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Forord 
det er første gang siden dannelsen af Researchkollektivet Redox i 
vinteren 2005-06, at vi udgiver en årsrapport. tanken bag rapporten er 
at give plads til tilbageblik, men også fordybelse. i denne rapport ser vi 
tilbage på 2014 på den yderste højrefløj og bringer en gennemgang af de 
vigtigste tendenser og begivenheder, der har kendetegnet den fascis-
tiske bevægelse i det forgangne år. Blandt andet bringer vi en reportage 
i tekst og billeder fra dNF’s demonstrationsforsøg ved christiansborg 
i maj, der på mange måder blev den definerende begivenhed i 2014 for 
både den nazistiske bevægelse og for antifascistiske modstand.

samtidig var 2014 året, hvor debatten om politisk ekstremisme blev 
reaktualiseret i den bredere offentlige debat, bl.a. med sFi’s mangelful-
de og på mange måder useriøse ekstremismerapport, hvor vi også selv 
blev beskyldt for ekstremisme. 

vores journalistiske arbejde med at afdække det yderste højres struk-
turer og aktiviteter sker på baggrund af en reel trussel, ikke blot mod 
os selv og den øvrige venstrefløj, men også mod minoritetsgrupper 
og i sidste ende vores samfund. de historiske erfaringer med stærke, 
fascistiske bevægelser, og de aktuelle, i lyset af den nye bølge af 
højreradikalisme i europa som følge af den økonomiske krise, viser 
vigtigheden i at kende de fascistiske organisationer.
 
i denne rapport bringer vi derfor en analyse af den konkrete og poten-
tielle trussel, som en række nazistiske og højreradikale grupper udgør 
i det danske samfund. vi mener at truslen fra højre er mere virkelig end 
nogensinde. også internationalt, da hovedparten af de nationale organi-
sationer på den yderste højrefløj indgår i internationale netværk. derfor 
har vi bedt en række af vores internationale samarbejdspartnere i vores 
nabolande Norge, sverige, Finland og tyskland om at beskrive de vigtig-
ste tendenser inden for disse landes fascistiske bevægelser. deres 
analyser bringer vi ligeledes i denne årsrapport.

God læselyst!
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Tak
vi vil gerne rette en stor tak til vores 
samarbejdspartnere i det internationale 
researchnetværk: Reswearchkollektivet 
iNFo, Researchgruppen, antifa infoBlatt, 
samt de finske researchere, der alle har 
bidraget med tekster om deres respektive 
hjemlande. endvidere skal der lyde en 
kæmpe tak til alle, der gavmildt har  
støttet projektet økonomisk, samt alle, 
der har hjulpet til med baggrundsresearch, 
layout og fotografering.
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2014 blev som de foregående et 
år uden den store udvikling på den 

yderste højrefløj. den største organisa-
tion, danskernes Parti, har siden kommu-
nalvalget i november 2013 ligget stille, og 
resten af den yderste højrefløj er fortsat 
spredt ud i en række mindre organisatio-
ner med begrænset aktivitetsniveau.

denne gennemgang af det yderste 
højre i danmark i 2014 starter i køben-
havn, hvor de nazistiske gruppers aktivi-
tetsniveau var øget i årets første måneder.
 
DNF i OFFeNsiveN
den 15. januar blev en ung mand overfaldet 
på Mozarts Plads i sydhavnskvarteret af 
tre personer, der sprayede peberspray 
i ansigtet på ham, slog ham flere gange 
og kaldte ham »røde svin«. ifølge Redox’ 
oplysninger har politiet ikke foretaget 
sigtelser i sagen. Gerningsmændene kom-
mer fra misbrugsmiljøet omkring Mozarts 
Plads, der har personoverlap med den na-
zistiske organisation danmarks Nationale 
Front (dNF).

