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1 Inledning 
 
Vit makt-musik är någonting som under de senaste decennierna vuxit sig allt större i 
omfattning och det finns inga tecken på någon avmattning. I en BRÅ-rapport 
(Brottsförebyggande rådet) skriven av historiken, och en av Sveriges främsta experter på vit 
makt-musik, Heléne Lööw från 1999 så sägs det att det då fanns 322 skivor med denna typ av 
musik till försäljning via Internet.1 Lööw har även hävdat i ett av sina tidigare verk att detta är 
en industri som växer utan tecken på avmattning.2

   Vit makt-musiken är främst nynazismens egna musikgener som sprider deras tankar och 
idéer och den finns i många olika former, vilket kommer att framgå i denna uppsats, och den 
är även relativt spridd. I en undersökning, som visserligen är från mitten av 1990-talet, från 
samma BRÅ-rapport som nämnts ovan framgår det att bland skolelever mellan 12 och 20 år 
så är det 12 procent som ibland eller ofta lyssna på denna sortens musik. Av dessa så är 15,3 
procent män medan 9,4 procent är kvinnor.

 Den är då inte orimligt att anta att det idag, 
maj 2005, finns betydligt fler att köpa. Dessutom finns idag möjligheten att snabbt sprida 
musikfiler via diverse fildelningsprogram på nätet.   

3 I en klass på 30 elever skulle detta alltså kunna 
innebära att 3-4 elever lyssnar på detta. Ännu en faktor är att Sverige var störst i världen på att 
producera vit makt-musik (från en undersökning 1996). Det fanns då ett femtital band med 
säte i Sverige.4

   Detta gör att det för blivande lärare, men även för andra personer som skall röra sig mycket 
bland ungdomar, är viktigt att känna till och vara medveten om denna typ av musik och vad 
denna står för.  

   

   Denna undersökning gör inte anspråk på att ge någon heltäckande bild av denna värld, men 
den är däremot tänkt att vissa hur de antisemitiska tankegångarna yttrar sig i vit makt-
musiken.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga den antisemitism som finns i låttexterna hos ett 
avgränsat urval band i den svenska vit makt-musik genren (närmare bestämt 3 stycken). 
Banden är dock är tänkt att vara så representativa för denna genre som möjligt. Denna 
uppsatsanalys är avgränsad till att endast gälla bandets texter, uttalanden som eventuellt kan 
ha kommit av bandets medlemmar, fans, uppträdanden på scenen, bildomslag, gester under 
konserter och så vidare kommer inte att tas upp i denna undersökning. Vidare undersöks två 
album av varje band, så sammanlagt berör denna undersökning sex stycken album. 
Ytterliggare en avgränsning är att de undersökta banden är från 2001 eller tidigare. Orsaken 
till detta är att den klassificeringen av band jag använder mig av härrör från detta år (se 
nedan). Vad som här måste poängteras är att det endast är direkta (och dolda) antisemitiska 
budskap som skall analyseras enligt denna modell. Hyllningar av nazismen kommer 
exempelvis inte att tas upp om det inte finns klara spår av antisemitism i samband med detta. 
Orsaken är att det är väldigt svårt att belägga att texterna hyllar nazismen för deras 

                                                 
1 Vit makt musik – en växande industri. 1999. Brottsförebyggande rådet. s 7. 
2 Lööw, Heléne . Nynazismen i Sverige 1980-1997. Tryckår: 1998. s 467 
3 Vit makt musik. s 39. 
4 www.expo.se Expos hemsida är av sådan karaktär att det inte går att direktlänka till de olika artiklarna, dock är 
artiklarna lätta att finna genom att klicka sig in på expos hemsida. I detta fall Expos arkiv, organisationer, 
nazistiska grupper, vit makt, Sverige störst i världen på nazirock. (2005-05-22) 

http://www.expo.se/�
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antisemitiska ståndpunkt. En rad andra orsaker kan finnas för att dessa hyllas, som 
exempelvis deras motstånd till kommunismen et cetera.     
 
   För att kunna ge svar på det aktuella syftet så krävs det en rad följdfrågor. 
 

• Tar de aktuella banden öppet ställning för antisemitismen i sina texter? 
• Hur ofta förekommer dessa antisemitiska åsikter? 
• Vilken karaktär är det på den eventuella antisemitism som finns? 
• Vilket ställningstagande till förintelsen tar dessa band i sina texter? 
• Finns det någon skillnad mellan de två album som undersöks av varje band i 

ovanstående frågor? 
 

1.3 Disposition 
 
Läsaren har nu förhoppningsvis fått en klar bild över frågorna som denna uppsats skall 
behandla. I följande kapitel kommer olika begrepp att definieras. Därpå kommer denna 
uppsats material och metod samt de olika urvalsmetoderna att presenteras. De olika grupperna 
kommer därefter att presenteras och en skala på antisemitism kommer att läggas fram. 
Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning och därefter en historisk bakgrund. 
Efterföljande kapitel visar själva undersökningen, vilket följs av en diskussion och avslutning. 
En källförteckning samt bilagorna avslutar denna uppsats.  
    

2. Begrepp och definitioner 

2.1 Antisemitism 
Den definition på antisemitism som används i denna uppsats är konstruerad av 
förintelseforskaren och sociologen Helen Fein. Hon anser att antisemitism är 
 

en bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som kollektiv, vilka på der 
individuella planet manifesteras som attityder, och i kulturer som myter, ideologi, folkliga 
traditioner och bildspråk, och i handlingar – sociala eller legal diskriminering, politisk 
mobilisering mot judarna, och kollektivt eller statligt våld – vilka resulterar i och/eller syftar till att 
fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är judar.5

 
    

Fördelen med denna definition är att den är väldigt heltäckande. Den är välanvänd i tidigare 
forskning, som till exempel hos forskaren Henrik Bachner. 

2.2 Vit makt-musik 
Vidare så behövs det en definition av begreppet vit makt-musik. Som det kommer att framgå 
senare i denna uppsats så finns det en rad olika genrer inom denna musikstil. I denna uppsats 
används den definition som statens historiska museums hemsida Vitt oljud gör: 

 
[Vit makt-banden] är uttalat nazistiska och deras symboler och sångtexter beskriver vit 
maktvärldens tankar och idéer. I flera fall är texterna straffbara enligt lagen om hets 
mot folkgrupp. En del av medlemmarna i dessa grupper kan betraktas som både 
politiska aktivister och musiker. I vissa fall har de nära kopplingar till något nazistiskt 
parti eller organisation.6

                                                 
5 Bachner, Henrik. Återkomsten – Antisemitismen i Sverige efter 1995. Tryckår: 1990. s 28.  

 

6 http://www.historiska.se/vittoljud/art_vitmakt/28_vitmakt_4.html (2005-05-06) 

http://www.historiska.se/vittoljud/art_vitmakt/28_vitmakt_4.html�
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I samband med denna definition har Vitt oljud även listat olika svenska band som de klassar 
inom denna genre (se bilaga 1). Detta är också de band som kommer vara utgångspunkten för 
denna undersökning. Som det kommer att framgå nedan så kan man med vit makt-musik 
mena två olika saker, först hela denna musikstil, samt den extremaste formen av denna. För 
att undvika förvirring så kommer hela genren benämnas som vit makt-genren medan 
undergruppen benämns som vit makt-musiken.  
   I kretsarna som lyssnar på denna typ av musik används även termen Frihets rock. Denna 
term används inte i denna uppsats, men läsaren som eventuellt stöter på detta begrepp kan då 
ha i baktanke att detta är detsamma som vit makt musik. Ännu ett begrepp som används 
ibland är nazirock, vilket även det är synonymt med ovanstående.  

 

2.3 Grupper 
Vit makt-musiken/genren omges av en mängd sympatisörer vilka kan vara av olika 
högerextrema, nationalsocialistiska, antisemitiska och rasistiska grupperingar samt partier och 
organisationer av varierande karaktär. Det kan alltså vara flera olika grupper och personer 
som står bakom denna typ av musik. I denna uppsats kommer dessa att kallas för rörelsen, 
eller rörelsen bakom vit makt musiken.   
 

