen historisk bakgrund i vilken en stor förförståelse för den ideologiska basen tas fram, 

och denna fokuserar på benämningar på den egna identiteten i förhållande till andra. Här i 

ligger begrepp som inklusion och exklusion, alltså att studera hur dualism och motsättningar 

kommer till uttryck i olika sammanhang. Metoden används för att analysera hur problem, 

fiender och motståndare beskrivs, och genomförs genom att plocka ut begrepp som man lätt 

passar in mot den historiska och ideologiska bakgrunden. 
26

 

Den tredje analysmodellen jag hämtar ifrån är diskursanalysen, som tidigare är nämnd som 

teori under 1.6.1., men vars metoder och syfte ändå bör tas upp. Denna påminner om den 

begreppshistoriska textanalysen på så sätt att den fokuserar på identitetsskapande via språket. 

I diskursanalysen talar man om så kallade ekvivalens- eller analogikedjor, vilket är hur 

begrepp ställs i relation till varandra. Även detta kräver en ordentlig bakgrund att hänga upp 

orden och begreppen på, och man talar om att vissa element har positiva respektive negativa 

funktioner. I exemplet med nazismen har t.ex. ”juden” en negativ funktion till ”fosterlandet”, 

alltså att de inte alls hör ihop, medan ”juden” har en positiv funktion till ”amerikanism”, 

därför att de båda i den nazistiska ideologin förknippas med fienden. Det handlar alltså om att 

tolka och förstå det utifrån de ideologiska glasögonen. 
27

 

Jag har valt att benämna värdeladdade ord, ideologiskt tyngda begrepp, motiv och analogier 

som språkliga nycklar eller bara nycklar. Jag väljer att slå ihop dessa till ett begrepp då det 

annars skulle vara fullt av upprepningar. Jag kan också i uppsatsen låta ord stå för både ord, 

begrepp och motiv av samma anledning.  

1.8 Historisk bakgrund och kontext 

Jag skall här gå igenom musikens betydelse i det Tredje Riket samt inom Vit Makt, och ge 

överblick om vad Vit Makt och den moderna svenska nynazismen egentligen innebär. Det är 

viktigt att gå lite djupare in på Vit Makt och den moderna svenska nynazismen och att förstå 

rörelsens ideologiska principer och mytologi, för att kunna tolka och förstå musiktexterna. 

1.8.1 Musik i Tredje Riket 

Innan NSDAP tog över makten i Tyskland var folkmusiken och folksången ett populärt inslag 

i den tyska kulturen. Folksången var romantisk och hednisk, och ofta anti-modernistisk och 

anti-individualistisk med natur och kollektiv som teman. Nästan aldrig hade en folksång en 

given kompositör heller, utan den anonyma diktaren var en del av folksångarkulturen. Kör-

                                                 

26
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27
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sång och sångorganisationer var populära, och dessa antingen krossades eller införlivades i 

nazismen. 
28

 

I det Tredje Riket var det Hitler själv som bestämde över kulturen, vare sig det var konst, 

drama eller musik. Han förstod tidigt att musiken inte bara var en konstform, och inspirerades 

av det antika Grekland där den sociala och politiska meningen i och bakom musiken var cen-

tral, då denna styrdes av staten. Han kastade ut dirigenter, kompositörer och musiker ur kon-

servatorierna och konserthallarna om de inte passade in i den musikaliska bild han ville ha i 

Riket, och ersatte dessa med sina egna favoriter; framförallt satte han judiska dirigenter på 

landsflykt, allt för att få styra över kulturen själv.  

Hitler ansåg att modernismen i musiken, med sin atonalitet och experimenterande, var ett hot 

mot den rena, tyska kulturen, varpå han förbjöd denna att uppföras i konserthallar. Även mu-

siken som spelades på radio reglerades, och framförallt jazz ansågs fult och smutsigt.
29

 Han 

ville i stället att musiken skulle vara nationalistisk, lättillgänglig och okommersiell, men sam-

tidigt inte för simpel eller banal, så han uppmanade musikerna till att fortsätta på traditionen 

med folksångerna. Med tiden inkorporerades även marschmusik och propagandamusik i 

folkmusikbegreppet, mycket på grund av att musiken användes i utbildande och discipline-

rande syfte i skolor och i militären. 
30

 

När nazisterna var klara med att byta ut kompositörerna, musikerna och dirigenterna var det 

uppenbart att de även hade gjort sig av med den enorma musikaliska talang som de hade. Hit-

ler förstod detta i och med att de nya styckena musik som skrevs inte höll så hög kvalitet som 

han hade hoppats, och menade att om man inte kunde göra ny, bra musik, så skulle man spela 

den gamla, bra musiken. Nu blev det också vanligt att skriva om texten till ett äldre stycke 

musik så att den passade in i den nationalsocialistiska propagandamaskinen. 
31

 

Sammanfattningsvis var musiken i Tredje Riket styrd av staten, och till för att disciplinera och 

utbilda folket. Den skulle vara lätt för folket att förstå och tycka om, och den skulle fånga den 

tyska andan och fortsatte på traditionen med folksånger, där även marscher kom in. Texten 

var nationalistisk och romantisk, och med tiden mer nationalsocialistisk och laddad med pro-

paganda.  

Teman kunde handla om specifika händelser i den tyska historien och nutiden, eller vara me-

taforiska med vanligen återkommande ord som kamp, öde, strid och uppoffring. Även den 

gamla hedniska tron, väl förknippad med asatron, där ljuset, solen och elden spelade stor roll, 

fick metaforiskt nya betydelser i den nazistiska folkmusiken. Där symboliserade ljuset och 

solen ofta det tyska folkets kamp mot mörkret (alltså de icke-ariska hoten mot den tyska be-

folkningen) och en striktare militärisk sida, där elden och flamman var stridens hetta och vil-

jan att dö för sitt land och sin ras. Även döden var ett återkommande tema, och så även att be-
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fria, frälsa och rädda (landet från den synd som judarna bar). Under sena delen av 30-talet 

blev krig och soldater vanliga teman, utan någon förskönande omskrivning, och det fanns en 

stark dualistisk ton i texterna med en klassisk vi-och-dom-retorik. 
32

 Under kriget blev också 

texterna mindre patriotiska och visar mer våldsamma tendenser. Istället för att sjunga om kär-

lek till sitt Tyskland sjungs det om hur Europas alla nationer skall falla och om hur friheten är 

nära. Nu spelade marschen, fanan och ledarna större roll i musiken, alltså symboler för krig, 

strid och samhörighet.
33

 

1.8.2 Vit Makt 

Vit Makt är ett samlingsnamn för nutida nynazistiska organisationer, föreningar och idévärl-

dar med en våldsideologisk ton och populärkulturellt inriktad propagandamaskin som i första 

hand tilltalar unga män.
34

 Vit Makt-världen är rasistisk och nationalsocialistisk, och bygger 

sin ideologi på ras. Då medlemmarna i olika organisationer och sammanslutningar kommer 

från väldigt olika bakgrunder, både socialt, ekonomiskt och intellektuellt vore det fel att kalla 

det för ”gäng”, då de faktiskt delar ideologi, musik och i viss mån stil (så som klädval, tatuer-

ingsmotiv, etc.), varför Vit Makt ofta benämns som en subkultur. Det är en splittrad kultur 

med många små fraktioner, som i många fall hittar fiender i rivaliserande nynazistiska organi-

sationer som lockar fler medlemmar. Gemensamt för de flesta sammanslutningarna är bland 

annat tanken på det heliga raskriget och den stundande undergången, tanken om de världsom-

spännande konspirationerna med nätverket ZOG i spetsen samt sin självutnämnda roll som 

den vita rasens räddare och krigare. 
35

  

Glorifierandet av de gamla nazisterna och hjälteförklarandet av döda aktivister är en del av 

den nynazistiska rörelsens historiemedvetande, och de ser sig som en del av något större och 

en fortsättning på något som går längre tillbaka i historien. 
36

 De länkar gärna sig själva med 

30-talets nationalsocialister, karoliner och vikingar, i ett nedstigande led som det sundas, re-

nas och sannas försvarare.
 37

 

De svenska nynazisterna har i stort inget emot invandring och flyktingar, så länge det är assi-

milerbara vita invandrare. 
38
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1.8.2.1 ZOG 

ZOG, den sionistiska ockupationsregeringen, är en världsomfattande konspiration med syfte 

att förinta och/eller förslava den vita rasen. Den innefattar i Vit Makt-rörelsen de i samhället 

underlägsna elementen, som homosexualitet, kommunism, liberalism, judar, kapitalism, me-

dia och rasförrädare. 
39

 

1.8.2.2 Det heliga raskriget 

Det heliga raskriget, eller Rahowa (förkortning för Racial holy war), är centralt för den kon-

spiratoriska världssyn som råder i Vit Makt-världen. Det är en apokalyptisk världsbild som 

innebär att ett heligt raskrig pågår eller är nära förestående, och efter detta skall ett tusenårigt 

vitt rike uppstå på jorden. 
40

 Rahowa är ett bra exempel på det utanförskap som präglar rörel-

sen; hela samhället är emot dem, ingen förstår sanningen mer är dem och för att lyckas vinna 

måste de vara oerhört enade, lojala och målinriktade. Lojalitet är ett annat nyckelbegrepp, 

som främst syftar på den samhörighet som finns i de egna leden i form av ett sektlikt beteen-

de. Många medlemmar skyr sitt forna liv, klipper av banden till sin familj och lever tätt med 

de andra nynazisterna, som blir deras nya familj; att kalla sina gelikar för broder och syster är 

vanligt. 
41

  

Glorifierandet av de gamla nazisterna och hjälteförklarandet av döda aktivister är en del av 

den nynazistiska rörelsens historiemedvetande, och de ser sig som en del av något större och 

en fortsättning på något som går längre tillbaka i historien. 
42

 Martyrerna spelar en stor roll, 

och används för att stärka tanken på ett raskrig. Genom dessa martyrer (och hjältar) hyllas 

våld och maskulinitet. 
43

 

1.8.2.3 Politisk och kroppslig renhet och sundhet 

I den moderna nynazismen är också renhets- och sundhetsidealet en central punkt; att avstå 

från droger, alkohol och missbruk är ett måste, ty en drogad vit ras kan inte göra revolution. 

Den vita rasen står också över att hamna i ett kemiskt missbruk, och knarkare och alkoholister 

är mindre värda människor då de är ett hot mot den vita rasens överlevnad. Även naturen och 

djuren spelar roll i den svenska nynazismen; den svenska naturen är något att värna om, och 

människan är en del av denna precis som djuren, medan den vita människan står högst upp i 

näringskedjan. I vissa kretsar är vegetarianism och djurrätt viktiga frågor, mycket för att se 

hur pass disciplinerade medlemmarna i rörelsen är men också för att höja sig själva till någon 

sorts beskyddare av den svenska naturen. 
44

 

Rörelsen är mansdominerad, och kvinnan är ett objekt, inte så mycket ett sexuellt som någon-

ting att strida för; kampen om kvinnan är en viktig del av raskriget då inga icke-vita män ska 
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få reproducera med vita kvinnor. De kvinnor som har förhållanden med icke-vita anses vara 

antingen rasförrädare eller förledda av ZOG, men är i vilket fall som helst orena. 
45

  

Då de anser att demokratin i stort tillåter ovan nämnda ”onormala beteenden” är demokratin i 

sig osund, och en totalitär stat är att föredra. 

De bilder av den svenska nynazistiska rörelsen som media kanske har framhållit mest är nog 

den av gatubråkande, fulla och odrägliga rakade unga män med tatueringar upp till halsen och 

med en stark vilja och röst att synas och höras, men som Heléne Lööw skriver så är ”[d]en 

berusade skinnskallen, insvept i en svensk flagga vrålandes Sieg Heil, […] på utdöende och 

håller sakta men säkert på att ersättas av en maskerad, uniformerad, aktivist som deltar i en 

strikt ritualiserad tyst manifestation...”.
46

 

1.8.2.4 Musiken i Vit Makt 

Musiken har oerhört stor kraft i Vit Makt-världen, och de unga män som lyssnar på den ”kän-

ner hatet rasa”, och känner sig ”stark[a], oövervinnerlig[a] och utvald[a]”.
47

 Vit Makt-festerna 

och konserterna påminner till mycket stor grad om de nationalsocialistiska partimötena på 30-

talet; det är en suggestiv och ödesmättad stämning i lokalen, och aggressiva tal varvas med 

musik, allt framför stora flaggor olika symboler på. 
48

 De har också vissa likheter med frikyrk-

liga väckelsemöten eller andra religiöst laddade sammankomster. 