overfaldet fik den lokale antiracistiske 
organisation Racismefri By til at indkalde 
til en protestdemonstration den 25. januar. 
På dagen forsøgte en gruppe på 10-12 fa-
scister fra organisationen Rightwings i to 

omgange at angribe små grupper af antira-
cister, der var på vej til demonstration. de 
blev senere på dagen anholdt af politiet. 
Få dage senere lavede 12 nazister primært 
fra dNF, men også det gamle naziparti 
dNsB og udbrydergruppen Nordfront, en 
kort markering ved en demonstration ved 
christiansborg mod salget af doNG, før de 
blev gelejdet væk af politiet.

knap to uger senere var Racismefri By 
igen på gaden i sydhavnen, for at fjerne 
nazistiske klistermærker. her forsøgte 
det lokale medlem af dNF, Michael Brix, 
at angribe aktivisterne, men endte med 
selv at blive overmandet og få bank.

Mindre end en måned efter begik dNF 
igen et overfald på Mozarts Plads. det 
skete den 11. marts, hvor en ung mand, der 
var ved at fjerne et nazistisk klistermærke, 
blev slået ned af en kendt nazist fra områ-
det. Nazisten blev aldrig sigtet, men over-
faldet fik Racismefri By til at indkalde til 
endnu en demonstration den 23. marts, der 
endte med at blive deres hidtil største.

Fire uger senere gennemfører ano-
nyme nazister et hærværksangreb mod 
det venstreradikale kollektiv BumZen på 
Nørrebro i københavn, der bl.a. overmales 
med hagekors og får knust ruder.

All iN på ChRisTiANsbORg
som kulmination på sin gadeoffensiv i 
københavn, valgte danmarks Nationale 
Front at indkalde til en demonstration på 
christiansborg slotsplads den 10. maj. det 
var første gang siden besættelsestiden at 
organiserede nazister gennemførte en op-
reklameret demonstration i hovedstaden, 
men den blev dog ikke den ønskede succes. 
omtrent 50 nazister fra ind- og udland nå-
ede at demonstrere i cirka ti minutter, før 
de af politiet blev eskorteret ud af byen, 
da flere hundrede antifascistiske mod-de-
monstranter løb slotspladsen over ende.

efter fiaskoen på slotspladsen var der 
i andet halvår af 2014 usædvanligt stille 
omkring dNF. to gange har medlemmer 
af organisationen deltaget i nazistiske 
koncerter i sverige, de har afholdt en in-
tern sommerfest og sat klistermærker op 
rundt omkring, men ellers har der været 
stille.

det samme kan siges om den kalund-
borg-baserede gruppe Rightwings, der 
havde en meget aktiv periode i første del 
af 2014, men siden har ligget stille.

som tidligere nævnt stod gruppen bag 
to angreb på demonstranter i sydhavnen 
den 25. januar. en uge før var Rightwings 
kørt i to biler til korsør for at deltage i et 

racistisk tæskehold arrangeret af danish 
defence leagues tidligere talsmand, an-
dré eiby. arrangementet blev dog ikke til 
noget, da de var de eneste der dukkede op, 
udover en større mængde politibetjente.

i forbindelse med dNF’s demonstration 
på christiansborg slotsplads 10. maj duk-
kede cirka 10 personer fra Rightwings op 
i området omkring slotspladsen, antage-
ligvis for at søge konfrontation med mod-
demonstranterne. de blev imidlertid løbet 
over ende af mere end 50 antifascistiske 
demonstranter og måtte søge tilflugt bag 
politiet, der derefter kørte dem væk fra 
området i sikrede mandskabsvogne.

siden da er Rightwings ikke set i for-
bindelse med højreradikale aktiviteter, og 
en række centrale personer lader i stedet 
til at være gledet ind i organiseret krimi-
nalitet.
 
sTille i JyllAND
2014 blev et år, hvor der igen var relativt 
stille i Østjylland, i hvert fald sammenlig-
net med tidligere år.

det store racistiske miljø i aarhus, 
der de seneste årtier har været samlet 
omkring blandt andet vederfølner, White 
Pride, dNsB’s lokale afdeling, Århus mod 
Moskeen, oRG og dele af aGF‘s fanmiljø, 

har de seneste år været i opløsning. de 
ældre generationer har fået faste jobs og 
stiftet familie, og tilgangen af nye fodsol-
dater har været begrænset. det betyder 
også, at nazisterne fylder meget mindre i 
det aarhusianske natteliv i dag end tidli-
gere, og at mængden af overfald er dalet 
kraftigt.

