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1. Inledning 
 
NMRs   fana   och   symbol   betecknas   av   NMR   själva   som   nationalsocialistisk,   eller   rättare   sagt: 
en   symbol   för   deras   nationalsocialistiska   kamp.   Därmed   bör   den   jämställas   med   hakkorset 
som   hatsymbol. 
 
Själva   symbolen   i   sig,   Tyrrunan,   är   inte   nationalsocialistisk.   Här   nedan   är   en   flagga   en 
antinazist   som   är   medlem   i   flera      asatro   och   fornsedssällskap   gjort   för   att   stödja 
HBT.personers   rättigheter.   Tyrrunan   betyder   maskulin   kraft   i   deras   ögon   och   alltså   är   den 
med   regnbågsflaggan   framför   allt   ett   stöd   till   manlig   fri   sexualitet   och   manligas   hbt   rättigheter 
och   mångkultur.   I   bakgrunden   HBT   flaggan. 
 

 
 
 
Tyrrunan   är   en   del   av   svenskt   kulturarv,   precis   som   hakkorset   är   en   del   av   indiskt   kulturarv, 
och   ingendera   är   nationalsocialistiska   i   sig   i   den   kulturkrets   de   härrör   från. 
Därmed   inte   sagt   att   Tyrrunan   inte   kan   vara   nationalsocialistisk   symboler,   tvärtom. 
 
NSDAP   på   30talet   och   40talet   använde   många   symboler,   däribland   tyrrunan.   En   del,   som 
solkorset   och   runan   S   och   “algiz   runan”   användes   mer   än   tyrrunan   men   alla   ingick   i   det 
“paket”   av   gamla   germanska   symboler   man   använde   för   att   symbolisera   deras 
nationalsocialistiska   kamp.   Hakkorset   var   givetvis   den   viktigaste   symbolen. 
 
Vår   tes   är   att   en   sak   som   absolut   gör   en   symbol   nationalsocialistisk   är   om   en   av   de 
symbolerna   nationalsocialister   använde   förr   återanvänds   av   nationalsocialister   idag 
och   av   dem   själva   definieras   som   en   nationalsocialistisk   symbol   och   används   i   ett   led 
av   deras   nationalsocialistiska   kamp. 
 



 
 
NMR   anser   öppet   att   symbolen,   och   därmed   deras   fana,   symboliserar   deras 
nationalsocialistiska   kamp.   Partiet   är   öppet   nationalsocialistiskt.   Partiet   anser   sig   vara   en 
efterföljare   av   Adolf   Hitlers   nationalsocialstiska   rörelse   på   1930-   och   1940talet.   Partiet   är 
öppet   rasistiskt.   Därmed   bör   symbolen   och   fanan,   när   NMR   använder   den,   vara   att   betrakta 
som   en   nationalsocialistisk   symbol   i   klass   med   hakkorset   och   hakkorsfanan   och   därmed 
utgöra   hets   mot   folkgrupp   om   den   bärs. 
 

  
 
Här   är   en   bild   från   NMRs   ledares   giftemål   ( Se   länk   här ).   Simon   Lindberg   heter   ledaren. 
Officiant   är   Per   Öberg.   Som   synes   spelar   fanan   en   så   stor   roll   för   NMR   att   de   till   och   med 
gifter   sig   framför   fanan.   Vi   ska   se   att   Simon   Lindberg   själv   definierar   fanan   som   en   symbol 
för   NMR:s   nationalsocialistiska   kamp. 
 
Vad   för   någon   kamp   symboliserar   fanan? 
 

https://www.nordfront.se/simon-och-linnea-lindberg-svor-varandra-trohet.smr


Rasism   är   en   sak   det   symboliserar. 
 
NMR   är   Det   vita   fältet   i   NMR:s   fana   symboliserar   kampen   för   den   vita   rasen.   I   NMRs 
partiprogram   Vår   väg   –   Ny   politik   för   en   ny   tid   kan   vi   läsa.  
 