3 Material och Metod 
 
Bakgrunden till antisemitismen och vit makt-genren är i denna uppsats presenterad med hjälp 
av befintlig litteratur, vilka återfinns i källförteckningen i slutet av denna uppsats. Problemet 
har varit att finna det huvudsakliga källmaterialet för denna uppsats, det vill säga texterna till 
de aktuella bandens låtar. Det finns, mig veterligen, ingen central databas av något slag där 
denna information finns tillgänglig. De försök att få fram detta genom bland andra Expo (som 
är ett privat nätverk som kartlägger högerextremismen i Sverige) gav inget resultat då svaret 
blev att det inte finns någon sammanställning av detta. Istället så har texterna samlats ihop 
genom kontakter med personer som lyssnar på dessa band och genom att hitta texter på 
hemsidor och portaler som sympatiserar med dessa band (vilkas webbadresser även dom 
återfinns i källförteckningen). I det fall som texterna inte gått att finna så har jag försökt få tag 
på musiken för att själv kunna lyssna och skriva ner texterna. Texterna kommer inte, av bland 
annat utrymmesskäl, publiceras i denna uppsats.  
 
Denna undersökning är egentligen flera mindre undersökningar därför kommer metoderna 
variera för att svar på de olika frågeställningarna. Den första frågan, om banden tar öppet 
ställning för antisemitism i sina texter är väldigt enkel att besvara då det bara är frågan om ett 
ja eller nej, eller möjligtvis motstridiga budskap.  Albumen kommer att studeras och en 
motivering till svaret kommer att ges. 
   När det gäller den andra frågeställningen som handlar om hur ofta antisemitiska åsikter 
framförs blir en rent kvantitativ undersökning. Där förekomsten av dessa saker kommer 
räknas i absoluta tal. Först analyseras texterna strof för strof att se vad som står. Därefter 
analyseras även helheten av texten för att se om det kan finans dolda antisemitiska budskap 
gömda i texten som inte går att finna endast genom den förstnämnda metoden. För att se 
exempel på dessa dolda budskap se bilaga 2.  
   Den tredje frågeställningen handlar om vilken karaktär som den eventuella antisemitismen 
har, är måhända ryggraden i denna uppsats. De uttalanden som klassificerats enligt 
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frågeställning två kommer här att klassificeras och bedömas ytterliggare. Detta kommer att 
ske genom den mall på antisemitism som presenteras nedan (Se avsnitt 3.3). 
   Den fjärde frågeställningen handlar om ställningstagandet till förintelsen, erkänner banden i 
sina texter förintelsen? Detta kommer att ske enligt samma premisser som frågeställning 
nummer ett.    
   Den sista frågan om jämförelsen mellan olika plattor banden producerat blir då en 
jämförelse mellan de fakta som kommit fram under de fyra första frågorna ställs mot 
varandra. 
  

3.1 Urvalsprocessen 
 
Att välja ut ett representativt urval av band har varit en process som kräver sin presentation. 
Eftersom det inte finns någon direkt forskning som presenterar de olika banden (utom 
historiska museets kartläggning) så har det varit svårt att finna så representativa band som 
möjligt. Det är också svårt att hitta försäljningssiffror för de enskilda banden, eftersom de 
skivbolag de ligger på är en helt sluten, privat, sfär inom vit makt-världen. Dessutom har 
dagens ökande internetanvändande gjort att det inte är allt för orimligt att anta att spridningen 
av denna typ av musik är utom skivbolagen och bandens kontroll.  
   För satt lösa detta problem måste därför ett försök att finna vad som skall räknas som 
representativa band göras. Det första kriteriet är praktiskt och bygger på att uppsatsens syfte 
kräver att bandet släppt minst två skivor, för att en jämförelse mellan albumen skall kunna 
genomföras. Chansen att ett band som endast släppt en skiva skall vara etablerat och bland de 
viktigare inom genren, och därmed representativt, är föga troligt. Läsaren bör dock notera att 
denna gräns endast gäller neråt, ett band som släppt 6 skivor räknas inte som mer 
representativt än de som släppt 5 o.s.v.  
   De olika samlingsplattorna som släppts av de olika skivbolagen har kontrollerats för att se 
vilka band som finns representerade där. De band som är populära och stilbildande inom 
denna genre borde det därför ges en ledtråd till där. Värt att notera här är att de olika banden 
finns på olika skivbolag, och dessa ger inte ut ett likartat antal samlingsplattor.  
   Ytterligare en indikator är att kolla på de mest sålda skivorna på de olika skivbolagens sidor. 
Detta ger inte några siffror på hur mycket som säljs, men det är ändå en ledtråd över vad som 
säljs.   
   Det sista kravet är tillgången på bandens texter. Detta är en trist urvalsmetod, men har det 
inte gått att få fram texterna så finns det inte någon möjlighet att undersöka dessa. Det bör 
dock understyckas att inget band blivit utgallrat på grund av detta. Utan det är endast enskilda 
album av gruppen i fråga som det gäller.  
   När detta är klart så har några olika parametrar framträtt vilket förhoppningsvis stämmer väl 
överens med varandra och pekar på tre olika band. 
   Den uppmärksamme läsaren ser att tidigare forskning inte inbegripits i denna urvalsmetod 
(med undantag för klassificeringen av banden). Detta beror på att denna forskning inte har 
framfört att de band de tar upp är representativa. Hos Lööw t.ex. så är det dom personer/band 
som valt att vilja bli intervjuade som är mest framträdande, vilket inte alls behöver tyda på att 
just deras musik är representativ eller stilbildande för den övriga vit makt-världen.  
   När det till sist gäller texterna så har de två album som gruppen gjort som ligger tidsmässigt 
längst ifrån varandra. Detta för att få en så klar bild som möjligt över gruppens eventuella 
textmässiga förändring. Undantag görs här om albumen i fråga är skivor som innehåller en 
massa s.k. covers (det vill säga gruppens version av andra gruppers låtar) eller låtar som 
förekommer på den andra utvalda skivan.   
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Banden som valts ut enligt dessa metoder blir då Pluton Svea, Storm och Dirlewanger. Pluton 
Svea och Dirlewanger har bytt namn på sin grupp en eller flera gånger. Men för att undvika 
förvirring så begränsas denna undersökning till att endast gälla album som är gjorda i dessa 
namn.   
 
Skivorna vilket kommer att undersökas enligt den urvalsmetod som presenterats ovan är: 
Pluton Svea:  Stöveltrampen ekar igen 1997 
                      Segermarschen 2000 
Storm:           Hell seger (okänt, antagligen mitten av 1990-talet)              
                      Levande Historia 2001 
Dirlewanger: Rocking for the golden race (Förmodligen 1987-88) 

Unity of Honour 1991 
                       

3.2 Vit makt-banden 
 
Detta är en musikstil som trots att många av banden ligger på olika bolag så är det en 
undergroundkultur. Bolagen är nästan alltid kopplade till vit makt-rörelsen och det hela gör att 
även bolagen blir lika mycket underground som själva banden. Detta gör att information om 
banden, albumen och låtarna är väldigt knapphändigt. Det egentligen enda sättet att få reda på 
information för den oinvigde är genom att söka på nätet. Detta är dock inte säkert på grund av 
att informationen kan vara felaktig. Detta gör att all fakta som hittats måste dubbelkollas för 
att den skall bli så säker som möjligt. Denna kontroll har skett genom att en genomlyssning av 
musiken skett. Här följer en kort beskrivning av de aktuella banden med så mycket fakta det 
gått att få fram om dem.   
 
Pluton Svea: Detta band är ett av dom band som tycks vara störst inom denna genre. Bandet 
har släppt åtminstone 7 egna album och finns med på ett antal samlingsplattor. Pluton Svea är 
ett ofta diskuterat band på olika forum på portaler och hemsidor runt vit makt rörelsen. Det är 
inte heller ovanligt att de även förekommer i diskussioner utanför denna värld, vilket talar för 
dess popularitet. 
   Bandet gick tidigare under namnet Pro Patria, vilket dock böts ut mot det nuvarande 
namnet. Bandet splittrades 2000.  
 
Storm: Dessa har gjort åtminstone 5 stycken album, varav det senaste är från 2003, 
vilket talar för att de fortfarande kan vara aktiva. Ytterliggare information om detta har 
varit svårt att få tag på.  
 
Dirlewanger: Detta är ett Göteborgsband som bildades 1986, och ses som ett av de 
mest kända inom vit makt-världen.7 De har släppt åtminstone 7 stycken album, och den 
vit makt vänliga Internetportalen Svensk kamp hävdar att dessa är ett kultband som de 
flesta inom NS (National Socialist) rörelsen hört talas om.8 Under 1990 talet böt dessa 
dock namn först till Heroes in the snow (vilket syftade på de finländare som kämpat 
mot Sovjet under kriget). Vilket senare blev bara Heroes. Som Heroes har bandet 
försökt tvätta bort den rasistiska stämpel de haft med sig från Dirlewanger tiden.9

                                                 
7 Vit Makt musik. s 14 

 

8 http://www.svenskkamp.com/musik_bandinfo_dirlewanger.html (2005-05-23) 
9 www.expo.se  

http://www.svenskkamp.com/musik_bandinfo_dirlewanger.html�
http://www.expo.se/�
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Vilket dom också tycks ha lyckats litet med på grund av att vittoljud klassat Heroes i 
Vikinga rock genren.10

 

 Antagligen är bandet inte aktivt längre.  