Den adrenalinpumpande och maskuliniserade musikvärld som öppnas spelar stor roll för ny-

nazismens rekrytering; att lyssna på musik är lättare än att läsa tunga ideologiska texter. Tex-

terna till musiken ger också en god inblick i rörelsens föreställningsvärld, alltså är den repre-

sentativ för de ideologiska strömningar och budskap som rörelsen kretsar kring. Speciell roll 

spelar musiken för strategerna och ideologerna, som mycket medvetet använder sig av musi-

kens suggestiva kraft för att rekrytera medlemmar och ytterligare stärka sina egna led.
 49

 De 

unga killar som ofta syns i media i samband med kriminell aktivitet, och som för de allra fles-

ta representerar den nynazistiska sfären i Sverige är endast en bråkdel av rörelsen; den uni-

formerade massan med rakat huvud, pilotjacka, kängor och hakkorstatueringar är de högerex-

trema organisationernas stormtrupper, den vita ariska krigaren. Det är i toppen och ledningen i 

olika organisationer och fraktioner som propagandan sprids, och det är i stormtrupperna som 

budskapet överförs i praktiken.
50

  

White Noise är ett samlingsnamn för musik med nynazistiska motiv och kopplingar, och är 

inte knuten till någon särskild genre. Country, death metal och techno trängs under samma 

flagg, men vanligast är att man syftar på den punkinfluerade rockmusik som också är den 

mest karaktäristiska för Vit Makt-musik, som också är den definition jag tänker använda. Mu-
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siken är oerhört viktig för rörelsen. Förutom att vara en extremt inkomstbringande källa (inte 

minst för Sverige som är världsledande på marknaden), är det via musiken som man först och 

främst sprider propaganda. Internet och internetbaserade handlare och bolag är hörnstenar i 

Vit Makt–ekonomin. 
51

  

Vit Makt-världen bygger sin världsbild på en blandning av politisk retorik och religiösa forn-

nordiska föreställningar, som fungerar både symboliskt och bokstavligt. Vidare spelar ”det 

gamla”, naturen och traditionerna en stor roll, och Tredje Rikets namnkunniga idealiseras. Rö-

relsen är starkt antidekadent.
52

 I stort vilar musiktexterna och den övriga propagandan på tre 

grundpelare; ideologi, tradition och mytologi. Budskapet är ofta revolutionärt, och teman som 

kampen, raskriget, de vita soldaterna, den avgörande striden och det slutliga kriget är vanligt 

återkommande,
53

 liksom ära, mod, fosterlandet och folket. 
54

 I övrigt är Vit Makt-rörelsen lik-

som sina svenska nationalsocialistiska föregångare under mellankrigstiden antidemokratiska, 

antisemitiska, antiliberala, antikommunistiska, antianarkistiska och i viss mån antiamerikans-

ka.
55

 

De ideologiska budskap som nynazisterna har uttrycks idag ofta i kodspråk. Detta är ett med-

vetet val, inte så mycket för att ytterligare mystifiera världen eller för att skapa poesi, utan för 

att undvika rättsliga processer i samband med t.ex. uttryckandet av antisemitiska åsikter. 

Mindre vanligt förekommande är att nazistiska och antisemitiska åsikter uttrycks rakt ut, även 

om det i aggressivare musik och i radikalare falanger är ett måste för att få tillträde till den 

innersta kretsen.
56
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2 Undersökning 

Jag ska här redovisa de texter jag har valt att analysera samt översättningar på de som behöver 

det. Jag varvar tolkning av text med analys och påpekanden av nycklar och värdeladdade ord, 

vilket gör att texterna kan läsas och förstås var för sig. 

2.1 Sångtexter från Tredje Riket 

De sånger jag har valt att analysera från Tredje Riket är bland annat marscher, hymner och 

körstycken. Väldigt sällan hittade jag stycken som var skrivna för solister, vilken jag dels sät-

ter in i kontexten med Tysklands långa historia med körgrupper och folkmusik, men också för 

delaktighetens skull. Är alla med och sjunger blir suggestionen kraftigare och en gemenskap 

skapas och bibehålles. De är ofta skrivna för en speciell organisation eller ett speciellt sam-

manhang, som till exempel Hitlerjugend, SA och SS, eller för hissningen av fanor eller mar-

scher genom vissa städer.  

2.1.1 Stille nacht 

Som tidigare nämnt var det populärt att i Tredje Riket skriva om gamla kända sånger så att 

texten passade in i nationalsocialismens ideologiska fält. Sånger med kristna förtecken var 

inget undantag, och ofta ersattes Jesus och de andra kristna figurerna med Hitler eller någon 

annan framstående nazist, eftersom de var bättre föredömen än andra. Det handlar alltså om 

uppfostrande sånger, som berättar vad som är bra och inte; likheten med Grimms sagor finns 

här. Stille Nacht, denna smått bisarra jullåt, var inte unik i sitt slag, och är tyvärr inte återgi-

ven i sin helhet då dessa källor inte gick att finna. Detta är första versen. 

Stille Nacht, heilige Nacht,  

Alles schläft, einsam wacht  

Adolf Hitler für Deutschlands Geschick,  

Führt uns zur Grösse, zum Ruhm und zum Glück,  

Gibt uns Deutschen die Macht
57

 

Stilla natt, heliga natt 

Alla sover, ensam vakar 

Adolf Hitler över Tysklands öde 

Leder oss till storhet, ära och glädje 

Och ger oss tyskar makt. 

 

För det första känns detta som en satir eller en parodi på originalverket Stille Nacht. Författa-

ren har bibehållit första två textraderna från originalet, kanske för att de som sjunger skall 

känna igen låten och göra övergången från ett kristet budskap om Jesu födelse till ett om hopp 

inför framtiden med Adolf Hitler som ledare. Texten ger Hitler en central roll för Tysklands 

öde, eftersom han ”ensam vakar”, och med honom som ledare är målet snart nått; ära, glädje, 

storhet och makt är nyckelord. Nationalsocialismen, som här får representeras av Hitler själv, 

verkar vara vägen ut från motsatsen till detta, alltså sorg, hopplöshet och maktlöshet. Tysk-

land och tyskarna blir då martyrer och sedan innan orättvist behandlade av vem som än kom 

innan Hitler och nazisterna. Vem eller vilka det var säger inte texten, men det kan vara allt 

från motståndarna under det första världskriget till judarna.  
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2.1.2 Blut muss fließen  

Blut muss fließen var en sång som SA sjöng när de stred eller slogs, och det är osäkert när den 

skrevs. Den baseras på en militärsång från mitten av 1800-talet, och det finns flera versioner 

av texten, där de olika verserna har olika ordning och något ord här och där är utbytt. Ingen av 

versionerna skiljer sig dock nämnvärt från någon annan.  

Wetzt die langen Messer auf dem Bürgersteig! 

laßt die Messer flutschen in den Judenleib. 

Blut muss fließen knüppelhageldick 

Wir scheißen auf die Freiheit dier Judenrepublik. 

Kommt einst die Stunde der Vergeltung, 

Sind wir zu jedem Massenmord bereit. 

 

Hoch die Hohenzollern am Laternpfahl! 

Lasst die Hunde baumeln bis sie runterfalln! 

Blut muss fließen… 

 

In der Synagoge hängt ein schwarzes Schwein. 

In die Parlamente schmeißt die Handgranaten rein! 

Blut muss fließen… 

 

Reisst die Konkubine aus dem Fürstenbett, 

schmiert die Guillotine mit dem Judenfett. 

Blut muss fließen…
58

 

Vässa de långa knivarna på trottoaren! 

Låt knivarna hugga i judarnas kroppar. 

Blod måste flyta, tjockt och snabbt 

Vi skiter i Juderepublikens frihet. 

När tiden för vedergällning är här, 

Kommer vi vara redo för massmord 

 

Upp med Hohenzollern i gatlyktan! 

Låt hundarna dingla där tills de faller ner! 

Blod måste flyta… 

 

I synagogan hänger där en svart gris. 

Släng in handgranater i parlamentetshuset! 

Blod måste flyta… 

 

Slit bort konkubinerna från furstens säng, 

Smörj giljotinen med judefett. 

Blod måste flyta… 

 

Hohenzollern syftar antagligen på Franz Joseph Prinz av Hohenzollern-Emden, en romersk-

katolsk adelsman som gick med i SS 1933 och sedermera blev officer. Franz Joseph föddes 

som prins och en av arvtagarna till grevskapet Hohenzollern, och då adeln inte var en omtyckt 

klass av många nazister, och Franz Joseph speciellt då han hade släktband till många adliga 

hus runtom i Europa, fick han kämpa för att klättra i organisationen och för att få respekt. 
59

 

Han vann tydligen aldrig respekt hos SA, som fortfarande inte ansåg honom annorlunda än 

andra adelsmän. Hohenzollern kan också bara symbolisera adelsmän i stort. 

Detta är en text med klara våldsmotiv. De talar om att slipa knivar och mörda judar, om att 

hänga adelsmän och att bomba regeringsbyggnader. Texten är starkt antisemitisk, och ”tiden 

för vedergällning” talar om en stundande strid och doftar domedag och determinism. Nyck-

larna i texten är dels ett dekadensförakt, i och med de antielitistiska uttalandena, och dels den 

enda lösningen på de problem som i och med judarna, adelsmännen och de intellektuella har 

skapat; våld. Här jämförs också antagonisterna med djur, och både hundar och grisar (som i 

allmänhet räknas som smutsiga djur) får representera det orena. Renheten blir då också ett 

centralt begrepp. Texten har också ett revolutionärt och antidemokratiskt budskap, då spräng-

andet av regeringsbyggnader och det godtyckliga mördandet av andra människor idag skulle 

klassas som terrorism. 
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2.1.3 Fahnenlied 

Fahnenlied, Flaggsången, var Hitlerjugends sång, och fungerade i Hitlerjugend som en alter-

nativ nationalsång. Den är skriven av Baldur von Schirach, en av ledarna för Hitlerjugend, 

och är även känd som Vorwärts! Vorwärts!  eller Uns’re Fahne flattert uns voran. 
60

 

Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren, 

Vorwärts! Vorwärts! Jugend kennt keine Gefahren. 

Deutschland, du wirst leuchtend stehn mögen wir auch untergehn. 

Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren, 

Vorwärts! Vorwärts! Jugend kennt keine Gefahren. 

Ist das Ziel auch noch so hoch, Jugend zwingt es doch. 

 

Uns're Fahne flattert uns voran. 

In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann 

Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not 

Mit der Fahne der Jugend Für Freiheit und Brot. 

Uns're Fahne flattert uns voran, 

Uns're Fahne ist die neue Zeit. 

Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit! 

Ja die Fahne ist mehr als der Tod!  

 

Jugend! Jugend! Wir sind der Zukunft Soldaten. 

Jugend! Jugend! Träger der kommenden Taten. 

Ja, durch unsre Fäuste fällt wer sich uns entgegenstellt 

Jugend! Jugend! Wir sind der Zukunft Soldaten. 

Jugend! Jugend! Träger der kommenden Taten.  

Führer, wir gehören dir, Wir Kameraden, dir!
 61

 

Framåt! Framåt! Smattrar de ljusa fanfarerna, 

Framåt! Framåt! Ungdomen känner inga faror. 

Tyskland, du förblir lysande om vi så går under. 

Framåt! Framåt! Smattrar de ljusa fanfarerna, 

Framåt! Framåt! Ungdomen känner inga faror. 

Hur högt målet än må vara, klarar ungdomen det ändå. 

 

Vår fana fladdrar framför oss. 

In i framtiden drar vi en för alla och alla för en. 

Vi marscherar för Hitler genom natt och nöd  

med ungdomens fana för frihet och bröd 

Vår fana fladdrar framför oss. 

Vår fana är den nya tiden. 

Och fanan leder oss in i evigheten! 

Ja, fanan är mer än döden. 

 

Ungdom! Ungdom! Vi är framtidens soldater. 

Ungdom! Ungdom! Skaparna av vad som komma skall 

Våra knytnävar skall falla på de som går emot oss 

Ungdom! Ungdom! Vi är framtidens soldater. 

Ungdom! Ungdom! Skaparna av vad som komma skall 

Führern, vi tillhör dig, vi är dina kamrater 

 

Att sången riktar sig till ungdomen råder det ingen tvekan om, då ungdomen varken känner 

fara eller ser omöjligheter i något. Det är de som skall ge bröd och frihet åt tyskarna, alltså 

mat och arbete och möjligheten att kunna leva tyskt och bara tyskt. De ser sig själva som sol-

dater och de som skall bygga landet, men misslyckas de eller dör i strid så gör det inget; målet 

är viktigare är deras eget liv. Här finns en stark gemensamhetskänsla och trots att texten är 

ödesmättad utstrålar den hopp för framtiden. Ett av nyckelbegreppen är fanan; det talas dels 

om ungdomens fana men också om Tysklands fana, vilka säkert kan fungera som samma sak. 

Här finns våldstema, både i ”de ljusa fanfarerna smattrar”, vilket jag tolkar som deras egna 

gevärsskott, och i ”våra knytnävar skall falla på de som går emot oss”, där de lovar att slå ned 

allt motstånd. Här finns också en tydlig hjältedyrkan av, eller snarare en underkastelse till, 

Hitler, vilket i Hitlerjugend var vanligare än hos SS och SA. Ett annat nyckelbegrepp är mar-

schen och rörelsen framåt, vilket nog kan knytas ihop med framtidstron och hoppet, men ock-

så med våldet och med den besinningslösa fart med vilken man skall driva framåt med.  
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2.1.4 Horst-Wessel-Lied 

Horst-Wessel-Lied, eller Die Fahne hoch, var NSDAP:s partisång från 1930 till 1945 och 

fungerade som en alternativ nationalsång i Tredje Riket. Den skrevs av Horst Wessel, och ef-

ter hans död lades det till några verser för att hylla honom. 

Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! 

SA marschiert mit mutig-festem Schritt. 

Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, 

Marschier'n im Geist in uns'ren Reihen mit. 

Die Straße frei den braunen Bataillonen. 

Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann! 

Es schau'n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. 

Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an! 

Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen! 

Zum Kampfe steh'n wir alle schon bereit! 

Bald flattern Hitlerfahnen über Barrikaden. 

Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit! 

Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! 

SA marschiert mit ruhig-festem Schritt. 

Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, 

Marschieren im Geist in unseren Reihen mit.
62

 

Hissa fanan! Slut leden! 

SA marscherar med modiga, bestämda steg. 

Kamrater som den Röda fronten och reaktionärerna sköt 

Marscherar i anden i våra led. 

Håll gatan fri för den bruna bataljonen 

Håll gatan fri för stormtrupperna! 

Redan ser miljoner hoppfullt på hakkorset 

Frihetens och brödets dag är här! 

Ropet har skallat för sista gången 

Vi är alla redo för striden! 

Snart fladdrar Hitlerfanan över barrikaderna 

Vår träldom varar nu inte mycket längre! 

Hissa fanan! Slut leden! 

SA marscherar med modiga, bestämda steg. 

Kamrater som den Röda fronten och reaktionärerna sköt 

Marscherar i anden i våra led. 