“Varför   utgör   vår   väg   en   ny   politik   för   en   ny   tid?   För   det   första   är   den   nationalsocialistiska 
världsåskådningen,   som   ligger   till   grund   för   vår   politik,   en   i   historisk   kontext   ny   ideologi. 
[...] 
I   våra   ögon   är   nationalsocialismen,   under   den   kortare   period   den   innehade   makten   i 
Tyskland,   den   enda   kraft   som   på   allvar   hotat   de   destruktiva   krafter   som   idag   styr   världen   och 
sedan   1945   drivit   på   folkmordspolitiken   gentemot   de   nordiska   och   etniskt   europeiska   folken. 
[...] 
Vår   rasliga   överlevnad   och   frihet   är   det   absolut   viktigaste   målet   med   Nordiska 
motståndsrörelsens   politiska   kamp.   Mot   detta   finns   många   hot,   varav   det   mest   alarmerande 
och   akuta   idag   är   den   massinvandring   av   rasfrämmande   människor   som   sker   till   Norden. 
[...] 
Att   det   existerar   olika   mänskliga   raser,   med   inte   bara   skilda   utseenden   utan   också   skilda 
mentala   egenskaper   såsom   intelligens,   karaktärs-   och   personlighetsdrag   är   helt   otvivelaktigt 
bevisat   genom   såväl   vetenskaplig   forskning   som   genom   sunt   förnuft.   Vårt 
invandringsmotstånd   grundar   sig   främst   på   raspolitik   då   vi   önskar   bevara   vårt   folk.” 
 
I   NMR:s   ögon   är   det   ett   folkmord   att   blanda   raser   och   vara   för   migration. 
 
En   annan   sak   är   att   man   vill   avrätta   eller   fängsla   de   “folkförrädare”   som   är   för   demokrati   och 
“folkmordspolitiken”.   Den   kampen   symboliserar   också   fanan. 
 
En   av   författarna,   Torbjörn   Jerlerup,   har   noga   dokumenterat   att   NMR   när   de   skanderar 
namnen   på   folkförrädare   skanderar   listan   på   de   personer   de   vill   avrätta,   fängsla   eller   utvisa 
från   Sverige.   Detta   skulle   judiskt   sett   kunna   vara   olaga   hot   och   hot   mot   rikets   säkerhet. 
 
Läs   mer   i   min   artikel:    “Nordiska   Motståndsrörelsen   vill   döda   folkförrädare” . 
 
Här   nedan   har   vi   deras   vitt   spridda   dekal   som   de   sätter   upp   på   lyktstolpar,   en   antydan   om 
vad   de   vill   hänga   i   dessa   lyktstolpar.   Nordfront   är   NMR:s   webbtidning. 
 

https://ligator.wordpress.com/2017/06/05/nordiska-motstandsrorelsen-vill-doda-folkforradare/


 
 
 
Per   Öberg,   dåvarande   SMR   (Som   är   NMR   idag)   håller   upp   en   snara   och   förklarar   att 
regeringen   är   folkförrädare   2006.   Lägg   märke   till   Tyrrunan   och   fanan. 
 

 
 
En   större   bild. 



 
 
 
 

***** 

2.   Lagen 
 
Enligt   16   kap   8   §   brottsbalken   döms   den,   som   i   uttalande   eller   i   annat   meddelande   som 
sprids   hotar   eller   uttrycker   missaktning   för   folkgrupp   eller   annan   sådan   grupp   av   personer 
med   anspelning   på   ras,   hudfärg,   nationellt   eller   etniskt   ursprung,   trosbekännelse   eller 
sexuell   läggning,   för   hets   mot   folkgrupp. 
 
Med   “sprids”   avses   att   ett   meddelande   eller   uttalande   tillgängliggörs   utanför   den   rent   privata 
sfären   (prop.   1986/87   s.   109   f.).   Spridning   förutsätter   inte   att   ett   visst   antal   personer   faktiskt 
har   uppfattat   ett   meddelande   eller   uttalande.   Tillräckligt   är   att   meddelandet   varit   möjligt   att 
uppfatta   utanför   den   rent   privata   sfären,   för   fler   än   ett   fåtal   (NJA   1999   s.   702).   Det   krävs 
sålunda   inte   bevisning   avseende   exakt   vilka   som   tagit   del   av   meddelandet.   Tillräckligt   är   att 
förhållandena   är   sådana   att   det   är   uppenbart   att   meddelandet   varit   tillgängligt   för   fler   än   ett 
fåtal.   Vid   förevisande   av   nationalsocialistiska   symboler   på   allmän   plats   föreligger   en 
presumtion   för   spridning   (jfr   RH   1998:77   och   RH   2000:72).  
 