3.3 Mall för nivåsättning av de antisemitiska uttalandena 
 
Det har konstruerats några skalor för att mäta typer av antisemitism. Forskaren Ruth Wodak 
har exempelvis konstruerat en skala där hon försöker klassificera olika grader av 
antisemitism.11 Den är dock konstruerad så att den syftar på att upptäcka antisemitism 
snarare än mäta den, vilket gör att den inte riktigt passar att använda i denna undersökning.  
Vidare har även John C.G. Röhl, som är professor i tysk historia på Sussex universitet, 
konstruerat en skala där han försöker mäta olika grader av antisemitism.12

 

 Denna skala passar 
relativt bra för denna uppgift på grund av att den tar upp olika nivåer där antisemitismen får 
olika konsekvenser. Nackdelen med denna skala är att den riktar sig till handlingen snarare 
än åsikter som framförs med ord eller text. Dock så är det relativt enkelt att omkonstruera 
Röhls skala så den passar in för att lösa syftet för denna uppsats. Nedanstående skala är min 
modifiering av Röhls skala, det som skiljer mellan denna och originalet är att alla 
beskrivningar är omskrivna för att passa en tryckt text, samt att nivå 2 är konstruerat av mig. 
Denna nivå är tänkt att skilja på direkta angrepp på judar/det judiska och ideologier som 
påstås vara judiska. Som exempel på detta kan nämnas att om någon säger död åt sionismen, 
så är det inte självklart att denne menar att alla judar skall dö. 

Nivå 1. "Salongsantisemitism" Denna nivå innefattar de fördomar som framkommer riktat 
mot enskilda judar, eller judar i grupp. Även konspirationsteorier som omfattar judar och det 
judiska räknas hit. Dolda budskap i texterna hör också hemma här.  
Nivå 2. ”Ideologi antisemitismen” Till denna nivå hör hot och trakasserier som riktar sig till 
idéer och tankegångar som riktar sig till organisationer och rörelser som judarna förknippas 
med.    
Nivå 3. "Den legala antisemitism" Här menas de uttalanden som framkommer om att juden 
inte skall ha samma rättigheter i ett land som huvuddelen av landets befolkning. Även tankar 
om att judarna, eller det judiska, skall vara mindre värt/värda än andra räknas hit.  
Nivå 4. "Progromantisemitism" Med detta menas de åsikter som menar att judarna skall 
förföljas och trakasseras. Även hot eller uppmaning till våld hör hemma på denna nivå  
Nivå 5. "Fördrivningsantisemitism" I denna kategori hamnar de framställningarna som 
hävdar att judarna skall fördrivas från en plats. Vare sig det är genom våld eller hot om våld. 
Nivå 6. "Förintelseantisemitism" Hit hamnar alla uttalanden som hävdar att juden/judarna 
skall mördas eller på andra sätt likvideras. 
 
Dessa nivåer kommer mestadels benämnas som Nivå 1-6. 
 

                                                 
10 Vittoljud eller bilaga 1.  
11 Bachner. 28. 
12 Bachner 27. 
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3.4 Tidigare forskning rörande antisemitism, vit makt-musik och 
nationalsocialism, censuren inom musik samt propaganda 
 
Forskningen om antisemitism inom vit makt-musiken är ytterst knapphändig, dock så finns 
det mer forskning om de beståndsdelar som bygger upp detta. Dessa beståndsdelar består 
egentligen av främst tre olika ämnen. Dessa är antisemitism, vit makt-musik och national-
socialismen och dessa har ett nära samband med varandra   
   Nationalsocialismens framväxt i Tyskland under mellankrigstiden finns täckt av en mängd 
litteratur och forskning, vilket är av sådan allmän karaktär att de enkelt går att få tag på i varje 
bibliotek. Däremot är nationalsocialismen i Sverige ett område där det inte finns lika mycket 
litteratur. Några som har försökt täcka detta område är Helene Lööw som i sin bok 
Nynazismen i Sverige under 1980 och -90 talen försöker täcka just detta ämne som titeln 
indikerar. Även Stig Larsson och Anna-Lena Lodenius bok Extremhögern måste nämnas i 
detta sammanhang. De tar upp de rasistiska och nynazistiska grupperna under slutet av 1900-
talet. De ger även ett internationellt perspektiv på det hela genom att beskriva utvecklingen i 
andra länder. Boken rekommenderas för den läsare som vill se hur situationen ser utan utanför 
vårt lands gränser.    
 
När det gäller antisemitism så har Henrik Bachner skrivit om denna i efterkrigstidens Sverige. 
Boken tar upp antisemitismen på ett mer allmänt plan, och hur den har förändrats under 
efterkrigstidens Sverige. Boken är bra för den som vill skaffa sig en bild av antisemitismens 
utveckling i Sverige. De teoretiska definitionerna som återfinns i början av boken är också 
intressanta eftersom den ger en kortfattade introduktion till begreppet antisemitism och ting 
som berör detta.  
   Ingrid Jacobsson berör också detta ämne i boken  Kan man vara svart och svensk? 
Texter om rasism, antisemitism och nazism. Vilket lägger fram antisemitismen i ett 
historiska perspektiv, vilket kan vara av värde i denna fråga. Förutom detta tar även 
boken upp hur det är för invandrare som kommit till Sverige, och hur dessa har bemöts. 
Denna litteratur tar även om nazismen. 
 
När det gäller vit makt-musik/genren så finns det litet skrivet om detta begrepp som enskilt 
fenomen. Eftersom denna är nära förknippad med dagens nationalsocialistiska rörelse, så först 
det fram mycket om kopplingen dessa emellan i ovanstående litteratur om just 
nationalsocialismen. Övriga instanser som mer koncentrerar sig på vit makt-musik/genren är 
exempelvis BRÅ som har dock gett ut en rapport om musikstilen där beskrivs vad vit makt 
musik är och vad som kännetecknar detta och vilka tankegångar och idéer som figurerar 
omkring denna.  
   Det finns också mycket utlagt på Internet om detta. Statens historiska museum har en 
hemsida som helt handlar om vitmakt musiken. Sidan i fråga heter Vitt oljud och beskriver 
musiken och grupperna som spelar denna musik. Även förteckningar som delar in denna 
musiktyp i olika underfalanger med tillhörande förteckningar för vilka band som hör till 
vilken falang finns. 
   Slutligen så finns även EXPOs hemsida. Expo är en förening som har som mål att kartlägga 
främlingsfientligheten i Sverige och i denna kartläggning finns många artiklar om vit makt 
musiken. Exempelvis finns artiklar om speciella band och ämnen som har anknytning till 
detta.         
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Vidare så finns det även annan forskning som har med saker som även hör hemma i detta 
ämne. När det gäller musik och om man skall censurera denna eller inte så finns boken 1st 
World conferene on music & censorship. Vilket är en bok som tar upp de tal som hölls på 
denna konferens (i Köpenhamn 20-22 november 1998). Lööw har bland annat ett visst avsnitt 
här där hon beskriver vit makt-musiken och de få legala konsekvenser den fått i Sverige. 
   Vit makt-musiken är i mångt och mycket propaganda för olika typer av antisemitiska och 
andra rasistiska åsikter, och i boken Propaganda and persuasion tar författarna Garth S. 
Jowett och Victoria O´Donnell upp olika aspekter av hur propaganda kan yttra sig. Boken är 
dock inte inriktad på propagandan inom vit makt-musiken, utan visar på propaganda i största 
allmänhet. 
 