Miljøet omkring White Pride er i dag er 
en skygge af sig selv, både i fodboldsam-
menhænge og når de går på gaden af politi-
ske årsager. alligevel stod den lille person-
kreds af relativt unge nazihooligans bag 
fire overfald og overfaldsforsøg i aarhus-
området i april 2014. det var til gengæld 
også de eneste rapporterede tilfælde af 
nazistisk vold i aarhus sidste år.

siden lukningen af vederfølner i no-
vember 2013 mangler det aarhusianske 
højreradikale miljø et politisk samlings-
sted. danskernes Parti har godt nok sit 
hovedsæde i byen, men hidtil er det ikke 
lykkedes daniel carlsen at aktivere den 
store skare af erfarne højreradikale.

vAlgTømmeRmæND  
Og ANTimuslimsk TOpmøDe
For danskernes Parti blev 2014 et stille 
år efter partiets valgkampsoffensiv i ef-
teråret 2013. Partiformand daniel carlsen 

brugte året på at rejse rundt i europa for 
at tale med andre nazister, og aktivitetsni-
veauet var særdeles begrænset. i aarhus 
blev et par af partiets medlemmer jaget ud 
af bydelen trøjborg, da de i maj forsøgte 
at sætte plakater op.

Måneden inden var Marc Jordt fra par-
tiets Fredericia-afdeling i byretten blevet 
dømt for voldtægt. Jordt, der har været en 
del af kernen i dNsB og fulgte med over i 
danskernes Parti, blev idømt tre års fæng-
sel for en usædvanligt grov voldtægt.

Årets mest interessante begivenhed 
udsprang ikke fra det klassiske gadena-
zistiske miljø. det var derimod kredsen 
omkring den nationalkonservative inter-
netside, Uriasposten, og resten af den 
yderste højrefløjs centrale blogs. de tog 
initiativ til Mosbjerg Folkefest, der sam-
lede ca. 125 deltagere. det blev den stør-
ste begivenhed på den radikale højrefløj i 
2014, men var også politisk spændende, 
fordi den var et af de første større skridt 
i counter jihad-bevægelsens forsøg på at 
rykke fra internettet ud i den virkelige 
verden.

 

Året der gik i   Danmark

Miljøet omkring White Pride er  
i dag en skygge af sig selv,  

både i fodboldsammenhænge  
og når de går på gaden  

af politiske årsager
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i september 2014 offentliggjorde 
det Nationale Forskningscenter 

for velfærd (sFi) sin rapport om, hvad 
forskerne bag karakteriserer som anti-
demokratiske og ekstreme miljøer i dan-
mark. Rapporten blev kraftigt kritiseret 
fra flere sider, bl.a. for sine manglende 
klare og velunderbyggede definitioner og 
kriterier. samtidig valgte forskerne bag 
rapporten at udelade de nynazistiske or-
ganisationer danskernes Parti og White 
Pride fra deres kortlægning af den yder-
ste højrefløj, der primært fokuserede på 
organisationernes politiske holdninger og 
i mindre udstrækning på deres politiske 
handlinger, herunder vold og trusler.

vOlDeN sOm CeNTRAlT pARAmeTeR
i modsætning til sFi mener vi, at det i langt 
højere grad er det yderste højres organi-
serede voldsanvendelse og -potentiale, 
snarere end dens ekstreme holdninger og 
antidemokratiske propaganda, der aktuelt 
udgør det største problem for samfundet 
i almindelighed, og den største trussel for 
højrefløjens politiske modstandere i sær-
deleshed.