Rekvisitet   “meddelande”   omfattar   förevisandet   av   vissa   symboler   som   ger   uttryck   för 
nationalsocialismens   idéer   om   rasöverlägsenhet   (NJA   1996   s   577).  
 
Hovrätten   för   Övre   Norrland   dömde   1997   en   man   som   i   december   1995   burit   ett   hakkors, 
“heil   hitler”,   SS   totenkopf-symbolen,   med   mera,   som   märken   på   sin   så   kallade   bomberjacka. 
Dessa   “väl   kända   symboler   för   nazismen”   ansågs   av   hovrätten   uttrycka   hot   mot   och 
missaktning   för   “människor   tillhörande   andra   folkgrupper”   (Hovrätten   för   Övre   Norrlands   dom 
1997-01-28   i   mål   nr   B   118/96,   med   tingsrättsdom   1996-03-07).   Parallellt   med   denna,   den   så 
kallade   Umeå-domen,   fann   Uppsala   tingsrätt   att   den   knutna   vita   handen,   den   tyska 
riksörnen,   triskelon   (det   trebenta   hakkorset),   med   mera,   var   ägnade   att   uttrycka   missaktning 



för   främst   icke-nordiska   invandrare   (Uppsala   tingsrätts   dom   1996-03-08   i   mål   nr   B   516-96, 
dom   nr   Db   302).  
 
Frågan   om   nationalsocialistiska   symboler   kunde   konstituera   hets   mot   folkgrupp 
underkastades   Högsta   domstolens   prövning   1996.   Fråga   i   målet   var   om   en   man   som 
promenerat   i   Visby   med   vissa   märken   på   sin   klädsel,   hade   gjort   sig   skyldig   till   hets   mot 
folkgrupp.  
 
Mannen   hade   bland   annat   burit   ett   märke   med   den   så   kallade   riksörnen   och   lagerkransen, 
vilka   är   tätt   förknippade   med   Nazityskland.   Högsta   domstolen   uttalade   att  
 

Bland   märkena   på   B.B:s   klädsel   ger   örnen   och   lagerkransen   på   höger   ärm   genom 
sin   likhet   med   symboler,   frekvent   använda   i   Nazityskland,   en   tydlig   koppling   till   Tredje 
riket.   Vad   gäller   övriga   märken   är   även   dessa   sådana   att   de   kan   -   ehuru   mindre 
allmänt   kända   -   förknippas   med   symboler   använda   av   nationalsocialistiska   rörelser 
under   1930-   och   1940-talen.  

 
Genom   denna   koppling   ansåg   HD   att   märkena   är  
 

starkt   förknippade   inte   endast   med   de   nämnda   rörelserna   i   och   för   sig   utan   i   hög   grad 
också   med   ideerna   om   rasöverlägsenhet   och   rashat   som   ledde   till   förföljelse   och 
utrotning   särskilt   av   människor   av   judisk   härkomst   och   som   är   intimt   förbundna   med 
dessa   rörelsers   ideologi.   Exempel   på   en   sådan   symbol   som,   i   linje   med   det   sagda, 
numera   också   förknippas   med   en   allmän   nedvärdering   av   andra   folkgrupper   än   den 
nordiska   utgör   hakkorset.   Till   väsentligen   samma   kategori   får   hänföras   också   det 
märke   med   örn   och   lagerkrans   som   B.B.   bar. 

 
Mannen   hade   förutom   lagerkransen   och   riksörnen   burit   märken   med   solkors,   kugghjul   och 
sädesax,   ett   bältesspänne   i   form   av   solkors,   ett   märke   för   Frisinnade   unionspartiet,   ett 
metallmärke   föreställande   solkors,   ett   tygmärke   med   odalruna,   pinsmärke   föreställande 
Livets   träd   och   pinsmärke   föreställande   odalrunan.   Avseende   dessa   uttalade   HD:  
 

De   övriga   symboler   som   omfattas   av   åtalet   är   närmast   ägnade   att   förstärka   det 
budskap   som   örnmärket   sålunda   får   anses   förmedla.   Det   kan   för   övrigt   anmärkas   att 
bärande   av   märken   som   kanske   inte   ensamma   kan   anses   sprida   ett   meddelande   av 
angivet   slag   kan   innebära   en   sådan   spridning   när   de   bärs   tillsammans   med   t   ex 
klädsel   av   viss   färg   och   visst   snitt. 