 

Några nycklar i texten är bland annat fanan och marschen, som visar på Tysklands krigiska 

väg mot friheten, som i sig är ett annat nyckelbegrepp. Här talas om bröd, alltså arbete och 

välfärd, som fanan bringar landet. Det finns en ödesmättad stämning här, i och med att ”ropet 

har skallat för sista gången” och de är då ”alla redo för striden”. Det kan betyda att en sista 

strid är här, alltså en sorts domedag, och att då skall bojorna brista och ”träldom[en] vara nu 

inte mycket längre”. För att nå detta mål måste tyskarna vara enade, organiserade och sko-

ningslösa. Här finns en antikommunistisk sida också; det sjungs om den Röda fronten och re-

aktionärerna, som alla är en del av det som håller Tyskland i bojor. Att SA marscherar med 

modiga steg tyder också på att det som nu görs är något som är lite okänt och som inte har 

gjorts förut, alltså att det krävs mod för att möta den utmaning som ligger framför då framti-

den för soldaterna är oviss, men framtiden för Tyskland är ljus. Individualismen är helt borta i 

texten och istället är det kampen framför livet och Tyskland framför människan.  

I denna text berättas det också om de fallna kamraterna, som i fortfarande är med i striden; 

”[de] marscherar i anden i våra led”. Detta tyder på ett martyrskapande och ett hjälteskapande. 

”[d]en bruna bataljonen” kommer att leda det tyska folket till frihet och bröd, varför det enligt 

texten är viktigt att alla stöttar den.  
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2.1.5 Volk ans Gewehr 

Volk ans Gewehr är skriven 1931 av SA-officeren Arno Pardun.  

Siehst du im Osten das Morgenrot? 

Ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne! 

Wir halten zusammen, auf Leben und Tod,  

lass' kommen, was immer da wolle! 

Warum jetzt noch zweifeln, hört auf mit dem Hadern, 

Denn noch fließt uns deutsches Blut in den Adern. 

Volk ans Gewehr!  

 

Viele Jahre zogen ins Land, 

Geknechtet das Volk und belogen. 

Das Blut unsrer Brüder färbte den Sand, 

Um heilige Rechte betrogen. 

Im Volke geboren erstand uns ein Führer, 

Gab Glaube und Hoffnung an Deutschland uns wieder. 

Volk ans Gewehr! 

 

Deutscher, wach auf, und reihe dich ein, 

Wir schreiten dem Siege entgegen! 

Frei soll die Arbeit, frei woll'n wir sein 

Und mutig und trotzig verwegen. 

Wir ballen die Fäuste und werden nicht zagen, 

Es gibt kein Zurück mehr, wir werden es wagen! 

Volk ans Gewehr! 

 

Jugend und Alter - Mann für Mann 

Umklammern das Hakenkreuzbanner. 

Ob Bürger, ob Bauer, ob Arbeitsmann, 

Sie schwingen das Schwert und den Hammer 

Für Hitler, für Freiheit, für Arbeit und Brot. 

Deutschland erwache, ende die Not! 

Volk ans Gewehr!
63

 

Ser du i öster, rött om morgonen? 

Ett frihetstecken, denna sol! 

Vi håller ihop, i livet och döden 

Låtom oss komma, vad som än sker 

Varför tveka nu, sluta upp med att bråka 

Fortfarande flyter tyskt blod i våra ådror 

Folk, ta till vapnen! 
 

I många år i vårt land 

Blev folket blev ljugna till och förslavade 

Våra bröders blod färgade sanden 

Och tog ifrån dem sin heliga rätt 

Född bland folket reste sig en ledare 

Som visade att tro och hopp kommer möta Tyskland igen 

Folk, ta till vapen!  

 

Tysk, vakna och engagera dig 

Vi går mot segern! 

Klart är arbetet, vi vill vara fria 

Och modigt och trotsigt  

Vi knyter våra nävar och tvekar inte 

Det finns ingen återvändo, visst vågar vi! 

Folk, ta till vapen! 

 

Ung som gammal – man för man 

Håller om hakkorsflaggan. 

Vare sig du är (med)borgare, bonde eller arbetare 

Om du svingar svärdet eller hammaren 

För Hitler, för frihet, för arbete och bröd 

Tyskland vakna och ända nöden! 

Folk, ta till vapen! 

Första versen manar folket till att sluta upp under samma flagga, den röda hakkorsfanan, för 

att alla ändå är tyskar, vare sig de är döda eller i livet. Morgonen som är röd syftar antagligen 

på den nystart som Tyskland får under nazismen, och trots att det är farligt så måste alla hjäl-

pa till. Andra versen berättar om varför tyskarna måste ta till vapen, och om de hjältar som 

dött för sakens skull; det skapas ett martyrskap och en stark dualism. Tredje versen talar till 

gemene man, att alla skall vara med i striden för friheten och Tyskland. ”Frei soll die arbeit, 

frei woll’n wir sein” är en svårtolkad versrad, som antagligen syftar på att alla vet vad som 

krävs och vad som måste göras. När väl steget är taget mot strid, när näven är knuten, är frihe-

ten nära. Fjärde versen manar alla tyskar, oavsett vilken social status de har och vilken ålder, 

att ta till vapen. Här kommer nyckelord såsom frihet, arbete och bröd, som är drömsamhället 

för tyskarna. Uppmaningen ”Deutschland erwache” är mycket talande, då alla tyskar måste ta 

till vapen (eller på något annat sätt vara med i striden, till exempel att svinga hammaren och 

smida vapen) och vakna ur mardrömmen för att utopin skall ett faktum. Här är våld den enda 

lösningen för att Tyskland skall vakna och segra, och segern är då i stort sett klar. Det finns 

hämndmotiv här, och förrädare, som skall slås ner. Flaggan finns här också, och arbetet idea-

liseras. Positiva ord är tro, hopp, håller ihop, frihetstecken, och att våga. 
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2.1.6 Deutschland Erwache! 

Deutschland Erwache! går också under namnet Heil Hitler Dir! och Sachsenmarsch der 

NSDAP, och är dedikerad till Adolf Hitler.
64

  

 

Deutschland erwache aus deinem bösen Traum! 

Gib fremden Juden in deinem Reich nicht Raum! 

 Wir wollen kämpfen für dein Auferstehn! 

Arisches Blut soll nicht untergehn!  

 

All diese Heuchler, wir werfen sie hinaus, 

Juda entweiche aus unserm deutschen Haus! 

Ist erst die Scholle gesäubert und rein, 

Werden wir einig und glücklich sein!  

 

Wir sind die Kämpfer der N.S.D.A.P. 

Treudeutsch im Herzen, im Kampfe fest und zäh. 

Dem Hakenkreuze ergeben sind wir. 

Heil unserm Führer, Heil Hitler dir! 
65

 

 

 

 

Tyskland vakna från din onda dröm 

Ge de främmande judarna ingen plats i ditt rike 

Vi ska slåss för din återuppståndelse 

Ariskt blod skall aldrig försvinna 

 

Alla dessa hycklare, de slänger vi ut 

Judar, lämna vårt tyska hus 

Om vår fosterlandsjord är ren och sober 

Då skall vi vara enade och lyckliga 

 

Vi är NSDAP:s krigare 

Sanna tyskar i hjärtat, hårda och tuffa i vår kamp 

Vi är hängivna hakkorset 

Hälsad vår ledare, Heil Hitler till eder! 

 

 

 

Denna text är starkt antisemitisk, och innehåller också några språkliga nycklar; renheten i 

”Ariskt blod skall aldrig försvinna”, ”Om vår fosterlandsjord är ren och sober” och ”Sanna 

tyskar i hjärtat” är en av dem. En annan är striden och våldet; ”Vi ska slåss för din återupp-

ståndelse”, ”de slänger vi ut”, ”Vi är NSDAP:s krigare” och ”hårda och tuffa i vår kamp”. 

Enda sättet att uppnå ett enat och lyckligt tyskt folk är att få bort judarna och att i den kampen 

vara hårda, tuffa och hängivna. Hakkorset och Hitler, symboler för nationalsocialismen, får 

också en plats här om än en liten sådan. 
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2.1.7 Kampflied der Nationalsozialisten 

Kampflied der nationalsozialisten är skriven av Kleo Pleyer och bygger på en sång från 1800-

talet.
66

  

Wir sind das Heer vom Hakenkreuz, 

Hebt hoch die roten Fahnen! 

Der deutschen Arbeit wollen wir 

Den Weg zur Freiheit bahnen! 

 

Wir schließen keinen Bruderpakt 

Mit Roten und mit Welschen, 

Und allen, die den Freiheitsbrief 

Des deutsche Volkes fälschen. 

 

Wir sind das Heer… 

 

Wir schließen keinen Bruderpakt 

Mit unseren Tyrannen 

Und mögen sie uns hundertmal 

Ins tiefste Elend bannen.  

 

Wir schließen keinen Bruderpakt 

Mit bangen, feigen Wichten, 

Es gilt die große Niedertracht 

Europas zu vernichte. 

Wir sind das Heer…
67

 

  

 

Vi är hakkorsets armé 

Håll högt vår röda fana 

Vi ska bygga det tyska arbetets  

Väg till frihet 

 

Vi behöver ingen broderspakt 

Med de röda och med Italienarna 

Och resten som frihetsbreven 

Till det tyska folket förvägrar 

 

Vi är hakkorsets armé 

 

Vi behöver ingen broderspakt 

Med vår tyrann 

När de som så många gånger förr 

Förvisar oss till djup misär 

 

Vi behöver ingen broderspakt 

Med fega, ängsliga kräk 

Det är Europas stora uselhet 

Som skall förgöras 

 

Vi är hakkorsets armé 

 

Omkvädet, som sången börjar med, är full av språkliga nycklar. Här talas om fanan, hakkor-

set, armén, arbetet och friheten, och återigen är det under flaggan som man når friheten. Ver-

serna berättar om hur tyskarna förr har blivit förrådda av både ”de röda”, som jag tolkar som 

Sovjetunionen, och Italien, och av de andra europeiska länderna som inte vill ge tyskarna fri-

het. Det handlar också om den inre fiende, som i andra versen benämns ”vår tyrann”, alltså 

judarna och de ”judiska krafterna”, så att säga, vilket inkluderar adeln, kommunisterna och 

andra som nazisterna såg som fiender. Det är hela tiden de andras fel att Tyskland är i den sits 

som de är i. Målet med striden (som de faktiskt inte nämner, men ”armé” duger nog) är att 

förinta ”Europas uselhet”. Förräderi och dualism blir då klart i sammanhanget och ytterligare 

nycklar för att förstå texten.  
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2.1.8 Es zittern die morschen Knochen 

Es zittern die morschen knochen är skriven av Hans Baumann, barnboksförfattare och aktiv i 

Hitlerjugend, i mitten av 30-talet. Det var en de populäraste sångerna i det Tredje Riket, och 

framförallt bland de unga nazisterna. 

 

Denna text är starkt dualistisk. Den berättar om hur de ”ruttna benen darrar” och hur ”de inte 

vill förstå sången”, bland annat, vilket syftar på hur tyskarnas fiender (både inre och yttre) inte 

är som dem och allt skall få se vad tyskarna går för. Här är det tyskarna som har rätt och som 

slåss för det goda, mot ”terrorn”, och det är de som skall ha sin frihet. Striden och kampen är 

ytterst väsentlig, då de ”skall marschera framåt även om allt skulle falla isär” för att de skall 

ändå ”bygg[a] upp allt igen”. Segern spelar inte så stor roll då, utan det är vägen dit. Friheten 

är en viktig nyckel i texten, bland annat i ”Du frihetens flagga, flyg!”, vilket kan ses som pa-

radoxalt just med tanke på att kampen ses som viktigare än segern. Tyskland är alltså ett före-

döme och hela världen skall ligga inför dess fötter, just för att man inte ger upp i sin kamp för 

frihet. 
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Es zittern die morschen Knochen, 

Der Welt vor dem großen Krieg, 

Wir haben den Schrecken gebrochen, 

Für uns war's ein großer Sieg. 

 

Wir werden weiter marschieren 

Wenn alles in Scherben fällt, 

Denn heute  gehört uns Deutschland 

Und morgen die ganze Welt. 

 

Und liegt vom Kampfe in Trümmern 

Die ganze Welt zuhauf, 

Das soll uns den Teufel kümmern, 

Wir bauen sie wieder auf. 

 

Und mögen die Alten auch schelten, 

So laßt sie nur toben und schrei'n, 

Und stemmen sich gegen uns Welten, 

Wir werden doch Sieger sein. 

 

Sie wollen das Lied nicht begreifen, 

Sie denken an Knechtschaft und Krieg 

Derweil unsre Äcker reifen, 

Du Fahne der Freiheit, flieg! 

  

Wir werden weiter marschieren, 

Wenn alles in Scherben fällt; 

Die Freiheit stand auf in Deutschland 

Und morgen gehört ihr die Welt.
68

 

Världens ruttna (skelett)ben darrar 

Inför det stora kriget 

Vi har krossat terrorn 

Det var en stor seger för oss 

 

Vi skall marschera framåt 

Även om allt skulle falla isär 

För idag tillhör Tyskland oss 

Och imorgon tar vi världen 

 

Och ligger hela världen 

På grund av striden i ruiner 

Skulle inte en djävul bry sig 

Vi bygger upp allt igen 

 

Och låt de urgamla banna 

Låt dem skrika och gå på 

Och skulle världar vara mot oss 

Kommer vi att vara vinnare ändå 

 

De vill inte förstå sången 

De tänker på slaveri och krig 

Medan våra fält de blomstrar 

Du frihetens flagga, flyg! 

 

Vi skall marschera framåt 

Även om allt skulle falla isär 

Friheten tog fart i Tyskland 

Och imorgon, tillhör världen henne 
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2.1.9 Von Finnland bis zum Schwarzen Meer 

Von Finnland bis zum Schwarzen Meer är skriven av Norbert Schultze, på uppdrag av Joseph 

Goebbels, som en renodlad propagandalåt.  

Wir standen für Deutschland auf Posten 

Und hielten die große Wacht. 

Nun hebt sich die Sonne im Osten 

Und ruft die Millionen zur Schlacht.  

 

Von Finnland bis zum Schwarzen Meer: 

Vorwärts, vorwärts! 

Vorwärts nach Osten, du stürmend' Heer! 

Freiheit das Ziel, Sieg das Panier! 

Führer, befiehl! Wir folgen dir!  