4 Bakgrunder till antisemitismen, nynazismen samt vit makt-
musiken 
 

4.1 Antisemitismen – en historisk tillbakablick 
 
Begreppet ”Antisemitism” är relativt ungt och härrör från 1870 talet. Men innebörden av 
begreppet är långt äldre än begreppet själv.13 Att ge sig in på hela denna historia är något 
som skulle ta allt för mycket plats i denna uppsats och den intresserade läsaren hänvisas 
därför till Skagegård/Hübinette eller Jacobsson, vilka återfinns i källförteckningen. Kortfattat 
kan dock sägas att den antisemitism som fanns innan 1800-talet grundade sig på 
religionstillhörighet. Judarna var som dom var på grund av sin religion. I mitten av 1800-talet 
slog dock rastänkandet igenom i och med bland annat Darwins upptäckter och teorier. En 
vetenskapsgren kallad social-darwinismen slog igenom vilken gick ut på att rangordna 
människor efter ras.14 Vetenskapligheten började slå igenom mer i forskningen och 
religionen trängdes undan steg för steg. Fördomarna mot judarna avtog dock inte, utan 
istället så böt antisemitismen stödjeben och började istället hävda att orsaken till judarnas 
egenskaper var på grund av den ras de tillhörde (den judiska rasen), religion var därmed av 
mindre vikt.15 Tidigare under historiens gång hade en jude som konverterat till kristendomen 
till viss del accepterat av den kristna majoriteten (även om så inte alltid var fallet16

   Denna typ av antisemitism fick sitt epicentrum under Nazityskland under 1930 och -40 
talet, då miljoner judar mördades i koncentrationsläger runt om i Europa. Tysklands nederlag 
gjorde att antisemitismen blev ett begrepp som kom att förknippas med denna masslakt och 
blev någonting som de flesta tog avstånd ifrån. Att vara antisemitist före kriget var någonting 
som inte alls var kontroversiellt tycks det som. Storbritanniens premiärminister under större 
delen av kriget Winston S. Churchill klassificerar till och med en av sina 
regeringsmedlemmar som detta i sina memoarer han skrev efter kriget. 

). Men i 
och med den nya synen så var detta omöjligt, en jude var en medlem av den judiska rasen, 
hur mycket denna person konverterade eller inte.   

   Men trots Tyskland nederlag och den ytterst negativa klang antisemitismen fått så försvann 
inte de antisemitiska tankegångarna. De utövades till och med från olika stater. 
Sovjetunionen och dess underlydande stater i östblocket bedrev en antisemitistisk politik 

                                                 
13 Skagegård/Hübinette. Hatets återkomst – Om fascism, nynazism och rasism i dagens Sverige. 1997. s 49.   
14 Jacobsson, Ingrid. Kan man vara svart och svensk? Texter om rasism, antisemitism och nazism. 1999. Del 2. s. 
44-152. 
15 Se exempelvis Jacobsson. s. 195-201. 
16 Se bland annat Alnæs. Historien om Europa – Uppvaknande 1300-1600. 2004.  
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under många år efter krigets slut, vilket bland annat resulterade i att många av de polska 
judar som överlevt förintelsen emigrerade till Israel.17

   Den svenska antisemitismen försvann aldrig helt i den allmänna debatten efter kriget, vilket 
Bachner påvisar i sin bok. I extremkretsar hölls den i liv genom Nordiska Rikspartiet (NRP) 
vilket kom att bli den historiskt sammanhållande länken mellan 1930-40-tals 
nationalsocialism och antisemitismen och vår tids yttringar och åsikter.

  

18

   En av grundpelarna för vit makt-rörelsen är antisemitismen, hatet och ogillandet av judar 
och det som upplevs vara judiskt (företag, kommunism, kapitalism et cetera). Den israeliske 
forskaren Yehuda Bauer menar att denna antisemitism är erbjuder ett svar på varför världen 
ser ut som den gör.

 Denna rörelse har 
dock de senaste decennierna en historia fylld med splittringar och inre konflikter. De grupper 
som för fram öppen antisemitism är alltså ingen enad rörelse.  

19 Teorin om ZOG, The Zionist Occuoation Goverment (Den Sionistiska 
ockupationsregeringen)20 är ofta förekommande inom de nationalsocialistiska 
grupperingarna. Denna teori består i att alla regeringar idag, och de organ som regeringarna 
styr, är kontrollerade utav judar. Världen är det vill säga helt styrd av judiska intressen. 
Exempel på detta är de propaganda affischer som olika nazistiska grupperingar använder som 
visar karikatyrer på judar som tycks behärska jordklotet. Detta är en föreställning som är 
långt äldre än beteckningen ZOG. ZOG började användas i USA och spred sig till Europa 
under 1980-talet.21 Idéerna är dock inte nya. Redan i början av 1900-talet fanns teorier om en 
judisk konspiration som skulle ta över världen, detta legitimerade med det så kallade Sion 
Vises protokoll. Detta dokument sades visa hur judiska rabbiner kommit överens om att ta 
över världen på en sionistkongress runt år 1900. Studier av detta dokument, som är väl spritt 
bland höger extrema grupper, visar dock att detta är ett falsarium.22

 
   

4.2 Nationalsocialismen i Sverige under efterkrigstiden 
 
Efter kriget så var det få personer i Sverige som öppet erkände att de tillhörde den 
nationalsocialistiska falangen. De som ändå gjorde detta hade oftast något samröre med 
Nordiska rikspartiet vilket kom att bli en länk mellan 1930 och -40 tals nationalsocialism och 
dagens rörelse. Under de sista decennierna under 1900-talet började dock rörelsen växa och 
få allt fler medlemmar. Det som kanske rörde sig om några hundra personer under 1960 talet 
kom att bli uppåt tusen talet något decennium senare. Detta ledde till att rörelsen växte sig 
större, men också att den splittrades. Gråzonen mellan att vara nationalsocialist, rasist och 
nationalist blev också än mer suddig. Fler aktörer kom även in på arenan, så som exempelvis 
BSS (Bevara Sverige svensk). En viktig splittring kom i under de sista åren av förra seklet. 
Då vissa grupperingar valde att försöka nå framgång i val, medan andra sökte sin väg i 
våldets genom rån och liknande. Den nationalsocialistiska tidningen Nordland, som under 
hela sin existens förespråkat våld, ändrade sig exempelvis i sitt sista nummer (1996) och 
uppmanade sina läsare att fortsätta ”kampen” på en fredligare väg. 23

     
    

                                                 
17 Bachner. s. 187-200 och 291-96. 
18 Lööw. s. 23 ff. 
19 Lööw s. 294 
20 Inom vissa grupperingar även nämnd som JOG (Jewish Occupation Goverment) 
21 Vit makt musik. s 17-18. 
22 Jacobsson. s. 178 f.  
23 Se Lodenius/Larsson eller Lööw.  
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4.3 Vit makt-musiken – historien bakom den 
Grundaren eller pionjären av vit makt-genren var britten Ian Stuart Donaldson (1958-1993) 
som med sitt band Screwdriver undet 1970-talet började framföra sina politiska/ideologiska 
texter på ett mer heavy metal influerat sätt. Detta var bland annat ett sätt att göra de 
nationalsocialistiska/rasistiska mötena, som tidigare dominerades av långa tal, mer tilltalande, 
ungefär som rockkonserter. Det engelska namnet på denna musikstil kom att bli white noise.24

   Till Sverige kom vit makt-musiken kring 1980, i och med att organisationen Bevara Sverige 
svenskt (BSS) började sälja engelskspråkig white noise musik, då under namnet musik för 
patrioter.

  

25 Vilket ledde till att många mindre garageband, troligen inspirerade av 
Screwdriver, växte fram. Dock så var detta band som inte nådde särksillt långt. Musiken var 
av dålig kvalitet och omslagen på skivorna/kassetterna var även dom dåliga.26 Vit makt-
banden förde en relativt tyst tillvaro fram till början av 1990-talet då samtidigt som Ultima 
Thule lyckades få skivkontrakt med Bert Karlssons bolag Marianne Records började även vit 
makt musiken utvecklas. Ultima Thule räknas inte in i den yttersta av vit makt-musiken, men 
deras framgång ledde till att även andra band började våga försöka producera och ge ut sina 
skivor med bättre kvalitet. Inget av dessa band kom att få ge ut sina skivor på ett kommersiellt 
skivbolag som Marianne Records.27 Men istället bildades egna skivbolag av banden och de 
personer aktiva inom denna rörelse. Bolag som till exempel Nordland och Midgård Records, 
det senaste tillskottet på skivbolagen som ger ut skivor tycks vara Nordvind Records. Som 
gav ut sin första egenproducerade skiva så sent som i april 2005, vilket kommer att följas av 
ännu en skiva i juni samma år.28 Precis som den svenska nynazistiska rörelsen är splittrad så 
är samma sak fallet inom musikrörelsen. Under 1990-talet stod konflikten mellan skivbolagen 
Nordland och Ragnarock Records.29

   Vit makt-musiken är det idag viktigaste sättet att sprida de tankar och idéer som dessa 
grupper står för. Dessa är helt avspärrade från de vanliga distributionskanalerna, såsom 
reklam, tv och radio (med undantag för de webbradio sändningar som finns). Därför har de 
varit tvungna att hitta alternativa vägar att föra ut sin musik. Lööw hävdar att musiken 
sannolikt varit rörelsens viktigaste propagandavapen under 1990-talet.