Fascismen agerer traditionelt gennem 
gadeorienteret og militant aktivisme, her-
under et voldsherredømme ift. politiske 
modstandere og andre, som fascisterne 
opfatter som samfundsfjender. det være 
sig etniske minoriteter, religiøse grupper 
og lGBt-personer. det kommer til udtryk 
i voldsanvendelse, trusler og et forsøg 
på at opretholde en politisk dominans i 
gaderummet, typisk gennem forholdsvist 
tilfældig, individuel vold og planlagte an-
greb på venstrefløjsgrupper og -demon-
strationer. også i danmark, hvor der findes 

en række af nynazistiske, højrenationale 
og fascistiske organisationer, der gennem 
deres praksis eller voldspotentiale udgør 
en sådan fysisk trussel.

For politiske modstandere på venstre-
fløjen betyder volden og voldstruslen fra 
højre en begrænsning i det politiske spil-
lerum og en konkret trussel mod organisa-
tioner og enkeltpersoner. For samfundet 
som hele betyder den en begrænsning af 
de demokratiske rettigheder og et utrygt 
samfund for de grupper, volden rammer, og 
skaber en meget korporlig undertrykkelse 
af bestemte grupper og individer.

truslen fra højre kom i 2014 primært fra 
organiserede nazister og højreradikale. vi 
har identificeret hvilke organisationer el-
ler grupper af personer, det drejer sig om, 
og hvori den konkrete trussel består. vi 
har benyttet tre kriterier, som organisa-
tionerne er medtaget på baggrund af:
• De udgør en konkret eller potentiel 
trussel for personer eller organisationer 
fra venstrefløjen, minoritetsgrupper eller 
dele af befolkningen som sådan,
• De benytter en individuel eller organi-
seret politisk voldsanvendelse eller har 
en voldsparat medlemsskare,
• Gruppen eksisterer i 2015 og var aktive 
i 2014.
 
Med »konkret trussel« mener vi, at trus-
len er udtalt i form af tidligere voldsan-
vendelse eller aktuelle trusler om volds-
anvendelse mod bestemte grupper eller 
personer. Men »potentiel trussel« mener 
vi, at truslen findes i kraft af det voldspo-
tentiale, en organisation besidder i kraft 
af sine medlemmers voldsparathed. akti-
viteter i 2014 er et løsere kriterium, idet 

det ikke nødvendigvis dækker voldelige 
handlinger, men blot organisatorisk akti-
vitet.

DANmARks NATiONAle FRONT
den nazistiske organisation, dNF, findes 
primært i hovedstadsområdet, og har si-
den dannelsen i 2007 været en af de mest 
militante og voldsparate organisationer på 
den yderste højrefløj. organisationen har 
en militant retorik, og ved flere lejligheder 
har dNF vist sig meget voldsparat. Flere af 
dNF’s medlemmer har voldsdomme eller 
domme for ulovlig våbenbesiddelse bag 
sig, og organisationen afholder åbenlyst 
gadekamps- og kampsportstræning, se-
nest ved to interne arrangementer i 2014. 
i 2011 var dNF på besøg hos nynazistiske 
slavisk Union i Rusland, hvor de modtog 
våbentræning.

dNF’s primære aktiviteter består i pro-
paganda-spredning, men medlemmer har 
ved flere lejligheder stået bag voldelige 
overfald på politiske modstandere. såle-
des stod folk fra dNF bag to overfald på 
venstreorienterede i sydhavnskvarteret 
i januar og marts 2014, og et kendt med-
lem af dNF angreb i februar samme år 
en antiracistisk manifestation. også etni-
ske minoriteter har været mål for dNF’s 
vold. i 2012 angreb tre dNF’ere en gruppe 
sultestrejkende iranske asylansøgere på 
christiansborg slotsplads. samtidig søger 
dNF som organisation med jævne mel-
lemrum konfrontation med venstrefløjen, 
især i forbindelse med demonstrationer.