 

Den Marsch von Horst Wessel begonnen 

Im braunen Gewand der SA 

Vollenden die grauen Kolonnen: 

Die große Stunde ist da! 

 

Von Finnland bis… 

 
Nun brausen nach Osten die Heere 

Ins russische Land hinein. 

Kameraden, nun an die Gewehre! 

Der Sieg wird unser sein! 

 
Von Finnland bis…

69
 

Vi stod på vår post för Tyskland  

Och höll storvakt 

Nu stiger solen i öster 

Och miljoner kallas till strid 

 

Från Finland till Svarta havet: 

Framåt, framåt! 

Framåt åt öster, du stormande här! 

Frihet är målet, seger åt fanan! 

Führer, befall oss! Vi följer dig! 

 

Marschen började med Horst Wessel 

I SA:s bruna rockar 

Slut upp i de grå kolonnerna 

Den stora stunden är här! 

 

Från Finland till… 

 

Angelägna nu om att dra armén österut 

Till det ryska inlandet 

Kamrater, ta nu till vapen! 

Segern är vår! 

 

Från Finland till… 

 

Texten handlar om hur de tyska soldaterna skall ta över Europa och framförallt östra Europa. 

Första versen berättar om hur tyskarna går från att ha hållit vakt och försvarat till att aktivt 

söka strid och gå på offensiven. Andra versen berättar något om hur den tyska armén och sol-

daterna har börjat som SA i Tyskland för att sedan inkorporeras i krigsmakten och att alla bli 

en. Tredje versen bekräftar det som redan har sjungits, alltså att vapen skall användas för att 

segra mot ryssen. Omkvädet talar också om att det verkligen är österut som man skall dra, och 

att det är Hitler man lyder för att fanan skall segra och ge frihet. 

Nycklar i texten är bland annat friheten, fanan och striden. Våldet beskrivs inte så bokstavligt 

här som i många andra sånger, utan det räcker med att uppmana till att ta till vapen och att 

segern är här om striden väl genomförs. Det finns ett hopp och en optimism i sången och inte 

samma ödesmättnad som annars präglar marscherna från det Tredje Riket, fast än ”den stora 

stunden är här” visar på en sorts determinism. En annan nyckel i texten är ordet ”framåt”, som 

åter både bokstavligt och bildligt pekar på att framtiden och det som komma skall (kanske ut-

fallet av ”den stora stunden”) är det viktigaste; tas striden vinns segern. 
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2.1.10 Wir stürmen dem Siege entgegen 

Wir stürmen… är skriven 1941 då Tyskland gick in i Balkan, för att ockupera Jugoslavien och 

Grekland. 

Der Feind will bedroh'n unsere Flanken, 

Drum stoßen durch Fels und Verhau 

Wir vom Walde der Karawanken 

Hinab zur Save und Drau. 

 

Wir stürmen dem Siege entgegen 

und säubern Europas Haus 

und schlagen mit hämmernden Schlägen 

die Briten zum Lande hinaus 

 

Wir schlagen die Balkanverschwörer, 

Die einst schon den Weltkrieg entfacht 

Und die englischen Völkerbetörer 

Zusammen in siegreicher Schlacht. 

 

Wir stürmen dem Siege entgegen… 

 

Und mögen auch manche noch bluten 

dringt vorwärts das tapfere Heer 

zu der Adria schimmernden Fluten 

und zum blauen Ägäischen Meer 

 

Wir stürmen dem Siege entgegen…
70

 

Fienden kommer att hota våra flanker 

Trumman tränger igenom sten och barrikad 

Vi från skogen vid Karawankerna 

Ner till Sava och Drava 

 

Vi stormar mot segern 

Och att rena Europas hus 

Med hammarslag 

Driver vi britterna ut 

 

Vi slår Balkankonstpiratörerna 

Som en gång startade ett världskrig 

Och de engelska som lurar folket 

 Tillsammans på en gång i en segerrik strid 

 

Vi stormar mot segern… 

 

Några kommer också att blöda 

Under vår tappra härs framryckningar 

Till det skimrande Adriatiska vattnet 

Och till det blå Egeiska havet 

 

Vi stormar mot segern… 

 

 

Här är det åter kriget som är i centrum, och den yttre fienden snarare än den inre. Istället för 

att hetsa tyskarna till judeförföljelse och liknande sjungs det om att ”rena Europas hus”, vilket 

i och för sig låter som om det har rasbiologiska motiv, men som antagligen menar de länder i 

Europa som inte ställer upp på Tysklands sida. Britterna pekas ut, och ”med hammarslag” kan 

syfta på krigsindustrin och hur arbetet i Tyskland är viktigt för hur armén klarar sig i Europa.  

Texten har tydliga politisk-strategiska motiv och pekar ut enskilda länder snarare än folk och 

religioner, som ”Balkankonspiratörerna som en gång startade ett världskrig” och de ”engelska 

som lurar folket”. Att peka ut sina krigsmotståndare är inte så typiskt just den nazistiska ideo-

login utan ett allmänt drag bland länder i krig, och allt som allt finns här inte så många nyck-

lar som kan förknippas med nazismen. Här återfinns dock ”vi stormar mot segern”, där både 

”storm” och ”seger” kan sägas förknippas med nazisternas diskurs.  
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2.1.11 Panzerlied 

Överstelöjtnant Kurt Wiehle skrev denna 1933 och melodin bygger på en gammal tysk sjö-

mansvisa. 

Ob's stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, 

Der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht. 

Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, 

Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin.  

 
 Mit donnernden Motoren, geschwind wie der Blitz, 

Dem Feinde entgegen, im Panzer geschützt. 

Voraus den Kameraden, im Kampf steh'n wir allein, 

So stoßen wir tief in die feindlichen Reihn.  

 
Wenn vor uns ein feindliches Heer dann erscheint, 

Wird Vollgas gegeben und ran an den Feind! 

Was gilt denn unser Leben für unsres Reiches Heer? 

Für Deutschland zu sterben ist uns höchste Ehr.  

 
Mit Sperren und Minen hält der Gegner uns auf, 

Wir lachen darüber und fahren nicht drauf. 

Und droh'n vor uns Geschütze, versteckt im gelben Sand, 

Wir suchen uns Wege die keiner sonst fand.  

 
Und läßt uns im Stich einst das treulose Glück, 

Und kehren wir nicht mehr zur Heimat zurück, 

Trifft uns die Todeskugel, Ruft uns das Schicksal ab, 

Dann wird uns der Panzer ein ehernes Grab.
71

 

I snöoväder eller åska, eller i solens varma ljus 

Om dagen är het eller natten är iskall 

Våra ansikten täckta av smuts, men anden dör aldrig 

Vår Panzer vrålar igenom stormen ändå 

 
Motorerna dånar som vinden är snabb 

Mot fienden drar vi, säkra i vår rustning 

Bakom oss ropar våra kamrater att vi slåss här ena 

Vi hugger genom försvaret djupt bak fiendens märg 

 
Närhelst vår fiende når vår syn 

Blir det full fart framåt tills vi dem når! 

Vad är egentligen livet för vårat rikes här? 

Att dö för Tyskland den högsta äran är. 

 
Med spärrar och minor försöker fienden mota oss 

Vi skrattar åt det och går inte på det 

Och när de hotar med kanoner gömda ner i sand 

Hittar vi vägen till säkrare land 

 

Och skulle till slut Fru Fortuna ge sig av 

Och vi ej kan ta oss hem igen 

Om en kula med vårt namn på förseglar vårt öde 

Vår Panzer kommer till slut att bli vår sista grav 

 

Denna sång är ett ode, ja, en lovsång till kriget och till pansarvagnen. Döden glorifieras och 

att dö i sin rustning, sin Panzer, är något att faktiskt sträva efter. Detta är inte en sång med 

ideologiska motiv eller med särskilt politiskt innehåll, utan det är en moralhöjare med ett 

genomarbetat syfte att få soldaterna att inte frukta döden och att älska sitt land och striden för 

detta över allt annat. Texten är överöst med vädermetaforer och liknelser; snö, åska, storm, sol 

och vind. Detta kan spegla krigets nyckfullhet, men har också en romantisk sida till sig, något 

som i hög grad platsar i Tysklands tradition av naturförsköning och romantik. Trots att de 

sjunger att de klarar allt, att de ställer upp i vått och torrt och att de slår mot fienden, är det 

inte säkert att de överlever; seger eller frihet nämns aldrig i sången, varför denna skiljer sig 

väsentligt från många andra sånger från Tredje Riket. I och med att sången är skriven redan 

1933 är inte krig något att tala om heller, så situationen kanske inte var så allvarlig att man var 

tvungna att prata om seger än?  
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2.1.12 Es pfeift von allen Dächern 

Es pfeift von allen Dächern, 

Für heut' die Arbeit aus. 

Es ruhen die Maschinen, 

Wir gehen müd' nach Haus. 

Daheim ist Not und Elend, 

Das ist der Arbeit Lohn. 

Geduld, verratne Brüder, 

Schon wanket Judas Thron. 

 

Geduld und ballt die Fäuste, 

Sie hören nicht den Sturm, 

Sie hören nicht sein Brausen 

Und nicht die Glock' vom Turm, 

Sie kennen nicht den Hunger, 

Sie hören nicht den Schrei 

Gebt Raum der deutschen Arbeit, 

Für uns die Straße frei! 

 

Ein Hoch der deutschen Arbeit, 

Voran die Fahne rot, 

Das Hakenkreuz muß siegen 

Vom Freiheitslicht umloht 

Es kämpfen deutsche Männer 

Für eine neue Zeit, 

Wir woll'n nicht ruh'n nocht rasten, 

Bis Deutschland einst befreit.
72

 

 

Det ekar over hustaken, 

Nu är arbetet slut för idag 

Maskinerna vilar nu 

Vi går trötta hem 

Hemmet är eländigt och i nöd 

Det är arbetets lön 

Tålamod, ärade broder 

Judas tron vacklar redan 

 

Tålmodigt knyter han näven 

Du hör inte stormen 

Du hör den inte ryta 

Och inte heller klockan i tornet 

Du känner inte hunger 

Du hör inte skriket/gråten 

Ge plats åt det tyska arbetet 

För oss skall gatorna vara fria! 

 

Länge leve det tyska arbetet 

Framåt vår röda flagga 

Hakkorset kommer att segra 

Från frihetens ljus lyste 

De tyska män som strider 

För en ny tid 

Vi ska inte vila eller pausa 

Tills Tyskland till slut är fritt 

 

Denna sång verkar vara riktad till gemene tysk, alltså den vanlige arbetande tysken i ett försök 

att mobilisera och fånga upp massorna. Den beskriver slitet och ledan för den vanlige fabriks-

arbetaren och hur det är judarnas fel att saker är som det är. ”Judas tron vacklar redan” visar 

tydligt att det är judarna som anses styra men att friheten är nära. När väl timmen är slagen 

och striden är här, som andra versen syftar på, kommer inte något annat att spela någon roll än 

just striden. Tredje versen är full av språkliga nycklar, så som arbete, flagga, hakkors, frihet 

och den eviga kampen. Första och andra versen har också vädermetaforer i sig, vilket åter kan 

visa på en nationalromantisk sida med naturen i första rummet, vilket ter sig paradoxalt med 

de teknologiska och industriella teman som också återfinns; den nazistiska ideologin var ju 

som bekant kluven gällande detta. Sången är sammanfattningsvis en allegori över tecknen på 

att striden till slut skall börja och hur denna skall leda till frihet om ingen ger upp. 
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2.2 Vit Makt-texter 

De texter från Vit Makt jag har valt i min undersökning är de som jag har funnit vara mest 

omtalade eller populära på olika internetforum och diskussionstrådar med tema rörande Vit 

Makt och dess musik. Vidare har jag sett till att få en spridning bland musikgrupperna och 

valt högst tre texter från samma grupp för att få en överblick över rörelsens musikvärld och 

kunna slutsatser från en bättre bakgrund. Samtliga band är svenska och texterna är också på 

svenska.  

2.2.1 Pluton Svea – Frihet och rätt 

Från Stora Drammen i syd till Treriksröset i nord,  

sträcker sig Sverige, det vackraste på vår jord.  

Högborg för svinen som med vanmakt förgör.  

Och passivt ser på när svensken dör.  

 

I svastikans tecken, vår frihetssymbol,  

stärks vår tro om ett enat mål.  

Vi höjer vapen för fosterjord och ätt,  

vårt slutliga mål är frihet och rätt.  

 

Vi länge stått i dess väg, de försökt att bana fri.  

Mångkulturens massor - ett politiskt hyckleri.  

Men det skarpaste stål skall fria eller fälla  

Och då för alltid våra lagar gälla!  

 

I svastikans tecken… 

 

Fast svensken tvingas att leva fattig i sitt eget land,  

bistår vi andra med en hjälpande hand.  

Den största i nöd är ej den som givits mat.  

Den största i nöd är den som svikits av sin stat!  

 

I svastikans tecken… 
73

 

 

Första versen berättar om hur vackert Sverige är, och hur fel våra styrande politiker har när de 

skall ta hand om landet. Refrängen har tydliga nationalsocialistiska tendenser i och med att de 

sjunger att svastikan skall leda till frihet och att vapen måste dras för att detta skall ske. Andra 

versen handlar om motståndet som nynazisterna har stått för, och hur en revolutionär rörelse 

som deras skall låta ”det skarpaste stål […] fria eller fälla” för att sedan ”för alltid låta [deras] 

lagar gälla”. Mångkulturen pekas ut som en stor bov i hur Sverige är idag, och tredje versen 

anknyter till detta, i och med att ”svensken tvingas leva fattig i sitt eget land [medan vi bistår] 

andra med en hjälpande hand”. Dualismen är stark och nynazisterna blir hjältar och staten, 

som inte anses vara svensk eller bra för svenskarna eller Sverige, är skurken. 