 Även en konflikt tycks finnas mellan de öppet 
nationalsocialistiska/rasistiska banden och de som säger att de inte är detta. Vilket kan 
härledas till den splittring som nämnts i föregående avsnitt.   

30

 
      

Det finns en mängd olika, närbesläktade, genrer som kretsar kring vit makt genren.31

   Därefter finns skinhead musiken. Dessa band framhäver ofta skinnheadkulturen, men inte 
heller här så är texterna direkt av rasistisk framtoning. 

 Den 
första genren är Vikingarocken. Banden som klassificeras i denna grupp hyllar och framhäver 
ofta det svenska och det nationalistiska. Texterna som dessa band sjunger är inte direkt 
rasistiska. Det är i denna grupp som Sveriges kanske mest kända band inom genren, Ultima 
Thule, hamnar. 

   Den tredje genren är nationalsocialistisk blackmetal. Detta är en mestadels internationell 
företeelse. Dock så saluförs ”vanliga” svenska blackmetal band som nationalsocialistiska 

                                                 
24 Vit makt-musik. s. 13 f.  
25 Lööw 182. 
26 Vit makt-musik s. 15f.  
27 Skagegård/Hübinette. s. 94 ff.  
28 http://www.nordvind-records.net/shop/ (2005-05-10) 
29 Lööf 455. 
30 Lööw. 177 
31Detta och följande text i ämnet är hämtat från: http://www.historiska.se/vittoljud/sektion_vitmakt.html (2005-
05-10) 

http://www.historiska.se/vittoljud/sektion_vitmakt.html�
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utomlands. Kanske är det för att banden ofta sjunger på svenska och det svenska språket inte 
förstås av speciellt många personen från andra länder. 
   Den sista genren är slutligen Vit makt-banden. Dessa har en uttalad nazistisk stämpel, och 
har ofta låtar som kan klassas som hets mot folkgrupp. Som sagts tidigare kallas även denna 
musik även för frihetsrock bland dess anhängare.32

   Dessa ovanstående genrer gäller främst för Sverige och övriga Norden. Det finns dock även 
andra underkategorier av vit makt musiken som är större utomlands. Exempel på sådana är 
rasistisk country & western musik och arisk folkmusik.

 

33

   Förutom dessa så har jag genom funnit ännu en gren av denna genre som borde platsa. Detta 
är något jag kallar vit makt-techno. Detta består utav gamla tal av främst Hitler, men 
möjligtvis även andra ledande nazister och fascister, vilket det är tillagt technomusik. Dock så 
är detta musik som inte framförs av band, utan verkar vara mixningar som görs av särskilda 
personer hemma framför datorn.     

  

                                                 
32 Se definitionen på vit makt musik ovan. 
33 Vit makt musik. s 7.  
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5 Undersökande del 

 

5.1 Pluton Svea 
 
I skivan Stöveltrampen ekar igen från (1997) så finns en öppen antisemitism. Detta kan bland 
annat ses i dessa textrader som är de första på hela skivan: 

Draken drog ett sista andetag 
Och världen förändrades på en enda dag 
Davids bojor löstes upp och försvann. 
För att aldrig komma åter i ett moln av damm. 
Sexkantens34

Den dagen solen gick upp över Tel Aviv.
 tid nu för alltid förlorat sitt liv. 

35

De antisemitiska åsikterna går inte att ta miste på. Sexkanten syftar på Davidstjärnan och 
David på den judiska forntida konungen. Draken i inledningen tycks också syfta på juden. 
Detta är inga enskilda angrepp i en enskild låt, utan på albumets tretton låtar så återfinns 
öppen antisemitism i fyra utav dom, vilket ger litet mindre än en tredjedel. Sammanlagt så 
finns det tio stycken klara antisemitiska kränkningar i dessa låtar. Vilka fördelar sig enligt 
följande: 

     

36

Nivå 1 (Salongsantisemitism):5 
 

Nivå 2 (ideologisk antisemitism):1 
Nivå 3 (Den legala antisemitismen): 0 
Nivå 4 (Progromantisemitism): 2 
Nivå 5 (Fördrivningantisemitism): 0 
Nivå 6 (Förintelseantisemitism): 2 
När det sedan gäller förintelsen så tas inget klart ställningstagande till om denna ägt rum eller 
inte. Dock så framgår det i texterna att denna grupp inte är främmande för att använda våld 
för att framföra sina åsikter. Vilket framkommer genom denna textrad: 
Då skall ZOG:s lakejer stå till svars för sina dåd. Vi ska hänga dom alla fast de ber om 
nåd.37

 
 

Det andra undersökta albumet, Segermarschen (2000), innehåller också öppet antisemitiska 
budskap som kan liknas vid ovanstående exempel. I detta album förekommer det dock endast 
i två av albumets nio titlar. Frekvensen av antisemitiska kränkningar minskar  då till fem 
stycken, och ser ut som följande: 
Nivå 1: 4 
Nivå 2: 0 
Nivå 3: 0 
Nivå 4: 1 
Nivå 5: 0 
Nivå 6: 0 
Som ett exempel på en nivå 1 kränkning kan första versen ur låten Den evige visas: 

En råtta, ett kryp, en ovälkommen parasit. 
Total kontroll över jorden bit för bit. 
 Ett kroniskt virus, digerdöden här 
 medias makt över folket tär.38

                                                 
34 Syftning på Davidsstjärnan. 

  

35 Solen går aldrig upp. Från skivan Stöveltrampen ekar igen. 
36 För en detaljerad bild av nivåsättningen hänvisas läsaren till bilaga 3.  
37 Den nya ordningen. Från skivan Stöveltrampen ekat igen. 
38 Den evige. Från skivan Segermarchen 
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Det är kanske inte helt uppenbart vilka som utmålas endast med dessa rader, men 
fortsättningen talar bland annat om sexkantens fall och så vidare. Här ser man uppenbart hur 
judarna förelämpas och kränks.   
   Även i detta album så är det svårt att se något öppet ställningstagande till hur de ser på 
förintelsen. Men i samma låt som nänts ovan så framförs följande textrad: Jag har sex 
miljoner frågor, men inget svar… Detta syftar uppenbarligen på de sex miljoner judar som 
dödades under förintelsen. Att gruppen ställer dessa frågor kan tolkas som att de ifrågasätter 
dessa siffror och därmed indirekt förnekar förintelsen. Vidare så nämns det i samma år att 
sanningen börjar komma fram efter 50 års lögner. Vilket ger en förstärkning av bilden att de 
förnekar förintelsen.  
 
Jämförande perspektiv: 
En skillnad mellan dessa album är den tonvikt som läggs på antisemitismen. Det som 
benämns i nära en tredjedel av låtarna på den första skivan sjunker till mindre än en fjärdedel 
i skivan Segermarschen. Tonvikten i kränkningarna är också olika den första nivån är den 
dominerande på båda skivorna, men Stöveltrampen ekar igen har två hot om våld och 
beskriver mord på två ställen, medan Segermarschen endast har våld med på ett ställe.   
 

5.2 Storm 
 
Storms album Hell seger (okänt utgivningsår, förmodligen mitten av 1990-talet) innehåller 
textrader som: 

Sions list – skygglappar på vårt 
folk 
Sions list I vår rygg en dolk! 
Sions list – Vi genomskådat har 
Sions list – Frukta våra svar39

Detta och mer därtill gör att det går att klassa detta som öppet antisemitiskt. Albumet i sig 
innehåller tolv stycken låtar och på fyra av dessa finns det mer eller mindre uppenbar 
antisemitism. Det förekommer tretton stycken kränkningar fördelade enligt följande: 

   

Nivå 1: 8 
Nivå 2: 2 
Nivå 3: 0 
Nivå 4: 2 
Nivå 5: 0 
Nivå 6: 1 
När det gäller frågan om förintelsen så sägs det inte någonting öppet om denna i texterna. 
Bandet tycks genom sina texter framhäva våld som en metod att komma lösa problem, men 
detta är inte någon direkt koppling till förintelsen. Så i detta fall går det inte att avgöra denna 
fråga.  
 