DANish DeFeNCe leAgue
den antimuslimske og højrenationale orga-
nisation, danish defence league (ddl), er 

primært baseret i hovedstadsområdet og 
på Fyn. organisationen, der fører en mere 
afdæmpet retorik udadtil, har i et stykke 
tid haft et faldende aktivitetsniveau, der 
mest består af propaganda-spredning. 
Flere af ddl’s medlemmer har imidlertid 
voldsdomme eller har deltaget i volds-
handlinger mod politiske modstandere, og 
har i retorik og handling vist en høj grad 
af voldsparathed. samtidig opsøger grup-
pen og dens medlemmer lejlighedsvist 
konfrontation med venstrefløjen. F.eks. i 
forbindelse med to antiracistiske demon-
strationer i december 2013 og januar 2014 
i sydhavnen. i 2012 deltog medlemmer af 
ddl ligeledes i et angreb på en antifasci-
stisk manifestation i odense.

i angrebet i odense deltog også med-
lemmer af Rightwings, en kampsports-
gruppe fra kalundborg-området, der var 
aktive i 2012-2014 og havde en vis tilknyt-
ning til ddl. Rightwings var en ’fri’ kam-
meratskabsgruppe snarere end en tra-
ditionel politisk organisation. Meget få i 
Rightwings havde en fortid i dansk Front 
eller andre organiserede racistiske eller 
nazistiske miljøer.

DANskeRNes pARTi
det nynazistiske parti, der er en udbry-
derorganisation fra dNsB, er aktive i en 
række jyske byer, især aalborg og aarhus, 
samt i københavnsområdet. danskernes 
Parti fører, inspireret af lignende organi-
sationer i sverige og tyskland, en legali-
tetsstrategi, og forsøger som følge heraf 
at fremstå pæne og demokratiske. Partiet 
benytter således ikke militante midler.

det legale udtryk dækker dog over en 
medlemsskare, der for kerneaktivister-

nes vedkommende består af personer 
med fortid i en række voldsparate, nazi-
stiske organisationer, heriblandt dNsB, 
dNF, White Pride og det gamle dansk 
Front-netværk. Flere medlemmer har 
voldsdomme eller har deltaget i overfald. 
samtidig viser erfaringerne med partiets 
søsterorganisationer, svenskarnas Parti i 
sverige og NPd i tyskland, at legalitets-
strategien ikke er en hindring for grov 
voldsudøvelse mod politiske modstan-
dere, når organisationerne har opnået et 
tilstrækkeligt stort råderum i samfundet.

FRiT DANmARk
På Fyn findes det lille antimuslimske 
parti, Frit danmark, der ledes af Michael 
ellegaard. organisationen har en meget 
begrænset medlemsskare og aktivitets-
niveau, og forsøger ligesom danskernes 
Parti at fremstå legitime, bl.a. ved at stille 
op til kommunal- og regionsvalg. til trods 
herfor fremstår formanden Michael elle-
gaard stærkt voldsparat, og medlemsak-
tiviteterne har tidligere inkluderet skyde-
træning, hvor grisehoveder blev brugt som 
skydeskive for at illudere menneskehove-
der. Formanden har en lang række volds-
domme og er desuden dømt for at skyde 
en politibetjent under en ransagning.

ulTRA WhiTe pRiDe
den mest voldelige organisation på det 
yderste højre de sidste 15 år, målt på an-
tallet af overfald, har uden tvivl været den 
nazistiske hooligangruppe, Ultra White 
Pride fra aarhus.

siden 1994 har White Pride støttet fod-
boldklubben aGF, men har fra starten været 
en erklæret nazistisk gruppe og i gennem 

årene stået bag et utal af overfald på et-
niske minoriteter og venstrefløjsaktivister. 
Gruppen agerer primært gennem planlagte 
såvel som tilfældige og ofte meget grove 
overfald på venstrefløjen og minoriteter, 
opsøgning af konfrontationer, trusler og 
hærværk. i både den nuværende og i de 
tidligere generationer af White Pride-med-
lemmer har der været mange voldsdomme. 
sidste år var forholdsvist stille for White 
Pride, der i dag kun er en skygge af sig selv. 
alligevel stod gruppen bag fire overfald el-
ler forsøg på overfaldi april 2014.