 
Sammantaget   förmedlade   dessa   märken   ett   budskap   som   uttryckte   “missaktning   av 
människor   tillhörande   andra   folkgrupper   än   den   nordiska.”.   Mannen   dömdes   därmed   för   hets 
mot   folkgrupp. 
 
Denna   praxis   har   sedan   1990-talet   befästs   och   det   är   numer   vedertaget   att   hets   mot 
folkgrupp   är   för   handen   vid   hyllningar   av   Adolf   Hitler   eller   nationalsocialismen,   om   man 
skriker   “sieg   heil”,   “heil   Hitler”   eller   “hell   seger”,   om   man   bär   hakkors   eller   andra   symboler 
som   förmedlar   en   hyllning   till   nationalsocialismen,   samt   vid   åtbörder   såsom   den   så   kallade 



romerska   hälsningen.   Även   andra   symboler,   som   en   streckgubbe   som   kastar   en 
davidsstjärna   i   en   papperskorg,   och   en   Ku   Klux   Klan-munderad   person   med   en   hängsnara, 
har   ansetts   missaktande   (se   bl.a.   Gävle   tingsrätts   dom   2015-06-18   i   mål   nr   B   1629-14   och 
Göteborgs   tingsrätts   dom   2015-05-22   i   mål   nr   B   3829-14). 
 
Av   det   nämnda   framgår   att   hets   mot   folkgrupp   inte   endast   föreligger   vid   spridandet   av   ett 
fåtal,   väl   kända   symboler,   utan   även   vid   sådana   yttringar   som   uppenbart   förmedlar   hyllningar 
av   nationalsocialismen   eller   idéer   om   rasöverlägsenhet.  
 
Bedömningen   av   hets   mot   folkgrupp   genom   förevisande   av   symboler   ska   ske   kontextuellt. 
Att   förevisa   ett   hakkors   i   en   film-   eller   teaterproduktion   är   givetvis   inte   straffbart   eftersom 
symbolerna   då   inte   är   ägnade   att   uttrycka   hot   eller   missaktning   mot   folkgrupp.  
 
Detsamma   gäller   användandet   av   Nordiska   motståndsrörelsens   fana   med   tyrruna,   som 
denna   anmälan   omfattar.   Tyrrunan   kan   användas   i   sammanhang   där   avsikten   inte   är   att 
förmedla   ett   nationalsocialistiskt   budskap   och   är   då   givetvis   inte   straffbar.   Detta   utesluter 
dock   inte   att   den   ska   vara   straffbar   i   de   fall   den   används   för   att   representera 
nationalsocialistiska   idéer   om   rasöverlägsenhet. 
 
Som   vi   visar   i   denna   anmälan   har   tyrrunan   en   ovedersäglig   koppling   till   Nazityskland   och 
vissa   SS-förband,   bland   annat.   Nordiska   motståndsrörelsen   betonar   att   fanan   med   tyrrunan 
symboliserar   den   nationalsocialistiska   kampen   och   förmedlar   nationalsocialismens   idéer. 
När   tyrrunan   används   i   ett   sådant   sammanhang,   där   det   är   uppenbart   att   den   syftar   till   att 
förmedla   nationalsocialismens   idéer   om   rasöverlägsenhet,   bör   därmed   spridandet   av   denna 
omfattas   av   straffbudet   för   hets   mot   folkgrupp   -   i   likhet   med   de   symboler   som   tidigare 
befunnits   straffbara   när   de   använts   av   nationalsocialister   och   andra   i   liknande   syften.  
 
Som   nämns   ovan   anses   även   hyllningar   av   nationalsocialismen   (exvis   “leve 
nationalsocialismen”,   “hell   seger”   eller   “heil   Hitler”)   straffbara   såsom   hets   mot   folkgrupp.   Om 
en   symbol   används   för   att   förmedla   motsvarande   budskap,   det   vill   säga   en   reservationslös 
hyllning   av   den   nationalsocialistiska   ideologin,   vars   grundläggande   element   är   idéer   om 
rasöverlägsenhet   och   antisemitism,   så   ska   den   också   omfattas   av   straffbudet   för   hets   mot 
folkgrupp.  
 