De språkliga nycklarna här är flaggan, alltså svastikan, friheten, en uppmaning till våld, främ-

lingsfientligheten och förräderi.  
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2.2.2 Pluton Svea – Internationalen 

Pluton Svea, från Eskilstuna, är ett av Sveriges kanske mest kända Vit Makt-band, mycket på 

grund av sin produktivitet; de släppte sju album på åtta år, 1995-2002. Bandet lade ner 2002, 

men medlemmarna är nu aktiva i andra band i samma sfär.  

Upp till kamp emot asen som förrått vårat land 

Sänd förrädarna till gasen i Nationalsocialismens namn 

 

Moder Svea vi vårdar med kärlek och respekt 

Blanka kängor så hårda mot varje blattes släkt 

 

Ta till vapen mot svinen dessa fega små kräk 

För den nya disciplinen accepterar inget mjäk 

 

Nu vår svartklädda stormgrupp har segrat äntligen 

Nu ska svastikafana upp i varje svenskt folkhem
74

 

 

När de i Tredje Riket tog en gammal känd folkvisa eller kristen sång och gjorde den till sin 

egen, tar nynazisterna här en känd socialistisk sång och skriver om texten. Personligen är det-

ta en olustig text, inte på grund av den omskrivning de gjort på Internationalen, utan på grund 

av det klara och tydliga nynazistiska budskapet. De talar om att gasa ihjäl meningsmotstånda-

re, att slå ihjäl invandrare, att störta regeringen, terrorism och att ena Sverige under hakkorset. 

De sjunger även om den ”svartklädda stormgruppen”, vilket är har tydliga kopplingar till 

Tredje Riket. Här finns också en slags fosterlandskärlek som motvikt till allt hat som annars 

är utmärkande för texten. 

De språkliga nycklar som finns här är förrädarna, kampen, segern, uppmaningar till våld, 

främlingsfientlighet, ett revolutionärt budskap och flaggan.  
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2.2.3 Dirlewanger – Blodet skall flöda 

Dirlewanger var ett av Sveriges första Vit Makt-band och bildades i mitten av 1980-talet av 

personer från Göteborg och Borås. De hann under sin livstid på sju år spela in fyra skivor och 

gjorde sig snabbt ett namn även utomlands då de sjöng en del material på engelska. Medlem-

marna i bandet fortsatte, efter att bandet lades ner, under ett annat namn, Heroes, och spelar 

numer en rumsrenare form av Vit Makt-musik, så kallad vikingarock. 

Förakta inte våldet, vapen, ammunition.  

Med våld skall vi förena vår nation.  

Det är dags att ta till vapen, sätta hårt emot hårt.  

Det är dags att ta tillbaka det som är vårt  

 

Blodet skall flöda, än en gång  

Blodet skall flöda, hör min sång  

Blodet skall flöda, hatet skall glöda än en gång  

 

Nu har vi fått för mycket, vårt tålamod är slut  

Nu skall vi rensa upp och ni skall ut 

Sticker du inte fort nog, ditt lilla judeas 

Så skall du få dig en portion med gas 

 

Blodet skall flöda, än en gång  

Blodet skall flöda, hör min sång  

Blodet skall flöda, hatet skall glöda än en gång
75

 

 

Det är inte långt till att tro att detta är en nick åt Blut muss fließen (se 2.1.2), och att textför-

fattaren därmed vill se sig och sin rörelse som en del i något större. Första versen ger en klar 

uppgift till nynazisterna i och med uppmaningen att ta till vapen och våld för att ”förena vår 

nation”. Refrängen berättar om hur blodet skall flyta ”än en gång”, och just att det är ”än en 

gång” är ytterligare ett tecken på att man vill se sig själv som en tronföljare till nazisterna i 

Tredje Riket. Andra versen har klart antisemitiska förtecken, då den dels uppmanar (eller sna-

rare vill tvinga) den judiska befolkningen att lämna landet, annars väntar en död likt den i 

koncentrationsläger. Allt som allt är texten mycket uppviglande och våldsförespråkande, med 

blod och vapen som språkliga nycklar. Här finns också en sorts förräderitanke; vem skall ny-

nazisterna ta tillbaka det som är deras ifrån? Antagligen rasförrädarna, alltså de nu styrande 

politikerna. 
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2.2.4 Storm – Hell Seger 

Storm är ett av de få Vit Makt-banden som hade sin storhetstid i mitten på 90-talet som fortfa-

rande är aktiva under samma namn. De kommer från Nödinge-Nol i Ale kommun, och har 

från sitt bildande 1992 spelat in sju skivor, både på svenska och på engelska.  

Nu har vår tid kommit, nu blåser våra vindar igen 

Vi skall marschera på gatorna och hålla fanan högt igen 

Folk skall åter igen stå jublandes på rad 

När dom hyllar våran vita segerparad 

 

Nu är våran falska regering ett minne blott 

Politiker och pampar dom skall hållas kort 

Pressen och dess journalister dom skall tystas ner 

Rasförrädare och bögar, dom finns inte mer 

 

Hell Seger - Hell alla vita krigare 

Vi dör hellre, än att bli besegrade 

Hell Seger - Hell allas våran rasliga kamp 

Alla medel är tillåtna i våran frihetskamp 

 

Nu har våran dröm äntligen blivit sann 

På gatorna finns bara vit kvinna, vit man 

Sionismens offer, dom är satta ur spel 

Dom felande länkarna, dom finns inte mer 

 

Hell Seger - Hell alla vita krigare 

Vi dör hellre, än att bli besegrade 

Hell Seger - Hell allas våran rasliga kamp 

Alla medel är tillåtna i våran frihetskamp
76

 

 

Första versen berättar om hur det ser ut efter att de ariska krigarna har segrat, och ordet ”igen” 

som används ett antal gånger där visar på en vilja att höra ihop med nazisterna i Tyskland på 

30-talet. Andra versen spinner vidare på temat och förklarar vad som händer med fienderna, 

alltså rasförrädarna, må det vara politiker, pampar, medierna eller ”bögarna”. Refrängen är 

intressant i två aspekter; dels visar den på ett välkomnande av segern och en säkerhet på den-

samma vilket knyter an till den första versen, dels visar textraden ”vi dör hellre, än att bli be-

segrade” att segern inte alls är så säker och att ”våran frihetskamp” är vad det egentligen 

handlar om. Här finns alltså ett paradoxalt förhållande till segern och till kampen, till livet och 

till döden. Tredje versen spär ytterligare på det knepiga förhållandet mellan seger och förlust, 

då ”våran dröm äntligen blivit sann”. Den har också tydliga antisemitiska och rasbiologiska 

tendenser med indirekta våldsteman. 

De språkliga nycklarna här är dels segern och kampen, och dels det ambivalenta förhållandet 

mellan de två begreppen. Skall kampen leda till frihet, eller kommer den efter segern först? 

Andra nycklar är rasbegreppet, antisemitismen, döden och ett revolutionärt våldstema i till 

exempel ”alla medel är tillåtna”.  
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2.2.5 Storm – Blod och ära 

Trots ökat förtryck från storebror, trots lögner, hets och förtal 

Fortsätter kampen att återta det våra nya herrar stal 

Arvet från de gamla ämnat för våra barn 

Skändas nu dagligen allt enligt deras plan 

 

För blod & ära - för folk och nation 

Vi skall fjättra besten på Moder Sveas tron 

För blod & ära - för folk och nation 

Sverige skall åter igen bli en fri nation 

 

Moder Svea är döende tack vare svenskens apati 

Ni vägrade se sanningen men det gjorde inte vi 

Vi har genomskådat fienden, vi äter ej ur hans hand 

Vi är Moder Sveas sista hopp, vi kämpar för Sveriges folk och land 

 

För blod & ära - för folk och nation 

Vi skall fjättra besten på Moder Sveas tron 

För blod & ära - för folk och nation 

Sverige skall åter igen bli en fri nation
77

 

 

Första versen handlar om hur ledarna, de styrande politikerna, har förrått landet och försöker 

tysta och slå ner på den nynazistiska rörelsen, men också hur nynazisterna ändå står upp emot 

dem i ”kampen att återta det våra nya herrar stal”. Refrängen berättar om hur de nu styrande 

är falska ledare i ”vi skall fjättra besten på Moder Sveas tron”, och ”besten” syftar antagligen 

också på judarna och tron på ZOG. Andra versen pekar på gemene man som fiende och som 

antagonist i kampen i och med att ”svensken” stod och tittade på och ”äter … ur hans hand”.  

Man ser sig själva som Sveriges och rasens och folkets enda hopp här, och kampen och äran 

är centrala begrepp, liksom friheten och döden. Förräderiet visar sig också här, liksom kärle-

ken till fosterlandet. 
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2.2.6 Storm – Tro, hopp och kamp 

Jag har en dröm om ett enat folk  

I ett vitt hemland, enade under fanan 

Där vårt vita folk inte längre styrs 

Av politiker skolade i den marxistiska läran  

 

I vårt nya rike finns det bara en ras 

Fritt från parasiter och folk av slavnatur 

Ett homogent vitt land utan inre stridigheter 

Där alla känner stolthet över vårt arv och vår kultur.  

 

Tro, hopp och kamp - tro, hopp och kamp.  

Tro - tron på Nationalsocialismen. 

 Hopp - hoppet om en vit framtid.  

Kamp - genom kamp till seger.  

Tro, hopp och kamp - ingen seger utan strid.  

 

Marxismen har gått under en gång för alla 

Det är slut på förtrycket under hammaren och skäran 

Vårt vita folk kan äntligen leva tryggt och fritt 

Höjda armar saluterar våran segerfana. 

 

Tro, hopp och kamp - tro, hopp och kamp.  

Tro - tron på Nationalsocialismen. 

 Hopp - hoppet om en vit framtid.  

Kamp - genom kamp till seger.  

Tro, hopp och kamp - ingen seger utan strid.
78

 

 

Första versen handlar om en framtidsvision med rasbiologiska och antikommunistiska för-

tecken, även om ”politiker skolade i den marxistiska läran” nog snarare syftar på socialdemo-

krater och liberaler. Andra versen är dualistiskt präglad, där raskriget och –motsättningarna är 

centrala. Meningsmotståndare beskrivs som ”parasiter” och de rasliga motståndarna är av 

”slavnatur”, och målet med kampen är ett vitt land med kulturarv. Refrängen pekar på några 

viktiga aspekter, så som tron på ideologin, hoppet om att segern skall komma och kampen ge-

nom vilken segern uppnås. Tredje versen är ytterligare en antikommunistisk känga och en 

framtidsvision där ”höjda armar saluterar våran segerfana”, som nog snarare är hakkorset än 

den svenska flaggan.  

Några centrala begrepp och nycklar här är som sig följer tron, hoppet och kampen, men även 

segern, rasbegreppet och antikommunismen/antidemokratin. Här finns också en slags foster-

landskärlek, om begreppet används parallellt med raskärleken, och raskriget lyser igenom 

starkt här. Flaggan får också vara med på ett hörn, och de ”höjda armarna” kan vara en nick åt 

nazityskland. 
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2.2.7 Triskelon – Vi skall härska 

Triskelon bildades i mitten på 90-talet i Trollhättan och har såvitt jag vet endast spelat in två 

skivor. Triskelon är något unika med sin death metal White Noise i Sverige, då de flesta 

svenska Vit Makt-band håller sig till den mer melodiska punk- eller rockmusiken.  

Vi är födda att regera, de svaga ska dö 

De starka ska segra, naturens lag är vår religion 

Naturens utvalda, en vit legion! 

 

Vi är vargar, ni är får 

Ert blod ska färga vårt stål  

Ni ska fördrivas från våra portar 

Martyrer föds, frihet kostar! 

 

Knäböj era nya mästare 

Knäböj era nya härskare 

 

Vi ska se röda flaggor brinna  

All ondska ska då försvinna 

Nationalsocialist hör ditt kall 

Detta ska bli marxismens fall! 

 

En enad kamp mot kommunism 

En enad kamp mot kapitalism 

Ett nytt rike ska komma 

Med starka band, med starka sömmar! 

 

Knäböj era nya mästare 

Knäböj era nya härskare
79

 

 

Första versen beskriver en slags socialdarwinism likt den i Tredje Riket, där ras betecknar hur 

en person eller ett folk står i förhållande till varandra evolutionärt. Naturligtvis är detta en 

snedvriden och helt fel uppfattning om hur evolutionen och det naturliga urvalet fungerar, och 

det är av ideologiska skäl snarare än vetenskapliga som denna tes läggs fram. Andra versen 

berättar just om hur nynazisterna måste hjälpa till i denna process genom att låta motståndares 

”blod färga vårt stål”. Refrängen slår fast att den vita rasen är en härskarras och det är den 

som står högst upp i den evolutionära och samhälleliga stegen. Tredje och fjärde versen hand-

lar mer om de politiska motståndarna i kommunisterna och kapitalisterna, och hur en enad 

kamp mot dessa kommer att leda till ett nytt rike. 

Texten är oerhört våldsam och obehaglig. Den har ett nära nog religiöst språk i ”vi är vargar, 

ni är får”, ”ni skall fördrivas från våra portar” och ”ett nytt rike ska komma”. Några nycklar i 

texten är antikommunismen och antikapitalismen, den väpnade kampen mot motståndet, ras-

biologi och socialdarwinism samt friheten som kampen skall leda till. 
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2.2.8 Vit Aggression – Ett enat folk 

Vit Aggression bildades 1986 i Södertälje och hann släppa en handfull skivor fram tills de 

helt lade ner i slutet av 90-talet. Medlemmarna i bandet var också aktiva med att trycka och ge 

ut nynazistiska tidningar och tidsskrifter.  

Likt en fågel Fenix kommer Svea rike att resa sig ifrån sitt fall  

Stolta kommer vi att bygga upp ett imperium likt det var 

Vi kommer att kämpa för våran frihet, som vi kommer att få genom vår kamp 

"En för alla - alla för en!" - en paroll i enighet 

 

Ett enat folk, en stolt nation 

En stark ledare, en svensk union 

 

I nationalsocialismens namn och heder bygger vi upp vårat land  

Den som ställer sig i motvärn, han kommer att få känna på vårt hat 

Idag inväntar vi den gryningen, då vår kommande ledare uppenbarar sig 

Sen inför blågula fanor, vi höjer vår röst till salut - Hell! 