Albumet Levande historia40

Nivå 1: 6 

(2001)  innehåller tio stycken låtar. Antisemitismen i detta album 
är inte direkt framträdande och finns gömd i de två låtar som antisemitismen förekommer i 
och det är allt som allt sju olika angrepp. Nivån på dessa verbala angrepp är enligt följande: 

Nivå 2: 0 
Nivå 3: 0 
Nivå 4: 1 

                                                 
39 Sions List. Från Skivan Hell seger. 
40 Skivans titel syftar på regeringens kampanj ”Om detta må ni berätta” Vilket kom 1998. 



 15 

Nivå 5: 0 
Nivå 6: 0 
Ett exempel på en icke helt klar antisemitisk kränkning finns i Er ära heter trohet: 

Du lede Fi! – Vi vet ditt namn 
Du mörkerman som styr vårt land 
Parasit – bered er på strid 
Ett enat folk, en ny tid.41

Vad denna vers syftar på är den klassiska bilden av juden och ZOG som styr allt ifrån 
kulisserna, därav öknamnet mörkerman. Parasit syftar på den klassiska bilden att juden skulle 
vara ett skadedjur eller liknande. Syftningen ”Bered er på strid” är också i denna kontext” ett 
klart hot om våld, vilket typ av våld detta är går dock ej att säga.  

  

   Även i detta fall är det svårt att avgöra vilken bild av förintelsen bandets texter ger. En 
intressant låt på detta album är Levande historia, vilket är samma namn som albumet. Låten 
och namnet kom med största sannolikhet till som en reaktion på statens kampanj för 
information om förintelsen ”…om detta må ni berätta”. Denna strof finns även med i låtens 
refräng. Innehållet i låten är dock svårtolkat eftersom den inte direkt förnekar förintelsen utan 
hävdar att det är fel att dagens historia lägger tonvikten på de judiska dödsoffren när även 
väldigt många européer dog under kriget. Men även detta kan tolkas som antisemitism. 
Orsaken här är att bandet i denna text försöker förringa förintelsen och jämställer 
massmordet på främst judar med soldater som dött i krig. Texten i sig förnekar dock inte att 
judar mördats i dessa förintelseläger. Men, i denna aktuella låt finns i början ett utdrag från 
en radiointervju med någon person som uppenbart förnekar förintelsen. Detta utdrag finns 
inte med i de texter som, men det borde egentligen göra det, eftersom detta är en del av låten. 
Detta gör att även denna kan betecknas som förnekande.   
 
Jämförande perspektiv 
 
Dessa två album är i frågan om antisemitismen uppbyggda på helt olika vi. I Hell seger är 
antisemitismen helt öppen och förekommer ofta (i fyra av tolv låtar) medan situationen i 
Levande historia är helt annorlunda. Här förekommer den också, men den finns inte lika 
öppet som i den förstnämnda skivan. Den är gömd bakom täcknamn vilket vid en första 
lyssning kanske inte är helt uppenbar. När det gäller karaktären på angreppen är de relativt 
lika, det är ett klart övertag för den första skivan, men detta kan förklaras med att 
antisemitism förekommer på fler låtar där än i Levande historia. Nivån på kränkningarna är 
också olika. De är värre på den första skivan, där det förekommer antisemitism på nivå 6. 
Texterna har också drag av att förneka förintelsen.  
 

 

5.3 Dirlewanger 
 
På skivan Rocking for the golden race (Förmodligen 1987-88) är innehållet öppet 
antisemitiskt. Detta kan ses endast genom att studera låttiteln på spår nummer nio, judiska 
lögner. Även en titt på denna låtens text förstärker denna bild. Det förekommer antisemitiska 
budskap i två av skivans tio spår. Det är sex angrepp och dessa fördelar sig enligt följande: 
Nivå 1: 5 
Nivå 2: 0 
Nivå 3: 0 
Nivå 4: 0 

                                                 
41 Er ära heter trohet. Från skivan Levande historia 
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Nivå 5: 1 
Nivå 6: 0 
De uttalanden som finns är oftast i nedsättande karaktär och försöker påvisa judisk 
underlägsenhet. Som exempel på detta kan här visas låten Judiska lögner, som är helt 
genomsyrad av antisemitism, och innehar de flesta av de ovanstående kränkningarna. 

Judiska lögner 
Du sitter där uppe på ditt kontor 
Du planerar dina lögner och du vässar dina klor 
Du vänder och vrider på allt riktigt och sant 
Ja var eviga dag så är det likadant 
 
Ja det är massmedias lille sionist 
Som sitter ner vid sitt bord 
Och planerar sina ord 
Har penna den är vass och han skriver i extas 
Ja, ja han är ett litet judeas 
 
Han vrider sig som en orm och slingrar sig i ord 
När han sitter ner och skriver lögner vid sitt 
bord 
Han skriver lögner om tyska krigsaktioner 
Ett par jude liv blir genast miljoner 
 
Han kastar skit på allt han tycker är fel 
Men med invandring och korruption så gäller 
smek och kel 
Han borde sparkas ut, han borde sparkas hem 
Ja, han skall sparkas hem till Jerusalem42

 I frågan om förintelsen så visar ovannämnda låt att det finns en förnekande bild av denna. 
Den andra versens sista två rader säger följande: Han skriver lögner om tyska krigsaktionen. 
Ett par judars liv blir genast miljoner.

 

43

 

 Detta kan endast tolkas som att förintelsen förnekas, 
eller åtminstone som den är kraftigt överdriven.  

Skivan Unity of Honour (1991) innehåller elva låtar, men det första spåret är ett instrumentalt 
intro, så det är tio låtar med text på skivan. Även denna skiva är öppet antisemitisk, med 
uttalanden som It´s a evil little jew44

Nivå 1: 4 

, och så vidare. Av de tio låtarna med text så återfinns 
det antisemitiska budskap i tre utav dem, det är sju stycken angrepp enligt följande nivåer: 

Nivå 2: 0 
Nivå 3: 0 
Nivå 4: 0 
Nivå 5: 2 
Nivå 6: 1 
På denna skiva nämns inte något direkt ställningstagande till förintelsen, men en klar ledtråd 
ges i följande textrader:  

Sticker du inte fort nog.  
Ditt lilla judeas.  
Så skall du få dig.  
En portion med gas (Gas, Gas)45

Detta visar på att utrotning med gas är något som inte verkar vara en främmande metod att ta 
till. Liksom det var under förintelsen. Dessa ovanstående textrader visar också på några olika 
angrepp på olika nivåer. ”Judeas” är en klar förelämpning, vilket blir nivå 1. Uppmaningen 

 

                                                 
42 Judiaks lögner. Från skivan Rocking for the golden race.  
43 Judiska lögner. Från skivan Rocking for the golden race. 
44 The messenger of darkness. Från skivan Unity of honour.  
45 Blodet skall flöda. Från skivan Unity of Honour. 
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att försvinna är ett angrepp på nivå 5. Medan till sist det som hotas med är någonting som 
kommer leda till döden, nivå 6.   
 
Jämförande perspektiv: 
 
Dessa skivor är något annorlunda uppbyggda. Till kvantiteten av angrepp och i antal låtar de 
förekommer i är de nästan identiska. Den stora skillnaden är vilken typ av angrepp som förs 
fram. Rocking for the golden race lägger mest fram förelämpningar och nedsättande pikar på 
judarna och det judiska, med undantag för en replik där de anser att judarna skall fördrivas. 
Men i Unity of honour är jargongen mycket mer hätsk. Det förekommer även här nedsättande 
uttalanden, men här finns även mer hot om våld, fördrivningar och hot om massmord.  
   Det finns även en viss skillnad på synen om förintelsen. Den första skivan förnekar att 
denna skulle ha ägt rum i den omfattning som forskningen idag visar. Men den andra skivan 
visar på att gas är ett utmärkt sätt att döda judar på.    
   