Vi   menar   att   det   måste   vägas   in   i   bedömningen   att   NMR   själva   anser   att   deras   fana   och 
symbol   är   nationalsocialistisk.   Därmed   medger   NMR   själva   att   de   bär   en   symbol   som   bör 
hanteras   enligt   lagen   om   hets   mot   folkgrupp.   (OBS!   Den   är   nationalsocialistisk   som   de   ser 
det,inte   nazistisk.   Frågar   man   någon   från   NMR   om   deras   fana   är   nazistisk   säger   de   nej. 
Nazist   är   ett   skällsord   för   dem.   Om   man   frågar   om   den   symboliserar   deras 
nationalsocialistiska   kamp   är   svaret   ja   från   dem.)  
 
Därmed   kan   man   åtala   samtliga   som   hyllar   fanan   eller   bär   NMR-symbolen   för   hets   mot 
folkgrupp.   Att   brottet   inträffat   blir   uppenbart   och   kan   knytas   till   enskilda   individer. 
 



Vi   ska   se   på   tre   exempel   på   detta.   Tre   framträdande   NMR   medlemmar   som   alla   betonar   att 
deras   symbol   och   fana   symboliserar   deras   nationalsocialistiska   kamp.   En   av   dem   är   Simon 
Lindberg,   ledare   för   NMR. 

***** 
 
3.      NMRs   ledare   Simon   Lindberg   definierar   tyrrune-fanan 
som   nationalsocialistisk.   “Motståndsrörelsen   – 
nationalsocialisternas   alternativ” 
 
“Motståndsrörelsen   -   nationalsocialisternas   alternativ”   är   rubriken   på   en   artikel   skriven   av 
Simon   Lindberg,   “ Nordiska   motståndsrörelsens   ledare”.   2013. 
 
Den   kan   läsas   här . 
 
Den   presenterades   så   här   på    första   sidan   av   Nordfront .   Lägg   märke   till   att   fanan   klart   anges 
som   nationalsocialistisk. 
 
 

  
 
Artikeln   skrevs   i   samband   med   att   den   gamla   Svenska   Motståndsrörelsen   blev   Nordiska 
Motståndsrörelsen.   “Nationalsocialistiska   rörelsen   står   enad   under   fanan   med   Tyr   runan”. 
Simon   Lindberg   skriver: 
 

https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-nationalsocialisternas-alternativ.smr
https://web.archive.org/web/20170829080747/https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-nationalsocialisternas-alternativ.smr
https://www.nordfront.se/page/10?s=fanan


 
Dessutom   kan   vi   läsa   att   man   vill   göra   som   Hitler   1933.   Observera   formuleringen   “under   den 
radikala   nationalsocialismens   flagg”   och   bilden   på   fanan. 
 
 

 
 
Simon   har   även   vid   andra   tillfällen   framfört   samma   budskap.   Samma   år,   2013,   skrev   han: 



"Vill   man   se   på   vår   kamp   utifrån   ett   rent   affärsmässigt   perspektiv   kan   man   säga   att 
Motståndsrörelsen   är   vårt   företag,   nationalsocialismen   är   vår   produkt   och   Tyr-runan 
är   vårt   varumärke.   För   att   kunna   få   folk   att   följa   Tyr-runan,   välja   nationalsocialismen 
som   sin   livstro   och   ansluta   sig   till   Motståndsrörelsen   måste   vi   sprida   propaganda.   Ju 
mer   desto   bättre.   För   varje   flygblad   vi   delar   ut   ökar   vi   kännedomen   om 
Motståndsrörelsen   och   nationalsocialismen.   För   varje   klistermärke   eller   affisch   vi 
sätter   upp   bidrar   vi   till   folks   uppfattning   om   vår   styrka   och   storlek   på 
organisationen."( Källa ) 
 
 

***** 

 
4.   Simon   Holmqvist   .   “vilken   fana   ska   vi   samlas   under” 
Nationaldagsreflektion:   Vilken   fana   ska   vi   samlas   under? 
 
Simon   Holmqvist,   idag   en   av   redaktörerna   för   Nordfront,   skriver   om   Tyrrunefanan.   Den   är 
symbolen   för   Nordiska   Motståndsrörelsen   och   “ symbolen   för   en   nordisk   och 
nationalsocialistisk   republik”. 
 