eNsOmme ulve
den største enkeltstående, men samtidig 
meget diffuse trussel fra det yderste højre 
i dag, ikke blot mod politiske modstandere, 
men mod samfundet som hele, kommer 
dog ikke fra de kendte organiserede høj-
reradikale grupper. den kommer i stedet 
fra ekstremt radikaliserede enkeltperso-
ner eller smågrupper uden for venstreflø-
jens eller myndighedernes søgelys.

sådanne »ensomme ulve« eller grup-
per radikaliseret gennem racistisk pro-
paganda, via internetbaserede blog-
fællesskaber eller inspireret af f.eks. 
idéen om leaderless resistance udgør 
erfaringsmæssigt det største potentiale 
for fascistisk terrorisme eller massevold 
rettet mod politiske modstandere, etni-
ske minoriteter eller mod statsapparatet. 
Nyere eksempler fra vores nabolande er 
anders Behring Breiviks angreb i Norge i 
2011, Malmö-skytten Peter Mangs og den 
tyske nazistiske terrorcelle NsU. Radika-
liserede og voldsparate enkeltpersoner el-
ler hemmelige grupper er ekstremt svære 
at opdage, dokumentere eller handle imod.

Truslen fra højre
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18 Årsrapport 2014 Researchkollektivet Redox 19

m  ed et par års mellem-
rum sker det. den mili-
tante højrefløj føler sig 
så stærke, at de samler 
kræfter til hvad de tror 

og håber bliver en stor demonstration. 
drømmen er at kickstarte bevægelsen, at 
vise, at man er en kraft, som samfundet 
skal tage seriøst, og at man ikke vil ligge 
under for nabolandenes store nazistiske 
marcher.

vi så det i 2006, hvor dansk Front først 
i februar i hillerød nord for københavn og 
i juni i svendborg samlede mere end 100 
demonstranter. demonstrationen i svend-
borg samlede på det tidspunkt det høje-
ste antal danske deltagere i en racistisk 
demonstration. seks år senere var det 
tid igen, da danish defence league under 
kommando af den engelske moderorgani-
sation edl samlede op mod 300 personer 
i aarhus.
 
i 2014 var turen så kommet til københavn 
og dNF, danmarks Nationale Front. efter 
et år, hvor dNF-medlemmer og -grupper 
havde begået flere overfald i bl.a. den 
københavnske bydel sydhavnen, følte de 
sig stærke nok til en stor markering. Nu 
gjaldt det.

den 3. april annoncerede de, at de mere 
end en måned senere, den 10. maj, ville de-
monstrere på christiansborg slotsplads. 
det var den første offentligt annoncerede 
nazistiske demonstration i københavn si-
den anden verdenskrig.

På dagen samledes hovedparten af de-
monstrationsdeltagerne i det sydvestlige 
københavn og tog sammen en Movia-bus 
til christiansborg slotsplads. her havde 
en massiv mængde politi afspærret en 
lille del af pladsen, lige ud for indkørslen 
til Prins Jørgens Gård.

Nazisternes demonstrationsplaner 
havde naturligvis fået antiracister til at 
mobilisere. Netværket Racismefri By 
samlede først op mod 1000 deltagere i en 
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demonstration, der sluttede to timer før 
nazisternes markering. herefter mødtes 
omkring 400 antifascister ved venstrera-
dikale antifascistisk aktions samling ved 
Rundetårn.