6 Diskussion om undersökningen 
 
Vilka slutsatser kan egentligen dras av denna undersökning? För trots allt är det bara sex 
album av ett hundratals som undersökts och analyserats. Detta gör att man får vara försiktig 
med att dra slutsatser. Men de kan trots allt göras. För det första är alla banden öppet 
antisemitiska. Detta stämmer väl överens med den indelning som vittoljud har gjort. Det kan 
också ses att antisemitismen förekommer på varje skiva. Det är något olika beroende på vilket 
band som undersöks, men förekommer gör den alltid. Vidare kan det också ses att ingen skiva 
är helt uppbyggt kring detta fenomen. Som mest finns det med i fyra låtar på två album.  
   Antisemitismen tycks vara en viktig del av innehållet i dessa bands skivor. Vilket stämmer 
överrens med den beskrivning av vit makt-rörelsen vilket gavs tidigare i denna uppsats. Men 
dock verkar den inte vara det enda benet som bär upp dessa bands texter. Det finns väldigt 
många övriga teman för dessa band, så som hatet mot kommunismen, ogillandet av färgade 
människor, politiker- och polisförakt. Ibland tycks begreppet ZOG vara ett försök att slå 
samman alla dessa hatobjekt till en gemensam källa. Detta stärker Yehuda Bauers tes om att 
antisemitismen erbjuder denna rörelse ett svar på varför världen ser ut som den gör, vilket 
togs upp i bakgrunden. Det är i dessa fall juden som står i centrum för kritiken, men detta är 
inte något som sker hela tiden. De angrepp som först fram är mestadels av förelämpande och 
nedsättande karaktär. Det blir en uppmålning av juden och det judiska som en fiende för 
västvärldens kultur och den nordiska rasen. Ibland går texterna in på hur detta problem skall 
lösas, och då kommer de värre verbala angreppen in i bilden. Ett gemensamt drag för de flesta 
av texterna är att judar utpekas som lögnare. Detta kommer ofta i samband med utpekanden 
om ohederlighet och andra kränkningar. 
   Dessa texters syn på förintelsen är intressant då det inte finns någon klar bild. Pluton Svea 
tycks förneka den och Storm har även dom till viss del ett förnekande perspektiv (även om det 
inte framkommer lika stark) medan Dirlewanger går ut med delade budskap om detta. 
Intressant är här att trots att banden uppenbarligen hyllar våld så tycks ingen öppet hylla 
förintelsen.  
 
En jämförelse mellan skivorna ger ett viss kvantitativt bild på antal angrepp och grad på 
angreppen. Men att försöka ställa dessa mot varandra för att se om banden lugnat ner/trappat 
upp sina angrepp är svårt att göra. Bara för att ett band nämner att exempelvis mördandet av 
judar är en bra idé en gång på den första skivan och två gånger i den andra, så betyder det inte 
att den andra skivan är dubbelt så våldsam som den första. Bara genom att dessa saker 
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kommer på tal gör att budskapet för vad dom tycker och tror blir klargjort, sedan om de 
repeterar detta ofta eller inte spelar mindre roll. Skivtexter är material som arbetas fram under 
en lång period, och låtskrivarna vet exakt vad som står och vad som förs fram i dem.  
   Stundom kan det vara svårt att veta exakt vad som är antisemitisk eller inte. Angreppen 
slängs ibland iväg åt en massa olika håll, vilket leder till att den utomstående läsaren inte kan 
vara exakt säker på vilka som avses som måltavla för angreppet. Detta är måhända en 
subjektiv bedömning också, råkar man vara av jude, färgad, kommunist eller något annat som 
denna musik riktar sitt angrepp mot är det måhända troligt att man själv ser sig som måltavla 
i denna typ av oklara angrepp.  
   Antisemitismen finns inom vit makt musiken, ibland är den förklädd och svår att finna, 
men oftast är den uppenbar och förklarar på ett öppet sätt vad textförfattarna anser om judar 
och det judiska. Angreppen som förs är till största del förolämpningar och nedsättande 
kommentarer, men det förekommer hot om våld, fördrivning eller mord på alla de undersökta 
skivorna. Det som inte förekommer är angrepp som på legalt sätt vill minska judarnas 
rättigheter i landet. Måhända detta kan höra samman med det missnöje mot det nuvarande 
systemet som finns i dessa kretsar idag. Polismyndigheterna, rättsväsendet och politikerna är 
även dom utsatta för smutskastning av dessa grupper. En rimlig förklaring skulle kunna vara 
att grupperna anser att det inte tjänar något till att försöka ändra på den legala statusen idag 
eftersom de tror att ZOG styr allt. En annan förklaring kan kanske vara att legal 
diskriminering av judarna egentligen inte löste det nazisterna ansåg vara problemet med 
judarna under 1930 och -40 talet. Därför anser man att det endast kan ske genom fördrivning 
eller hot om fördrivning, eller rent dödande. En annan aspekt av det hela är att dessa band 
tydligt förespråkar den våld i sina texter. Den splittring som nämnts i bakgrunden mellan de 
som förespråkar våld, och de som förespråkar mer fredliga tillvägagångssätt syns det inga 
spår av här. Dessa undersökta band tycks i mångt och mycket vara överrens om att det är 
våld som lösningen på alla problem. Det talas mycket om att störta det nuvarande systemet, 
men inte att detta skall ske på demokratisk väg (som fallet faktiskt var under nazisternas 
makttillträde i Tyskland). När det gäller fördrivning av judar så är det endast Dirlewanger 
som lägger fram öppna argument för att sådant bör ske, vilket framhävs på tre ställen i 
texterna.  
   Någon klar trend i dessa skivor om antisemitismen ökar eller minskar, går inte att dra. 
Skillnaderna är alldeles för små och för motstridiga. Med en annan iakttagelse som däremot 
går är intressant är att de två album som är gjorde på 2000-talet är de två som tycks innehålla 
minst antal grövre (Nivå 4 och uppåt) angrepp. Men om detta är en mer allmän trend i genren 
går ej att säkerställa. Samtidigt kan det också iakttas att de skivor som är gjorda på 1990 talet 
verkar förhållandevis våldsamma. Måhända kan detta ha att göra med den expansion som 
skedde inom vit makt-musiken under detta decennium och de olika banden eggade varandra 
att gå allt längre. En trend som sedan kanske mattas av i takt med att myndigheterna fått upp 
ögonen för denna musikstil på allvar.   
 
Den person som stöter ihop med personer som lyssnar på sådan musik (Vilka band det gäller 
förutom de tre exemplen i denna undersökning kan ses i bilaga 1) är nu förhoppningsvis 
medveten om vilken syn dessa har på judar och det judiska, och kan lyfta fram detta i en 
eventuell debatt om dessa band.  
   Denna undersökning har, som även det sagts tidigare, inte haft som ambition att ge någon 
heltäckande bild av detta fenomen, utan enbart ge en inblick i den antisemitiska delen utav 
det. Vilket jag hoppas läsaren också anser sig ha fått. 
Avslutningsvis ett citat från Heléne Lööw: 

 
Every revolutionary moments has its own music, lyrics and poets. The music in itself does not 
create organizations nor does the musicians themselves necessarily lead the revolution. But the 
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revolutionary/protest music creates dreams, visions and fantasies of the revolutions and the 
utopian society that will follow and give a voice to these dreams and to the perception of reality 
held by the movement.46

  

  

                                                 
46 1st world conference on music & censorship. s. 138.  
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7 Sammanfattning 
 
Denna uppsats har som syfte att kartlägga antisemitismen i musiktexterna hos tre vit makt-
band, vilka är så representativa för denna genre som möjligt. Uppsatsen riktar sig främst till 
personer som kan komma i kontakt med ungdomar eller andra som lyssnar på denna typ av 
musik. Urvalet av band görs enlig en egenhändig konstruerad metod eftersom forskning på 
detta område saknas. De tre banden blir: Pluton Svea, Storm och Dirlewanger. Med hjälp av 
bland annat en, av författaren, modifierad skala på grader av antisemitism konstruerad av 
Röhl, vilken är professor i tysk historia på universitetet i Sussex, undersöks en rad aspekter 
av texterna hos vardera två av dessa bands album. Materialet består av litteratur för att täcka 
bakgrunden till detta fenomen samt bandens texter för att kunna utföra undersökningen. 
Texterna har varit svåra att få tag på, på grund av denna musikgenrers undergroundstatus.  
   Uppsatsen visar att antisemitismen alltid finns närvarande i dessa bands texter och att den 
är av förolämpande, hotande och förnedrande karaktär mestadels, men att den också vid en 
rad tillfällen går över till att hota om våld fördrivning och mord vid ett flertal tillfällen. 
Teorierna om en judisk världskonspiration är likaså ofta förekommande. Vidare så tycks de 
grövre (hot om våld eller värre) antisemitiska kränkningarna ha minskat under 2000-talet.     
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http://pluton-svea.tripod.com/ (2005-05-25) 
 
Band: 
 
Dirlewanger 
Pluton Svea 
Storm 
Texterna till dessa bands skivor publiceras, som nämnts i uppsatsen, inte i sin helhet i denna 
uppsats. Den intresserade läsaren kan dock ta kontakt med mig, genom högskolan Dalarna, 
om ett behov av dessa texter finns.   