Här   följer   tre   smakprov   från   artikeln. 
 

https://www.nordfront.se/s30vad-gor-ett-flygblad-for-skillnads30.smr
https://web.archive.org/web/20170920032406/https://www.nordfront.se/varfor-inte-den-blagula-fanan.smr
https://web.archive.org/web/20170920032406/https://www.nordfront.se/varfor-inte-den-blagula-fanan.smr


1) 
 

  
2) 

  
3) 
 

https://web.archive.org/web/20170920032406/https://www.nordfront.se/varfor-inte-den-blagula-fanan.smr


 

 
***** 

5.   Emil   Hagberg   och   den   nationalsocialistiska   tyrrunefanan 
 
 
Emil   Hagberg   förklarar   att   Tyrrunefanan   symboliserar   NMRs   nationalsocialistiska   kamp   i   en 
intervju   i   Nordfront   på   den   tiden   NMR   hette   SMR,   2008.   ( Se   länk   här !) 
 
Emil   Hagberg   är   bland   annat    dömd   för   deltagande   i   Kärrtorpupploppet    på   NMR:s   sida   och 
september   2017    dömdes   han   för   en   attack   mot   poliser   i   Stockholm    i   samband   med   en   NMR 
demonstration. 
 
“ Jag   har   under   mina   år   träffat   på   många   olika   idéströmningar   och   projekt   från   nationellt   sinnade.   Men 
jag   anser   att   det   koncept   som   Motståndsrörelsen   står   för,   alltid   har   varit   det   mest   genomtänkta.   Jag 
har   den   ständiga   känslan   av   att   vi   kommer   att   vara   den   nationella   kraft   som   först   bryter   igenom.   Jag 
är   övertygad   om   att   Motståndsrörelsen   är   ämnade   för   stordåd.   Organisationens   Ledarskap   vet   att   den 
har   en   skara   fanatiska   nationalsocialister   bakom   sig.   En   kämpande   skara   som   växer   för   varje   år   som 
går.   Jag   ser   en   glöd   hos   oss   anslutna,   som   jag   saknar   bland   de   andra   organisationerna.   Vill   inte   verka 
nedlåtande   gentemot   den   övriga   nationella   rörelsen,   men   jag   måste   vara   ärlig   om   mina   upplevelser 
och   vilken   syn   jag   har. 
 

Vår   främsta   uppgift,   som   anslutna   till   Svenska   Motståndsrörelsen,   är   att   hitta   alla   de   patrioter   som   är 
beredda   till   stordåd   –   och   att   ena   och   samla   dem   under   Riksrunefanan.   När   vi   har   sopat   mattan   med 
det   här   ruttna   systemet,   så   kommer   tvivlarna   att   ångra   sig   djupt.   Om   det   nu   ens   kommer   att   finnas 
några   tvivlare   kvar,   den   dagen   vi   har   erövrat   makten!” 

 
Det   finns   många   bilder   från   när   han   bär   fanan   eller   symbolen.   Här   är   en   som   publicerats   på 
Nordfront . 

 
 
 

https://www.nordfront.se/varfor-inte-den-blagula-fanan.smr
https://web.archive.org/web/20170830021743/https://www.nordfront.se/kampen-i-centrum-del-tva.smr
https://www.nordfront.se/hjalten-fran-karrtorp-kommer-hem.smr
http://expo.se/2017/nazister-doms-for-attack-mot-polis_7446.html
https://www.nordfront.se/hjalten-fran-karrtorp-kommer-hem.smr
https://web.archive.org/web/20170831021236/https://www.nordfront.se/nasteschef-emil-hagberg-om-nyskapande-aktivism.smr


 
 
 
Hagberg   heilade   då   han   ställdes   inför   rätta   efter   Kärrtorp. 
 

******** 
 
6.   Kampsången   Håll   fanan   högt 
 
 
NMR   har   en   version   av   den   nazityska   marschen   “Horst   Wessel   Lied”   som   hyllar   deras   fana. 
Hors   Wessel   Lied   var   en   av   de   viktigaste   nazityska   sångerna.   Den   har   som   refräng   “die 
Fahne   hoch”,   vilket   NMR   översätter   med   “håll   fanan   högt”,   vilket   är   en   korrekt   översättning. 
Musiken   är   Hors   Wessel   Lied.  
 
På   wikipedia   kan   man   läsa   originaltexten   till   den   ursprungliga   nationalsocialistiska   sången 



och   en   svensk   översättning. 
 

 
Die   Fahne   hoch! 

Die   Reihen   fest   geschlossen! 

S.A.   marschiert 

Mit   ruhig   festem   Schritt 

Kam'raden   die   Rotfront 

Und   Reaktion   erschossen 

Marschier'n   im   Geist 

In   unsern   Reihen   mit: 

Die   Straße   frei 

Den   braunen   Batallionen 

Die   Straße   frei 

Dem   Sturmabteilungsmann! 