 

Ett enat folk, en stolt nation 

En stark ledare, en svensk union
80

 

 

Första versen behandlar hur kampen kommer att leda till frihet om alla är enade, och att det då 

kommer att resa sig ett nytt rike, ”ett imperium likt det var”. Det kan antingen syfta på Tredje 

Riket eller på Sverige under t.ex. stormaktstiden eller liknande, eller helt enkelt ett drömrike. 

Refrängen menar att en stark ledare behövs om Sveriges folk skall kunna enas. Andra versen 

sjunger om att nationalsocialismen är vägen framåt, och att motståndet kommer att slås ner. 

Den berättar också om hur den yttersta dagen är nära, och att det är under den blågula fanan 

som folket skall stå enade. 

Sången talar ganska mycket för sig själv, och att kampen kommer att leda till frihet råder ing-

en tvekan om. Fanan är en annan nyckel, och även om det talas om den blågula finns det inget 

som säger att den inte pryds av ett hakkors. Här finns också en idoldyrkan av en ledare, som 

är onämnd, men som skall komma. Texten har vissa religiösa toner; ”idag inväntar gryning-

en”, ”likt en Fågel fenix” och ”då vår kommande ledare uppenbarar sig”.  
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2.2.9 Vit Legion – Rike av stål 

Vårat land är nu belägrat utav dom  

Som bespottar vårat land, vår ras och våran tro 

Men nu har vi fått nog, vi ska sätta hårt mot hårt 

Vi ska än en gång få kämpa för landet som är vårt 

 

Vi ska spränga parlamentet och dess system 

Som kontrollerar alla svenskar utan problem 

Alla politiker ska vi hänga upp på rad 

När vi marscherar genom Sverige från stad till stad 

 

I ghettot ska det rensas utan pardon 

Det kriminella packet ska ut från vår nation 

Kommunister och förrädare ska sona sitt brott 

De ska veta att de lever, för oss dom har förrått 

 

Ett införande av dödsstraff för pedofili 

På hela rättssystemet vi nu ska sätta pli 

Rusta i det militära, vi bygger en ny armé 

För fiender till riket ska ligga på knä och be 

 

En ny nation vi bygger, ett rike utav stål  

En sund människoras det är vårat mål 

Där alla invånare ska leva tryggt och fritt 

Vi härdar vårt rike och Sverige förblir vitt
81

 

 

Första versen berättar om hur Sverige styrs och bebos av folk som inte har rätt till att göra det, 

då de inte är riktiga svenskar. Andra versen berättar om hur man skall komma till rätta med 

detta med hjälp av våld mot politikerna, hård disciplin och terrorism, och den tredje versen 

handlar om hur kriminella, rasförrädare och kommunister skall rensas utan pardon. ”Ghettot” 

som beskrivs här kan vara en anknytning till ghettot i Warszawa på 40-talet, och syftar antag-

ligen på invandrartäta förorter. Fjärde och femte versen fortsätter med berättandet om hur 

Sverige skall komma på fötter igen; byggandet av en milis och en armé för att rensa ut allt 

som är dåligt för den ”sund[a] människoras[en]”, så att Sverige blir fritt och vitt. 

Texten har tydliga våldsteman, där våldet riktas både mot etablissemanget och staten och mot 

enskilda individer. Att ”spränga parlamentet” var något som de tyska nazisterna också sjöng 

om, och denna sortens terrorism är ett vanligt tema i Vit Makt-diskursen. I texten beskrivs den 

svenska nynazistiska rörelsen som en sorts folkets armé som skall ”marschera genom Sverige 

från stad till stad” och ”rensa utan pardon”, vilket låter väldigt likt SA i Tredje Riket. Rasen är 

ett centralt begrepp, liksom våldet, terrorismen, antikommunismen och sundheten. Mycket av 

budskapet går ut på att jämna allt med marken, att ta bort allt det gamla, och ersätta det med 

något nytt, alltså ett revolutionärt förhållningssätt. 
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2.2.10 Fyrdung – Revolt 

Fyrdung bildades 1999 av avhoppade medlemmar från andra Vit Makt-band, bl.a. Pluton 

Svea, Division S och Vit Aggression. De har släppt fem skivor och är fortfarande aktiva.  

Den uppdämda vrede som i åratal sjudit  

Från förorter till centrum den kokar alltmer 

I skolor och media har sanningen förbjudits 

Och tvångsintegrationen, den drabbar alltfler 

 

Till sist antänds gnistan som alla väntat på 

Mångkulturens krutdurk exploderar då 

Upplopp, raskravaller, blåljus och sirener 

Våra vapen riktas mot politiker 

 

Gatorna är fyllda av mänskliga får 

Slödder och patrask så långt ögat når 

Politiker, journalister, korrumperade svin 

Avfallet av den ruttna demokratin 

 

Rosenbad står i lågor, hela skiten står i brand 

Nu får de betala, de har förrått vårat land 

Rosenbad står i lågor, svinen skriker i plågor 

Svensken har vaknat och greppat sitt gevär 

 

Länge har vi tigit, accepterat våran lott 

Gripits och straffats för påhittade brott 

Hunsats och hånats, förtryckts och bespottats 

Nu är det slut med det, nu slår vi tillbaks
82

 

 

Sången berättar om hur Sverige idag är ett land som är fört bakom ljuset, ett land som är i 

upplösningstillstånd och är en hårsmån från kaos och revolt. Den behandlar dels vilka som är 

fienden i Sverige, vad som är fel på Sverige och vad som skall göras för att ordning skall åter-

upprättas. I sången pekas invandrarna, mediekåren, skolorna och politikerna ut som förrädare 

och fiender, och medlen som skall till för att målet skall nås är att bland annat greppa sitt ge-

vär, att bränna ner Rosenbad och att starta upplopp och raskravaller. 

I hela texten lyser rasbegreppet, dualismen och antidemokratin igenom, och här finns tydliga 

våldstema. Språkliga nycklar i texten är också förräderi och en förskönande bild av strid och 

kamp.  
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2.2.11 Division S – Efter revolutionen 

Division S bildades i mitten av 80-talet i Ekerö och var verksamma i över tio år. De räknas 

som ett av de första Vit Makt-banden i Sverige.  

Än en gång vajar fanorna i topp  

Blod på gatan, blod överallt 

Än en gång håller vi fanorna högt 

En vit revolution - utan pardon 

Vi har segrat 

Enat norden 

Segern var hälsad ännu en gång 

Segern var hälsad - igen 

 

I våra fäders spår ska vi åter gå 

Bäst att kommunisterna aktar sig då 

Den eviga makten tillhör oss 

Och soldaterna är villiga att slåss 

I österled  

Våra trupper drog fram 

Lämna efter sig ett inferno i brand 

Segern var hälsad – igen
83

 

 

Texten berättar om ett Sverige efter raskriget, där den vita rasen har segrat och det svenska 

folket är enat under fanan. Vilken fana det talas om är osäkert; det kan vara den svenska flag-

gan eller hakkorsflaggan, då ”än en gång håller vi fanorna högt” kan syfta tillbaka på såväl det 

Tredje Riket som Sverige under stormaktstiden. Mest troligt är dock, då texten har starka ras-

biologiska inslag, att fanan och andra inslag som syftar tillbaka i tiden är kopplingar till nazis-

terna.  

Språkliga nycklar är bland andra fanan, blodet, segern, antikommunismen och striden.  
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3 Sammanfattning och jämförande diskussion 

3.1 Diskursförskjutning 

Det är intressant att se hur makten i diskursbegreppet avspeglas i de olika kontexterna; nazis-

terna i Tyskland satt vid den politiska makten och styrde bäst de ville, medan nynazisterna 

idag är i opposition och minoritet. Om makten styr och skapar språket, och språket styr och 

skapar dualism, är det väl värt att titta på hur det påverkar de ideologiska uttrycken att vara 

vid makten eller inte. Nynazisterna sprider sin propaganda ur ett underifrånperspektiv medan 

nazisterna spred sin från ovan. Då nazisterna även kontrollerade vilken musik och vilka bud-

skap som fick genomslag fanns där ytterligare en dimension i maktutövandet via språket; cen-

suren. I det Tredje Riket fanns knappt något musikaliskt motstånd som fick vara särskilt 

länge, varför makten via språket, alltså i det här fallet propagandan genom musiken, var av en 

annan art än vad den är idag. Då kunde det gemensamma målet vara att hålla ihop ett folk och 

ett land i vått och torrt medan det nu handlar om att störta en regering och med vapen ta kon-

troll som en sorts inre fiende.  

Den som förr ägde språket i den nazistiska rörelsen, och därigenom makten, var de tyska le-

darna. Folk i höga positioner inom partiet som hade utbildning i musik- och textskrivande, 

och som var goda retoriker, bestämde vad som skulle sägas, sjungas och på vilket sätt. Idag 

ser det annorlunda ut. De som idag predikar budskapet och lär ut hat och kamp till massorna 

är inte de mäktiga fältherrarna och de professionella talskrivarna, utan rocksångarna. Detta är 

ännu ett exempel på hur makten har förskjutits; från den högre strukturen och makthavarna till 

rebelliska 20-åriga arga män. Detta är viktigt att ha i åtanke när propagandan jämförs och ana-

lyseras tillsammans; förr var nazisterna i majoritet och ensamma herrar på täppan Tyskland, 

nu är nynazisterna i minoritet, i liten, arg, beväpnad opposition. Detta spelar stor roll för hur 

språket har förändrats i sångerna. 

3.2 Den religiösa stämningen 

Den stämning som uppkommer i Vit Makt-musiken och i rörelsen i stort har närmast religiösa 

undertoner, ja, sektlikt till och med. Satt mot en postmodernistisk bakgrund, där den stora 

sanningen och de stora gemenskaperna får ge vika åt små identitetsskapande grupperingar 

som alla gör anspråk på att ha den rätta synen på verkligheten, är det inte så konstigt att det ter 

sig så. Vit Makt-världen är, likt en religiös sekt, en sluten värld med fast och tydlig hierarki, 

dogmer som inte skall ifrågasättas eller brytas och en väldig kontroll över medlemmarna. Det 

är en medveten avskärmning från resten av samhället som på ett eller annat sätt har svikit, i 

det här fallet, Sverige och svenskarna. Att texterna dessutom utstrålar en känsla av domedag 

och slutgiltighet gör kopplingen till sekter än mer påtagligt.  
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3.3 En jämförelse mellan olika språkliga nycklar 

3.3.1 Kamp, strid och seger 

I texter från Tredje Riket liksom från den svenska White Noise-musiken spelar kampen, stri-

den och segern en stor roll. I många av fallen frågar jag mig vilket som är viktigast, striden 

eller segern? För vilken politisk grupp som helst skulle nog svaret vara segern; att målet är 

nått till slut, men för nazisterna i Tyskland och nynazisterna i Sverige verkar vägen dit vara 

det ärorikaste och själva syftet. Att kämpa och strida för kämpandets och stridandets skull, 

kanske, eller att inte riktigt veta hur och när och om segern kommer, eller kanske att vara så 

säkra på att när striden väl är över så kommer utfallet vara odelat positivt så det handlar om 

att strida väl och bra då segern redan är säkrad. I mycket av musiken är striden av domedags-

karaktär, alltså en ”sista strid” om man så vill, även om det är mer påtagligt i Vit Makt-

musiken där det sägs rakt ut. Det verkar som att det räcker med en enda strid eller en enda 

kämpande insats för att nå målet (om nu målet ens var så viktigt).  

Vilken sorts kamp är det, sen? I de flesta fallen från båda sfärerna handlar det om en väpnad 

och våldsam kamp. Det är intressant då det Tredje Riket var en militärstat där armén spelade 

en stor roll, och i det stundande eller pågående andra världskriget var det kanske än mer på-

tagligt och nära till hands att beskriva den situation som Tyskland befann sig i, likt vilket land 

som helst i krig, egentligen. När nu Vit Makt-rörelsen håller fast vid detta tema på snarlikt sätt 

och behandlar det i princip likadant blir budskapet ändå annorlunda. Nynazisterna ter sig mer 

som en sorts terroristcell, en gerillagrupp eller en ”folkets armé” då de som nämnt tidigare 

befinner sig i extrem opposition med antidemokratiska värderingar i ett demokratiskt samhäl-

le. 

I Tyskland var kampen också en som fördes av alla, inte bara soldaterna. Arbetarna i fabriken 

och bönderna på landet var alla en del av lösningen och en del i kampen, medan detta per-

spektiv verkar ha gått förlorat i White Noise-musiken. I den moderna musiken handlar det 

snarare om att alla som inte tar upp vapen och rent fysiskt krigar är veklingar och rasförräda-

re. Kampen har alltså gått från att vara något som hela landet och alla involverade gör till att 

vara något som endast ett fåtal ”ariska krigare” har rätten till att göra.  

Kampen kan tyckas beskrivas som våldsammare i den svenska nynazistiska musiken än från 

marscherna från Tredje Riket, men endast skenbart så. Visserligen är våldsbudskapet påtagli-

gare och mer ”rakt på” i Vit Makt-musiken, men jag anser detta vara rockmusikens råa natur 

blandat med icke-professionella textskrivare som spelar roll snarare än att temperaturen har 

höjts just här; i de tyska sångerna, som är skrivna av folk med bildning och utbildning, är t.ex. 

Låt knivarna hugga i judarnas kroppar / blod måste flyta, tjockt och snabbt (2.1.2) och upp-

maningen Folk, ta till vapen! (2.1.5) minst lika våldsamma beskrivningar av hur kampen mås-

te gå till som i de svenska Ta till vapen mot svinen dessa fega små kräk (2.2.2) och Sticker du 

inte for nog, ditt lilla judeas / så skall du få dig en portion med gas (2.2.3), om än på en annan 

stilistisk nivå. Kort sagt är kampen och striden beskrivet på ett mer poetiskt sätt i det Tredje 
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Riket än i Vit Makt-musiken, men enligt mig lika våldsamt. Det som får sammanfatta kam-

pens metoder får bli med våld ska vi förena vår nation (2.2.3). 