 



 1 

Bilaga 1 
 
Vit makt-band (listade av Vitt oljud) 
Brigad Wotan 
Bärsärkarna 
Dirlewanger/Heroes in the Snow (som senare blev Heroes vilka Vitt oljud har listat under vikingarockbanden) 
Division S 
Germania 
Heimdal 
Heysel 
Fyrdung  
Jocke Karlsson 
Matti S  
Nibelungen 
No Agony 
Nordfront  
Odium 
Pluton Svea, fd Pro Patria 
Saga 
Spandau 
Storm 
Sunita 
Svensk ungdom 
Svastika  
Svitjod 
Totenkopf 
Triskelon 
True blood 
Vit aggression 
Vit Legion 
Vargflock 
White Warrior 
Wietze 
Rashygien 



 2 

 

Bilaga 2 
 
Några benämningar och koder inom vit makt musiken 
 
ZOG: Zionist Occuoation Goverment. Teorin om att världen styrs av judar. 
 
14: En siffra som kan syfta på de 14 ord (eller budord) som David Lane konstruerade. 
Dessa ord ses som riktlinjer för den moderna rasismen. Återfinns bland annat i namnet 
på det rasistiska nätverket info14. 
 
18: 18 står i detta fall för den 1:a och 8:e bokstaven i alfabetet, nämligen A och H. 
Adolf Hitler. 
 
88: Sifferkombination som ofta anspelar på den 8:e bokstaven ”H”. Vilket i dessa 
kretsar står för Heil Hitler.  
 
Sexuddig stjärna (eller ordföljd som kan associeras till en sådan): Antydning som syftar 
på den judiska stjärnan, Davidstjärnan, som ofta står som symbol för judendomen. 
 
Kulturberikare/asylanter/lögnflyktingar/asylturister/bidragsturister/invandrande 
kulturberikare: Olika benämningar på invandrare. 
 
NS: Står för national socialist/socialistisk/socialism 
 
Näbbar: Vissa bands (Pluton Svea) benämning av judar.   
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Bilaga 3 
 
Nivåer av antisemitism inom de undersökta banden 
 
Band: Pluton Svea 
Album: Stöveltrampen ekar igen (1997) 
Låtar antisemitism förekommer i: Solen går upp, Stöveltramp, Du gamla du sjuka, Den nya 
ordningen. 
Angrepp Nivå 1: 

• Draken drog ett sista andetag. Och världen förändrades på en enda dag. Davids bojor 
löses upp och försvann. Dör att aldrig komma åter i ett moln av damm. (Från låten: 
Solen går upp) 

• Förglöms till det ruttna folket förtret. (Solen går upp) 
• Falskt blev sann och fel blev rätt. Onda män upphörde som dativ. (Solen går upp) 
• Och näbbarnas makt är nu bruten (Du gamla du sjuka) 
• ZOG:s regering ser oss som ett hot. (Den nya ordningen) 

Nivå 2: 
• I en värld utan stanken utav sionism (Solen går upp) 

Nivå 4:  
• Vi krossar sions ockupation. En väpnad kamp för våran nation. (Stöveltramp) 
• Då skall ZOG:s lakejer stå till svars för sina dåd. (Den nya ordningen) 

Nivå 6:  
• Ett folk förlorat dock ingen förlust. Luften var åter frisk längs vår kust… Över jorden 

den vit gå med mullrande kliv. (Solen går upp) 
• Vi skall hänga dom alla (syftar på ZOG) fast de ber om nåd. (Den nya ordningen) 

 
Album: Segermarschen (2000) 
Låtar antisemitism förekommer i: Den evige, Segermarschen  
 
Angrepp Nivå 1: 

• Förekomsten av nedsättande ord som förknippas med bilden av juden. Vi är inga 
offerlamm, övervinn näbbarnas ondska, svensken är ej guldmaktens slav. 
(Segermarschen) 

• En råtta, ett kryp, en ovälkommen parasit. Total kontroll över jorden bit för bit. Ett 
kroniskt virus, digerdöden här. (Den evige) 

• Jag har sexmiljoner frågor, men inga svar. Ett känsligt ämne, den saken är klar. (Den 
evige) 

• Efter 50 år av lögner banas sanning nu folkets sköra bojor. (Den evige) 
Nivå 4: 

• Ett enat Europa får sexkant att falla (Den evige) 
 
Band: Storm 
Album: Hell seger (Mitten av 1990-talet) 
Låtar antisemitism förekommer i: Hell seger, NS Skinhead, Sions list, Hatets låga 
 
Angrepp Nivå 1: 

• Men ZOG:s övergrepp bara övertygar oss mer. (NS Skinhead) 
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• Ljusskygga varelser med en dold hand. Som verkar för att splittra vita folkets band. 
(Sions list) 

• Sions list – skygglappar på vårt folk. Sions list – I vår rygg en dolk! (Sions list) 
• För att släcka de visa protokollens begär. (Sions list) 
• Dessa samhällsparasiter, som håvar in pengar medan den vite mannen han sliter 

(Hatets låga)  
• Känner du inte hatets låga brinna inom dig. När du vet vilka som styr dig och mig. 

Likt menlösa marionetter utnyttjas vi till vår död (Hatets låga) 
• Hur skall vi någonsin kunna få dig att förstå. Att det är för Sion du måste stå på tå. 

(Hatets låga) 
• För långsamt kväva svensken är precis vad dom (judarna) gör. (Hatets låga) 

 
Nivå 2:  

• Sionismens offer… (Hell seger) 
• Vår frihet kommer ej förrän betsen Sion är död (Hatets låga) 

Nivå 4: 
• Dör vi är NS skinhead- En enad pakt. NS skinhead – För vit makt. NS skinhead – För 

ras och nation. NS skinhead – Mot Sions ockupation. (NS skinhead) 
• Sions list –Frukta våra svar (Sions list) 

Nivå 6: 
• …dom är satta ur spel. Dom felande länkarna finns ej mer. (Hell seger) 

 
Album: Levande historia (2001) 
Låtar antisemitism förekommer i: Levande historia, Vi vet ditt namn 
Angrepp Nivå 1: 

• De som säger sig lidit mest lever oförskämt flott (Levande historia) 
• Du mörkerman som styr vårt land. (Vi vet ditt namn) 
• Genom svek och ocker har ni tagit er fram. (Vi vet ditt namn) 
• Mediemogul, industrimagnat, samma parasit som styr vår stat (Vi vet ditt namn) 
• Med charader ni tvingat oss i skuld, som plåster på såren skall vi ge er guld. (Vi vet 

ditt namn) 
• Er heliga skrift, den ger er direktiv till världsdominans… (Vi vet ditt namn) 

Nivå 4: 
• Parasit! – Bered er på strid, ett enat folk. (Vi vet ditt namn)      

 
Band: Dirlewanger 
Album: Rocking for the golden race (Förmodligen 1987-88) 
Låtar antisemitism förekommer i: Rocking for the golden race, Judiska lögner. 
 
Angrepp Nivå 1:  

• No, we will never, never ever. Stop fighting the Zionist fools (Rocking for the golden 
race) 

• Du planerar sina lögner och du vässar dina klor. Du vänder och vrider på allt riktigt 
och sant. (Judiska lögner) 

• Ja det är massmedias lille sionist. Som sitter ner vid sitt bord. Och planerar sina ord. 
(Judiska lögner) 

• Ja, ja han är ett litet judeas. (Judiska lögner) 
• Han vrider sig som en orm och slingrar sig i ord. När han sitter ner och skriver lögner 

vid sitt bord. (Judiska lögner) 
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Nivå 5: 
• Han borde sparkas ut, han borde sparkas hem. Ja, han borde sparkas hem till 

Jerusalem. (Judiska lögner) 
 
Album: Unity of honour (1991) 
Låtar antisemitism förekommer i: The messenger of Darkness, The way to the light, Blodet 
skall flöda. 
Angrepp Nivå 1: 

• It´s a evil little Jew and Simon i his name. (The messenger of Darkness) 
• Simon Wisenthal, he´s the devil in disguise, Simon Wisenthal, he´s the messenger of 

lies. He´s sitting in his office. There he plans his evil games. (The messenger of 
Darkness) 

• Ditt lilla Judeas (Blodet skall flöda) 
• Begins we wake up from a long sleep. Begins to realize taht Jews and niggers, Packis 

and faggots are nothing but creep. (The way to the light) 
Nivå 5:  

• A spirit of a Europe clean and free. The first we will get rid of is our Jewish enemy. 
(The messanger of Darkness) 

• Och ni (syftar på judarna) skall ut. Sticker du inte fort nog… (Blodet skall flöda) 
Nivå 6:  

• Så skall du få dig. En portion med gas, (gas, gas) (Blodet skall flöda) 
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