Es   schau'n   auf's   Hakenkreuz 

Voll   Hoffnung   schon   Millionen 

Der   Tag   für   Freiheit 

Und   für   Brot   bricht   an 

Zum   letzten   Mal 

Wird   Sturmappell   geblasen! 

Zum   Kampfe   steh'n 

Wir   alle   schon   bereit! 

Bald   flattern   Hitlerfahnen 

Über   allen   Straßen 

Die   Knechtschaft   dauert 

Nur   noch   kurze   Zeit! 

Åter   till   första   versen 

 

Håll   Fanan   högt 

Med   fast   slutna   led! 

S.A.   marscherar 

med   fasta,   trygga   steg 

Kamrater   som   röda   fronten 

och   reaktionen   skjutit 

marscherar   i   anden 

ännu   i   våra   led 

Håll   gatan   fri 

för   bruna   bataljonen 

Håll   gatan   fri 

för   stormavdelningsmän 

Mot   hakkorset 

ser   nu   hoppfullt   miljoner 

Frihetens   dag 

och   brödets   dag   är   här 

För   sista   gången 

blåses   stormningsorder 

Till   kampen   redo 

står   vi   upp   till   kamp 

Snart   fladdrar   Hitlerfanan 

över   varje   gata 

Träldomen   varar 

blott   en   kort   tid   till 

 

 

Den   fana   den   nazityska   sången   handlar   om   är   den   nationalsocialistiska   hakkorsfanan. 
Originalet    kan   ni   lyssna   på   här , 
 
Nmr   har   skrivit   om   sin   sång,   “håll   fanan   högt”,    i   en   artikel   i   juni .   Där   presenterar   de   en 
version   de   själva   gett   ut   av   denna   nationalsocialistiska   sång.   “Håll   fanan   högt”.   Artikeln 

https://www.youtube.com/watch?v=ApAyiRb5tzk&pbjreload=10
https://www.nordfront.se/veckans-lat-hall-fanan-hogt.smr


publicerades   på   Nordfront,   deras   partiorgan   så   det   betyder   att   länken   till   sången   är   officiellt 
godkänd. 
 
Håll   fanan   högt,   slut   upp   i   våran   skara, 

för   Nordens   folk   i   denna   mörka   tid 

Till   kamp   vi   gå,   ty   folket   de   är   nu   i   fara, 

vi   offrar   allt   när   vi   går   ut   i   strid 

Till   kamp   vi   gå,   ty   folket   de   är   nu   i   fara, 

vi   offrar   allt   när   vi   går   ut   i   strid 

Res   dig   nu   svensk   och   delta   i   vår   strävan, 

i   denna   tid   vi   skydda   skall   vårt   hem 

Vår   stridsfanfar   den   fyller   fienden   med   bävan, 

för   Nordens   sak   vi   offrar   liv   och   lem 

Vår   stridsfanfar   den   fyller   fienden   med   bävan, 

för   Nordens   sak   vi   offrar   liv   och   lem 

Nu   strid   vi   ta   mot   främlingarnas   illdåd, 

till   strid   vi   gå   mot   röda   frontens   män 

För   friheten   för   folket   vi   har   rest   ett   uppbåd, 

så   ge   ditt   allt   var   trogen   nu   min   vän 

För   friheten   för   folket   vi   har   rest   ett   uppbåd, 

så   ge   ditt   allt   var   trogen   nu   min   vän 

För   Nordens   folk   nu   stormsignalen   kalla, 

en   nordisk   front   mot   sionismen   slå 

Till   kamp   vi   gå   till   seger   eller   till   Valhalla, 

så   kom   kamrat   till   frihet   ska   vi   nå 

Till   kamp   vi   gå   till   seger   eller   till   Valhalla, 

så   kom   kamrat   till   frihet   ska   vi   nå 

 
Partiet   har   lagt   upp   sången   på   sina   officiella   youtube   kanaler.    Den   engelska   kanalen    är   det 
de   länkar   till   i   sin   artikel   i   Nordfront.   Så   här   ser   bilder   ut   från   den   filmen.   Lägg   märke   till   att   de 
kallar   det   NMR:s   “”Horst   Wessel   Lied”,   en   direkt   referens   till   den   nazityska   sången   om 

https://www.youtube.com/watch?v=LMwdjCVc3O0


hakkorset. 