herfra gik det stærkt. Mens nazisterne 
stadig var ved at rigge højttaleranlæg 
og faner til, strømmede antifascister op 
mod christiansborg slotsplads, og i første 
omgang mistede politiet grebet om situa-
tionen. Få minutter efter klokken 15, hvor 
dNF-demonstrationen var indkaldt til at 
starte, blev de omkring 50 nazister eskor-
teret ud af københavn i politiets sikrede 
mandskabsvogne. derefter faldt der for 
en stund ro over området, før en gruppe på 
10 højreradikale fra gruppen Rightwings 
dukkede op nær christiansborg. de blev 
dog jaget på flugt af en fem-seks gange 
så stor gruppe antifascister, hvorfor de 
måtte søge ly bag politiets kæder. her 
blev de anholdt og ligesom dNF kørt ud 
af området af politiet.

dNF og deres udenlandske venner fra 
bl.a. tyskland og sverige satte sig herefter 
på et værtshus i hvidovre og drak øl under 
bevogtning af politiet. Ud på aftenen satte 
hovedparten af dem sig på et tog, men 
nåede ikke mange stationer, før de blev 
anholdt efter at have skabt uro i toget.

efter at have tilbragt et par timer på 
Bellahøj politistation blev nazisterne løs-
ladt i mindre grupper, og igen kom de i pro-
blemer. Flere af de små grupper blev nem-
lig angrebet af ventende antifascister.

For dNF blev demonstrationen alt an-
det end den succes, de havde håbet på. 
efter demonstrationen annoncerede de 
på deres hjemmeside, at de ville gentage 
demonstrationsforsøget i sensommeren 
2014. ved redaktionens afslutning (januar 
2015) har dNF stadig ikke gennemført of-
fentligt indkaldte aktiviteter.
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den 14. september var der valg til 
Riksdagen og kommunalbestyrel-

serne i sverige, og optakten til valget kom 
til at præge året på den yderste højrefløj. i 
det store højrenationale og indvandrings-
fjendtlige parti, sverigedemokraterna, 
havde man længe vidst, at man ville få 
det bedste valg nogensinde. spørgsmålet 
var blot, hvor mange procent partiet ville 
gå frem.

den erkendelse fandtes også på både 
højre- og venstrefløjen, der vidste, at val-
get ville føre en radikal ændring med sig. 
På venstrefløjen frygtede man, at sverige-
demokraternas fremgang ville medføre et 
mere højredrejet samfund, hvor partiets 
ideologi ville få en helt ny gennemslags-
kraft. det yderste højre vejrede til gen-
gæld morgenluft og øjnede muligheden 
for at manøvrere sig ind på den politiske 
arena, når den offentlige debat rykkede 
mod højre.

sveNskARNAs pARTi i vAlgOFFeNsiv
siden nazipartiet Nationalsocialistisk 
Fronts forvandling til svenskarnas Parti 
i slutningen af 00’erne, har en vigtig del 
af partiets strategi været at positionere 
sig som det eneste sande svensk-venlige 
parti.

Når sverigedemokraterna har eksklu-
deret medlemmer og tillidsvalgte på grund 
af ideologiske afvigelser, har svenskarnas 
Parti stået parat til at invitere personerne 
indenfor med løfter om, at ingen ville blive 
smidt ud på grund af sine holdninger. en 
række kommunalpolitikere skiftede såle-
des parti i sidste valgperiode fra sveri-
gedemokraterna til svenskarnas Parti, og 
det nynazistiske parti blev på denne måde 
repræsenteret i kommunalbestyrelser, 
selvom partiet ikke selv var valgt ind.

ved valget i september satsede 
svenskarnas Parti stort, overbevist om 
at deres tid som parlamentarisk parti var 
inde. i mere end 30 kommuner opstillede 
partiet sine kandidater, der alle havde fået 
intern uddannelse for at være klar til rol-

len som politiker. Målet var at få 10 kom-
munale mandater og 10.000 stemmer ved 
Riksdagsvalget.

hele foråret og sommeren førte par-
tiledelsen og medlemmerne kampagne 
rundt om i landet, uberørt at det faktum, 
at et af deres mest kendte medlemmer 
gemte sig hos ukrainske militser, efterlyst 
for drabsforsøget på flere venstrefløjsak-
tivister i Malmö den 9. marts.