3.3.2 Vem är fienden? 

Det sjungs i nazistisk musik mycket om fiender, kanske för att skapa en dualism och ett star-

kare ”vi” om nu ett ”de” kan skapas lika starkt, men också för att göra det otroligt klart vart 

man står i vissa frågor. Eftersom det i runda slängar har gått 60 år mellan det Tredje Rikets 

marschmusik och Pluton Sveas nazipunk kan man anta att fiendebegreppet har ändrats lite 

grand, vilket det mycket riktigt också har. Att ha i åtanke är också diskursförskjutningen (3.1) 

som innebär att nazisterna och nynazisterna inte har samma utgångspunkt i makttermer, kort 

sagt. 

3.3.2.1 Rasförrädarna – förrädarna  

Ett begrepp som samlar fienderna i Vit Makt-rörelsen och i det Tredje Riket är begreppet för-

rädare, och kanske ännu mer specificerat i White Noise som rasförrädare. Detta är allt från 

kommunister till judar, från svenskar som inte bryr sig om ras till invandrare, från andra euro-

peiska länder till vem som helst som står som motståndare. Här finns ingen riktigt vilja till 

vare sig diplomati eller konfliktlösning på andra sätt än att göra sig av med motståndet; ge-

nom att benämna fienderna som förrädare blir dualismen klar i och med devisen ”den som 

inte är med oss, är mot oss”. Därför kan de sätta stämpel på många grupper och fiender, både 

yttre och inre, som förrädare. Tredje Riket såg framförallt gamla allierade stater och folk i Eu-

ropa, judar och kommunister som förrädare och rasförrädare, då de inte hjälpte det tyska fol-

ket att bli envåldshärskande. Vit Makt-rörelsen har lagt till några rasförrädare i och med t.ex. 

medierna och de homosexuella (som visserligen inte var så populära i Tredje Riket heller, 

men som inte utpekas tydligt i sångtexterna som förrädare eller fiender), och inte att för-

glömma de politiker och svenska medborgare som låtit Sverige förfalla. Kort sagt är förrädare 

ett samlingsbegrepp för fienderna i Tredje Riket och i Vit Makt-rörelsen, i t.ex. Upp till kamp 

emot asen som förrått vårat land / sänd förrädarna till gasen i Nationalsocialismens namn 

(2.2.2), och pressen och dess journalister dom skall tystas ner / rasförrädare och bögar, dom 

finns inte mer (2.2.4).  

3.3.2.2 Judarna och antisemitismen 

Den nazistiska ideologin bygger i mångt och mycket på antisemitism. Judarna och allt judiskt 

är smutsigt och fel, och orsaker till allt ont i världen. Detta lyser väl igenom i såväl Vit Makt-

musiken, Sticker du inte fort nog, ditt lilla judeas / så skall du få dig en portion med gas 

(2.2.3) och vi skall fjättra besten på Moder Sveas tron (2.2.5) som Tredje Riket-musiken, t.ex. 

Ge de främmande judarna ingen plats i ditt rike (2.1.6) och låt knivarna hugga i judarnas 

kroppar (2.1.2). Judarna uthängs klart som fiender i båda sfärerna, både i klartext och i kod-

språk; då nazisterna i Tyskland ägde ordet och fick säga vad de ville kunde de mer bokstavli-

gen säga att judarna var fiender, medan Vit Makt-banden inte kan göra samma sak för rädslan 

för anmälningar om hets mot folkgrupp et cetera. Det som slår mig är att Vit Makt-banden 

ändå sjunger uttalat judefientligt i många fall, kanske som en slags markör för hur extremt och 

rasrent just det bandet är. Trots att de alla spelar och sjunger för samma sak får man inte 
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glömma bort att det ändå finns en smula konkurrens mellan rockband vilket genre det än rör 

sig om. I några fall syftar judarna också på andra grupper som nazisterna ser som fiender, som 

kommunisterna eller medievärlden. 

3.3.2.3 Kommunisterna 

Det är lätt att förstå varför kommunismen var ett hot mot det Tredje Riket, då Sovjetunionen 

var så pass starkt och mäktigt som det nu var. Detta gjorde det nog naturligt att anta kommu-

nisterna, både inne i landet och österut, som strategiska fiender, men även som ideologiska. 

Kommunismen som ideologi och nazismen som sådan är motpoler på många sätt varför fien-

deskapet blev tvådelat. I Horst-Wessel-Lied (2.1.4) sjunger de Kamrater som den Röda fron-

ten och reaktionärerna sköt / marscherar i anden i våra led, och i Kampflied der nationalso-

zialisten (2.1.7) Vi behöver ingen broderspakt / med de röda […] som får fiendeskapet att 

verka strategiskt till sin karaktär med en nog så enkel hämndtanke.  

Sovjetunionens fall och splittring var ett faktum och en del av historien när Vit Makt-musiken 

fick sitt genombrott i mitten av 90-talet. Det stora krigshotet från öst var inte längre ett fysiskt 

hot, men kanske likväl ett intellektuellt och ideologiskt hot, varför fiendeskapet har förskjutits 

från det strategiska till det ideologiska. Antikommunismen i Vit Makt-texterna kan mycket 

väl vara ett sätt att knyta an till sina föregångare som verkligen hade en fysisk fiende i kom-

munismen och Sovjetunionen, så att de i Vit Makt kan vara fiender av symbolisk karaktär 

också. I texterna jag analyserade utpekas just kommunisterna som några av de värsta fiender-

na, t.ex. det är slut på förtrycket under hammaren och skäran / vårt vita folk kan äntligen leva 

tryggt och fritt (2.2.6), vi ska se röda flaggor brinna / all ondska ska då försvinna / national-

socialist hör ditt kall / detta ska bli marxismens fall (2.2.7), kommunister och förrädare ska 

sona sina brott (2.2.9) och i våra fäders spår ska vi åter gå / bäst att kommunisterna aktar sig 

då (2.2.11). Kommunisterna representerar nog inte bara just kommunister, utan socialdemo-

krater, liberaler och andra politiska inriktningar som inte överrensstämmer med nazismen; i 

viss mån tror jag att det har att göra med den antidemokrati som genomsyrar Vit Makt. Jag 

tolkar också det stora kommunistföraktet som en spegling av de antifascistiska rörelser som 

under 90-talet stod i öppen strid med nynazisterna, så som t.ex. Antifascistisk Aktion (AFA). 

Trots att jag hittar några orsaker till att kommunisterna ses som större fiender i Vit Makt-

texterna än i de från det Tredje Riket verkar ingen riktigt vara god nog, mer än att kommunis-

terna är symboler för just ”de andra”, att det är en intellektuell fiende snarare än ett reellt fy-

siskt hot och att det gör att de moderna nazisterna knyter ihop sin rörelse med den i Tyskland 

på 30- och 40-talet. 

3.3.2.4 Politikerna och adeln 

Nazismen som sådan är, trots sin strikta hierarki och sin personkult, en rörelse som är mot 

etablissemanget, alltså en revolutionär rörelse. I det Tredje Riket visade sig detta genom att de 

sjöng nedlåtande om adeln och utpekade dessa som fiender. Detta för att visa på missnöje 

med det gamla eller det nuvarande systemet med stora ekonomiska och sociala skillnader; det 

föll sig nog lätt att skylla landets problem på de som levde i dekadens och överflöd. Exempel 

på detta är upp med Hohenzollern i gatlyktan / … / slit bort konkubinen från furstens säng / 
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smörj giljotinen […] (2.1.2), men även föraktet mot de gamla politikerna lyser igenom i i 

många år i vårt land / blev folket ljugna till och förslavade (2.1.5) och alla dessa hycklare, de 

slänger vi ut (2.1.6). I många av texterna finns också en glorifiering av just det tyska arbetet, 

som nog menar att det är folket och den ”vanlige tysken” som räknas i kampen, och att bor-

garna och adeln och de gamla politikerna är en del av problemet. 

I Vit Makt-musiken hittas inte samma förakt mot just adel, vilket kanske inte är så konstigt då 

adeln i Sverige har liten eller ingen makt alls och är därför ingen fiende. Istället riktas samma 

sorts argument och samma sorts dualism skapas mot etablissemanget i form av politikerna. 

Det är främst så att politikerna hålls ansvariga för invandringen och mångkulturen och ”Sve-

riges förfall”, och textrader som högborg för svingen som med vanmakt förgör / … / mångkul-

turens massor – ett politiskt hyckleri (2.2.1), nu är våran falska regering ett minne blott / poli-

tiker och pampar dom skall hållas kort (2.2.4), där vårt vita folk inte längre styrs / av politi-

ker skolade i den marxistiska läran (2.2.6), vi ska spränga parlamentet och dess system / som 

kontrollerar alla svenskar utan problem / alla politiker ska vi hänga upp på rad (2.2.9) och  

våra vapen riktas mot politiker / … / Rosenbad står i lågor, hela skiten står i brand / nu får de 

betala, de som förrått vårat land (2.2.10). Detta är också ett starkt uttryck för antidemokratin 

som får sägas vara en av nazismens grundstenar. Precis som i de tyska sångerna hyllas arbetet 

och framförallt det arbete som svenskarna utför och har; svenska jobb till svenskar jämfört 

med det tyska arbetet åt tyskarna. 

Antidemokratin är inte lika stark i de tyska sångerna, kanske på grund av att Tyskland var i 

krig, kanske för att NSDAP fick makten via val och folkligt stöd, inte bara via vapen och hot. 

I Vit Makt-texterna är hatet mot demokratin ytterst påtagligt, och med tanke på maktförskjut-

ningen och att nynazisterna är i stark opposition i samhället är det inte så konstigt. Det nuva-

rande systemet tillåter inte nazism och är således ett hot och underlättar för nazisternas andra 

fiender, t.ex. judarna och kommunisterna, att vilseleda folket.  

3.3.2.5 Medierna 

Föraktet och hatet mot medierna finns inte med i sångerna från det Tredje Riket, mycket på 

grund av att nazisterna själva kontrollerade all media. Men då nynazisterna i Sverige är i op-

position är självklart de etablerade medierna ett stort hinder i kampen då de fyller svenskarna 

med villfarelser och lögner om både invandrare och nynazister. I t.ex. politiker, journalister, 

korrumperade svin / avfallet av den ruttna demokratin (2.2.10) och pressen och journalister 

dom skall tystas ner (2.2.4) blir detta tydligt; fria medier är en naturlig del i demokratin, och 

då nynazisterna ser demokratin som hyckleri och som en fiende är pressen en del av detta. 

3.3.3 Synen på döden 

I både musiken från det Tredje Riket och White Noise romantiseras döden och görs till något 

nödvändigt och till och med gott. Intressant att tänka på är om synen på döden skapar hjältar 

eller martyrer och om det skiljer sig något. I sann nationalistisk anda är ju att dö för sitt land 

något som kan förväntas av dig, eller i vart fall något som du bör vara beredd att göra. Detta 

gäller nog universellt; det är fint att offra sitt eget liv för andras, oavsett om du är amerikan, 
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ryss, svensk eller tysk, speciellt i en krigssituation. Exempel på hur döden behandlas är Tysk-

land, du förblir lysande om vi så går under / … / ja, fanan är mer än döden (2.1.3), vi håller 

ihop, i livet och i döden / låtom oss komma, vad som än sker (2.1.5), vi skall marschera fram-

åt / även om allt skulle falla isär (2.1.8), några kommer också att blöda / under vår tappra 

härs framryckningar (2.1.10) och att dö för Tyskland den högsta äran är / … / om en kula 

med vårt namn på förseglar vårt öde / vår Panzer kommer till slut att bli vår sista grav 

(2.1.11). I många av fallen talas det rakt ut om att det är fint att dö för Tyskland och att det är 

sådant man får räkna med; om eller när Tyskland segrar till slut är det värt det. 

Vit Makt-musiken behandlar det på likartat sätt i vi dör hellre, än att bli besegrade (2.2.4) och 

Martyrer föds, frihet kostar (2.2.7), men det är ett av de få spåren jag hittar just här. Kanske är 

tanken på att dö för saken så inpräntad så att de inte behöver sjunga om det, kanske ser de sig 

som så mycket starkare så att de antagligen inte kommer att dö? Visserligen kan det ligga mer 

dolt, som i i våra fäders spår ska vi åter gå (2.2.11) och ingen seger utan strid (2.2.6), då en 

strid faktiskt förutsätter visst uppoffrande med sitt liv. I mångt behandlar Vit Makt-texterna 

snarare motståndarnas död än sin egen, kanske för att de vet om att de är en liten skara som 

har fiender överallt, och att då förlora människoliv på sin egen sida kan ju då försvåra den 

fortsatta kampen. 

Hjälte- och martyrskapandet behandlas bland annat i Kamrater som den Röda fronten och re-

aktionärerna sköt / marscherar i anden i våra led (2.1.4), Framåt! Framåt! Ungdomen kän-

ner inga faror (2.1.3), Vi är NSDAP:S krigare / sanna tyskar i hjärtat […] (2.1.6), att dö för 

Tyskland den högsta äran är (2.1.11) samt i Vit Makt-musikens vi är Moder Sveas sista hopp 

(2.2.5), martyrer föds, frihet kostar (2.2.7). I vilken revolutionär grupp som helst spelar nog 

martyrer och hjältar en stor roll, så även här.  

3.3.4 Rasbegreppet och fosterlandet 

I den moderna nazistiska musiken spelar rasbegreppet en större roll än vad den gör i den äldre 

tyska musiken, där å andra sidan fosterlandet får en central plats i texterna. Utöver detta finns 

symboler som representerar olika sidor av detta; är hakkorset mer förknippat med den nazis-

tiska ideologin och rasbegreppet, är nog fanan mer förknippat med fosterlandet. Det är svårt 

att skilja dessa åt varför jag behandlar alla under samma punkt men försöker att ge exempel 

på hur det kan skilja sig åt. Ofta är dock fanan och hakkorset svåra att skilja åt, då tyskarna 

(naturligtvis) inte gjorde skillnad på ”det tyska” och ”det nazistiska” då det var det enda som 

kunde räknas som helt och rent tyskt, och i Vit Makt används begreppen ofta synonymt där de 

får representera det Sverige som nynazisterna vill ha, inte det Sverige som de lever i. I korthet 

använder tyskarna nazistiska symboler för att representera landet Tyskland, det Tredje Riket, 

medan de svenska nynazisterna använder symbolerna för att representera sin ideologi och sin 

strävan.  