  
 
Supportrar   har   lagt   upp   sången   på   flera   kanaler   på   Youtube.   Här   är   en    annan   kanal .  
 

 
 

7.   Nationalsocialisternas   användning   av   Tyrrunan. 
 
Tyrrunan   var   inte   en   av   de   vanligast   förekommande   symbolerna   i   nazityskland.   Men   den 
användes   i   likhet   med   andra   runor.   Den   vanligaste   använda   runan   var   runan   för   S   som 
återfinns   i   tex   SS   symboler.  
 
Tyrrunan   användes   främst   av   främst   av   SS   och   SA.   Men   även   av   själva   partiet   i   sig.   (SS   och 

https://www.youtube.com/watch?v=e2cwqKHu57A


SA   var   organisatoriskt   formellt   sett   egna   juridiska   enheter)   I   Standardverket 
Organisationshandbuch   der   NSDAP    av   Robert   Ley      från   1937   visar   fyra   exempel   på   detta.   I 
Tafel   61   kan   ni   se   denna:  
 

 
 
Nationalsocialisterna    använde   många   symboler.   Svärd,   runor,   dödskallar,   korset   etc .   Att   en 
symbol   användes   av   nationalsocialister   gör   inte   den   nationalsocialistisk.   Men   en   sak   som 
absolut   gör   en   symbol   nationalsocialistisk   är   om   en   av   de   symbolerna   de   använde 
återanvänds   av   nanationalsocialister   idag   och   av   dem   själva   definieras   som   en 
nationalsocialistisk   symbol   och   används   av   ett   nationalsocialistiskt   parti. 
 
Tyrrunan   är   inbakad   i   andra   symboler   som   användes   av   partiet   också.   Reicharbeitstienst 
använde   den   tex   i   deras   symbol. 
 

https://archive.org/details/Ley-Robert-Organisationsbuch-der-NSDAP
https://www.pinterest.se/pin/426082814716616763/?lp=true


 
 



  
 
Hitlerjugend   använde   symbolen   också.   Detta   är   ett   sådant   exempel.   Infört   1934   som 
förtjänstetecken   för   ungdom   som   utmärkte   sig   i   tex   vapenövningar. 
 
Exempel   på   bilder   från   nazityskland   där   man   kan   se   Tyrrunan   på   SA   och   SS   soldater.   SA:s 
Reichfuhrerschule    använde   den   som   förtjänsttecken   (bland   annat). 

  
 
SA.    Reichsführerschule  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrerschule


 
 
 
Juli   1936.   Heinrich   Himmler.   August   Heissmeyer.   Reinhard   Heydrich.   Karl   Wolff.   Richard 
Walther   Darre.   Wolff   bär   tyrrunan   som   symbol   för   sitt   förband   inom   SS. 
 

 
 
SA.   En   variant   av   bilden   i   svart   och   vitt   ovan.    Reichsführerschule  



 
SA    Reichsführerschule  
 

  
 
Ledare   från   SA    Reichsführerschule   bär   den. 
 



  
SA    Reichsführerschule  
SA 
 

 
April   1936.   SS   (svart   uniform   och   kniven)  



 
 

  
 



 
 
 

 
1945   använde   SS   32a   frivilliga   grenadjärs   division   symbolen   som   symbol   för   sin   division, 
den   symbolen   ses   ovan. 
 
 
 



 
 
(Waffen   SS   divisioner) 

 

Avslutning 
Vi   vill   rekommendera   alla   att   lägga   fokus   på   fanans   roll   för   att   på   det   sättet   få   det   prövat   i 
Högsta   Domstolen   om   fanan   är   att   betrakta   som   nationalsocialistisk   eller   inte. 
 
Vi   menar   att   NMRs   fana   och   symbol   betecknas   av   NMR   själva   som   nationalsocialistisk,   eller 



rättare   sagt:   som   en   symbol   för   deras   nationalsocialistiska   kamp.   Därmed   bör   den   jämställas 
med   hakkorset   som   hatsymbol.   Och   därmed   blir   det   möjligt   att   lagföra   varje   individ   som 
amvänder   fanan   eller   symbolen   och   som   är   kopplade   till   den   nationalsocialistiska   sekten 
NMR. 
 
/Författarna 
 
 
 
 
 
 