Exempel på fosterlandskärlek hittar vi i båda sfärerna, förutom det som behandlats under 

3.3.4 om hjältar och martyrer, i t.ex. Tyskland, du förblir lysande om vi så går under (2.1.3), 

Tyskland vakna från din onda dröm / … / vi ska slåss för din återuppståndelse (2.1.6), för 

idag tillhör Tyskland oss / och imorgon tar vi världen / … / friheten tog fart i Tyskland / och 
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imorgon, tillhör världen henne (2.1.8) och vi skall inte vila eller pausa / tills Tyskland till slut 

är fritt (2.1.12). Detta är en bråkdel av alla tecken på fosterlandskärlek, och liknande hittar vi 

i Vit Makt; […] Sverige, det vackraste på vår jord / högborg för svinen som med vanmakt 

förgör / … / vi höjer våra vapen för fosterjord och ätt (2.2.1), Moder Svea vi vårdar med kär-

lek och respekt (2.2.2), Vi är Moder Sveas sista hopp, vi kämpar för Sveriges folk och land 

(2.2.5), Likt en fågel Fenix kommer Svea rike att resa sig ifrån sitt fall / stolta kommer vi att 

bygga upp ett imperium likt det var / … / ett enat folk, en stolt nation (2.2.8), Vi ska än en 

gång kämpa för landet som är vårt / … / en ny nation vi bygger, ett rike av stål (2.2.9). Som 

sett här är fosterlandet en viktig del av den nazistiska diskursen likväl som i Vit Makt-

diskursen.   

Som det märks är det svårt att skilja på ras och fosterland i den svenska musiken framförallt, 

där t.ex. fosterjord och ätt (2.2.1) används synonymt eller i vart fall i samma andetag. På 

samma sätt och i samma sång beskrivs inte dagens Sverige som Sverige, utan den som svikits 

av sin stat, alltså att bygga vidare på det som är nämnt om politiker- och demokratiförakt. Den 

rasliga medvetenheten genomsyrar också musiken och i Vit Makt-musiken finns tonvis med 

exempel på detta; det heter inte ”Vit” Makt för ingenting.  

Exempel på hur begreppet ras används i den svenska musiken är t.ex. nu skall vi rensa upp 

och ni skall ut (2.2.3), Hell Seger – Hell alla vita krigare / … / Hell Seger – Hell allas våran 

rasliga kamp / … / Nu har våran dröm äntligen blivit sann / på gatorna finns bara vit kvinna, 

vit man (2.2.4), För blod & ära – för folk och nation (2.2.5), Jag har en dröm om ett enat folk 

/ i ett vitt hemland, enade under fanan / … / I vårt nya rike finns det bara en ras / fritt från 

parasiter och folk av slavnatur (2.2.6), Vi är födda att regera, de svaga ska dö / … / naturens 

utvalda, en vit legion / … / knäböj era nya mästare / knäböj era nya härskare (2.2.7), en sund 

människoras det är vårat mål / … / vi härdar vårt rike och Sverige förblir vitt (2.2.9), en vit 

revolution – utan pardon (2.2.11). Det är alltså en stor vikt som läggs på ras framför vad som 

läggs på land och nationalitet. Detta skifte i diskursen, alltså att det i Tredje Riket handlade 

mer om det tyska folket medan det nu handlar om den ariska rasen, kan bero på en internatio-

nalisering av nynazismen. Det är inte landet Sverige som anses särskilt hotat eller svenskarna 

som anses särskilt bra, utan framförallt den vita, ariska rasen där svenskarna skall stå som för-

kämpar och goda exempel.   

För att ta upp något om ras i den tyska musiken, återfinns här bland annat fortfarande flyter 

tyskt blod i våra ådror (2.1.5), och ariskt blod skall aldrig försvinna / … / om vår fosterlands-

jord är ren och sober (2.1.6). Visst är rasbiologin påtaglig även här, men ännu mer så i den 

svenska musiken. En grov uppdelning och generalisering med tanke på begreppen fosterland 

och ras skulle vara att de tyska sångerna hyllar det egna folket, medan de svenska sångerna 

föraktar ”det andra folket”. Detta är två olika men kanske lika effektiva sätt att skapa dualism. 

Sedan får man inte glömma att det Tredje Riket var nazistiskt, alltså räknades gemene tysk 

som nazist, som säkert är en av anledningarna varför tysk och nazist kan jämställas i texterna. 
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3.3.5 Fanan och hakkorset 

Det finns en symbol som framförallt är förknippad med den nazistiska ideologin, och det är 

hakkorset, eller svastikan. Ofta är denna representerad på eller istället för en fana eller en 

flagga, och de används något så nät synonymt med varandra, som en slags enande kraft eller 

symbol; något att stå under och hälsa friheten. Naturligtvis får denna även en plats i sångerna, 

vare sig den representerar ett land, en kamp, en nation, en ras eller en seger. I musiken från 

det Tredje Riket symboliserar hakkorset och fanan ofta hopp, seger och välgång, t.ex. Redan 

ser miljoner hoppfullt på hakkorset / … / snart fladdrar Hitlerfanan över barrikaderna 

(2.1.4), Vår fana fladdrar framför oss / vår fana är den nya tiden / och fanan leder oss in i 

evigheten / ja, fanan är mer än döden (2.1.3), ung som gammal – man för man / håller om 

hakkorsflaggan (2.1.5), sanna tyskar i hjärtat, hårda och tuffa i vår kamp / vi är hängivna 

hakkorset (2.1.6), vi är hakkorsets armé / håll högt vår röda fana (2.1.7), framåt vår röda 

flagga / hakkorset kommer att segra (2.1.12).  

I Vit Makt-musiken är några exempel I svastikans tecken, vår frihetssymbol / stärks vår tro 

om ett enat mål (2.2.1), Nu ska svastikafana upp i varje svenskt folkhem (2.2.2), vi skall mar-

schera på gatorna och hålla fanan högt igen (2.2.4), höjda armar saluterar våran segerfana 

(2.2.6), Sen inför blågula fanor, höjer vi vår röst till salut – Hell! (2.2.8), än en gång vajar 

fanorna i topp / … / än en gång håller vi fanorna högt / en vit revolution – utan pardon 

(2.2.11). I de flesta fall är det inte specificerat vilken fana det handlar om; är det den svenska 

flaggan eller hakkorsflaggan, eller kanske en svensk flagga med ett hakkors på? I vilket fall 

som helst är flaggan och hakkorset fortfarande symboler och viktiga diskursiva redskap för 

den nazistiska ideologin, det är fortfarande en punkt att samlas under som en symbol för en 

kamp, en ras eller ett land. 

3.3.6 Friheten 

Få saker är omsjungna så mycket i den nazistiska och den nynazistiska musiken som friheten. 

I den tyska musiken är det ofta i samband med arbete och bröd, alltså en ganska handfast bild 

av vad det innebär, och i den svenska musiken har den lite kryptiskare undertoner. I exemplet 

med kommunismen som fiende beskrev jag hur det har gått från att vara ett reellt, fysiskt hot 

till att vara en intellektuell fiende. Kanske är det samma sak med friheten; från att ha varit ett 

reellt, fysiskt mål med kampen i det Tredje Riket är det mer av ideologisk och intellektuell 

karaktär än av strategisk i Vit Makt-rörelsen. Något undantag där friheten omskrivs mer kon-

kret är i t.ex. vi höjer vapen för fosterjord och ätt / vår slutliga mål är frihet och rätt / … / fast 

svensken tvingas leva fattig i sitt eget land / bistår vi andra med en hjälpande hand (2.2.1). 

Just denna rad tolkar jag som att friheten innebär, precis som i Tyskland, rätten till arbete och 

bröd. Hell seger – hell allas våran rasliga kamp / alla medel är tillåtna i våran frihetskamp 

(2.2.4) är ett annat exempel, likaså det är slut på förtrycket under hammaren och skäran / vårt 

vita folk kan äntligen leva tryggt och fritt (2.2.6). Tanken har slagit mig som sannolik, att den 

frihets som åsyftas i Vit Makt-musiken är just detta; den rasliga och ideologiska friheten, allt-

så frihet från ZOG (se 1.8.2.1). Så om det tyska folket verkligen hade fiender som de kunde 

peka ut, och en frihet att uppnå, slåss i mångt nynazisterna mot pappersdrakar och fantasifos-

ter. Inte för att nazisterna i Tyskland hade rätt i att se judarna och kommunisterna som fien-
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der, men de fanns i alla fall rent fysiskt där, och visst var Sovjetunionen ett hot, men det hand-

lar om ett syndabockstänkande framför allt. De svenska nazisterna har en världsbild där de 

alla är fångade i ZOG:s garn av judar, kommunister, demokrati, massmedia och invandring, 

vilket gör den moderna nazismens fiender lite mer abstrakta än de som det Tredje Riket antog 

att de hade.  

Det är klart att det svårt att definiera ett sådant abstrakt begrepp som frihet, men att friheten är 

målet för kampen är nog klart, och att det ofta är synonymt med segern i både den tyska och 

den svenska musiken.  

3.3.7 Religiösa undertoner 

Något som är svårare att definiera och som inte är så mycket språkliga nycklar eller begrepp 

är stämningen i musiken. Den svenska Vit Makt-rörelsen har beskrivits som sektliknande i 

och med sin slutenhet, dogmatik, determinism och strikta hierarki, vilket jag har hittar spår av 

i musiken. Till att börja med finns det, precis som i många religiösa rörelser, en tanke på en 

sista strid, striden mellan gott och ont som skall förgöra allt det onda. Det märks i rader som 

Än en gång vajar fanorna i topp / blod på gatan, blod överallt / … / segern var hälsad ännu 

en gång / … / den eviga makten tillhör oss (2.2.11), Likt en fågel Fenix kommer Svea Rike 

resa sig ifrån sitt fall / … / idag inväntar gryningen då vår kommande ledare uppenbarar sig 

(2.2.8), vi är vargar, ni är får / … / ni skall fördrivas från våra portar / … / vi ska se röda 

flaggor brinna / all ondska ska då försvinna (2.2.7), i vårt nya rike finns det bara en ras 

(2.2.6), vi är Moder Sveas sista hopp (2.2.5), nu har vår tid kommit / … / Hell Seger – Hell 

alla vita krigare (2.2.4), men det skarpaste stål skall fria eller fälla / och då för alltid våra 

lagar gälla! (2.2.1).  

Lägg märke till språket: ”den eviga makten”, ”likt en fågel Fenix”, ”den nya gryningen då vår 

kommande ledare uppenbarar sig”, ”då skall all ondska försvinna”, ”vårt nya rike”, ”för alltid 

våra lagar gälla”. Visst finns det en sorts religiös stämning och ett religiöst språk här, starkt 

inriktat på just den sista, slutgiltiga striden och det rike som då skall uppenbara sig och vara 

för evigt, ett mönster som är vanligt förekommande i både sekter och i världsreligionerna. Ef-

tersom Vit Makt är en politiskt revolutionär rörelse, kan detta ytterligare vara en anledning att 

den sista striden, alltså den stora samhällsomvälvningen, får sådan plats. 

Även den tyska musiken har spår av religiositet i sig, framför allt i det talande språket; de tys-

ka män som strider / för en ny tid (2.1.12), nu stiger solen i öster / och miljoner kallas till 

strid (2.1.9), och skulle världar vara mot oss / kommer vi att vara vinnare ändå (2.1.8), våra 

bröders blod färgade sanden / och tog ifrån dem sin heliga rätt / född bland folket reste sig en 

ledare / … / det finns ingen återvändo […] (2.1.5), ropet har skallat för sista gången / vi är 

alla redo för striden! (2.1.4) och inte att glömma den omskrivna psalmen, där Adolf Hitler 

[ensam vakar] över Tysklands öde / leder oss till storhet, ära och glädje (2.1.1). Även här är 

determinismen stark, där Adolf Hitler reser sig som en ledare för folket och skall forma det 

tusenåriga tyska riket som en arisk frälsare; personkulten runt Adolf Hitler ger den tyska mu-

siken en religiös stämning den också. 
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3.4 Avslutning 

Den musik som än idag är populär i vissa kretsar på skolor och på ungdomsgårdar är allt annat 

än ofarlig, harmlös och ”bara arg rockmusik”. Det är inte bara rock med nationalistiska teman, 

patriotiska budskap och våldsglorifiering. Det är en strategi och en del i en genomtänkt plan 

att rekrytera medlemmar till en sektliknande rörelse som har lika stort människoförakt och 

förvillad verklighetsuppfattning som nazisterna i det Tredje Riket. Sverige är idag fortfarande 

en av världens största exportörer av Vit Makt-musik trots att den verkliga boomen i Sverige 

kom för över 10 år sedan. Med främlingsfientliga partier på väg in i kommunfullmäktige och 

riksdag i kostym, slips och slipad retorik finns all anledning till oro och uppmärksamhet. Tit-

tar vi noga, ser vi att inte bara Svenskarnas Parti (före detta Nationalsocialistisk Front) och 

Svenska Motståndsrörelsen (SMR, en nynazistisk organisation) har nära till Vit Makt-

musiken och den sfären, utan också etablerade partier och dess ungdomsförbund. Trasslar vi 

ur ytterligare, genom att t.ex. granska den kultur som är populär i de kretsarna, som texterna 

till musiken, hittar vi snart samma retorik, diskurs och språk som Hitler och Göring använde 

för att få en hel nation enade under nationalsocialistisk flagg. Det är detta som är farligt. För 

oavsett hur mycket man försöker, kan man inte tvätta bort historien i en handvändning, sär-

skilt inte en som är så blodig och vrickad.  
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