kuRveN kNækkeT
i ugerne op til valget rejste en del af ledel-
sen landet rundt og gennemførte en række 
torve-møder i de kommuner, hvor man sat-
sede på at blive valgt. Med sig havde de 
menige partimedlemmer, der fik penge for 
at deltage i turen.

overalt blev de mødt af protester. 
Protester, der kulminerede i stockholm to 
uger før valgdagen, hvor mere end 10.000 
protesterede mod svenskarnas Partis 
demonstration, der talte cirka 150 delta-
gere og foregik under den mest massive 
politibeskyttelse i mange år. selvom der 
var 100 deltagere færre end en lignende 
demonstration forrige år, var demonstra-
tionens talere fulde af håb for fremtiden.

dagen efter valget ramte realiteterne 
partiet som et koldt styrtebad. Partiet fik 
ikke et eneste kommunalt mandat, og i 
Riksdagsvalget fik svenskarnas Parti un-
der 5.000 stemmer. det resulterede i, at en 
række medlemmer forlod partiet, og de in-
terne diskussioner siden viser, at der efter 
valget hersker stor utilfredshed i partiet.

da den nye regering i slutningen af året 
annoncerede, at der skulle afholdes nyvalg 
i sverige annoncerede svenskarnas Parti, 
at de ikke ville stille op. luften var gået af 
ballonen, og den er ikke kommet tilbage.

siden da har partiet nedlagt sin avis. 
dets internet-radiogruppe har trukket sig 
længere og længere væk fra partiet og en 
række medlemmer, heriblandt mindst én 
fra ledelsen, står overfor at skulle i retten 
for voldsforhold.

 

 

Valgår og nynazistisk   fiasko
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i Norge bød 2014 på nye projek-
ter i den nynazistiske bevægelse. 

den skandinaviske Nordfront-bevægelse, 
der i sverige er bedst kendt som svenska 
Motståndsrörelsen, slog igennem med et 
»apolitisk« borgerværn. samtidig fik nazi-
bevægelsen en ny nyhedsportal.

i 2007 døde det første forsøg på at lave 
en norsk afdeling af Nordfront. Fire år se-
nere blev den relanceret under ledelse af 
black metal-musikeren haakon Forwald. i 
juli 2013 flyttede Forwald til sverige, men 
han har stadig lederrollen i den norske 
afdeling.

Forwald er hurtigt steget til tops i den 
internationale Nordfront-organisation. 

han er således central i redaktionsarbej-
det på Nordfronts forskellige hjemmesi-
der, og er en af de få, der har tilladelse 
til at være talsperson for organisationen. 
derudover er han kontaktperson mellem 
organisationens ledelse og den danske 
afdeling.

bORgeRveRNeT ROgAlAND
i starten af året blev Facebook-gruppen 
Borgervernet Rogaland skabt. Gruppen 
præsenterede sig selv som modstandere 
af en planlagt asyllejr i Rogaland-området 
i det sydvestlige Norge, men opremsede 
samtidig en række nazistiske organisa-
tioner og hjemmesider, som de sympati-

serede med. Grundlæggerne af gruppen 
var medlemmer af Nordfronts afdeling 3 
i vestlandet, og når de har været ude med 
løbesedler mod asyllejren, har de også haft 
Nordfront-propaganda med.

Gruppen fik meget medieopmærksom-
hed og blev først og fremmest beskrevet 
som »indvandringskritikere« og »asyllejr-
modstandere«. det kom så vidt, at stavan-
gers kulturhus, sølvberget, arrangerede et 
debatmøde om racisme, borgerværn og 
ytringsfrihed, hvor Øystein vaule, talsper-
son for Borgervernet Rogaland og medlem 
af Nordfront, blev inviteret. trods prote-
ster blev debatten gennemført.

Nordfront  
gennemførte  
i 2012 en  
demonstration  
i trondheim.  
25 deltagere 
blev anholdt, 
heraf 23 tilrejste 
svenske 
nazister. 
 

vOlDsROmANTik
Nordfront er en organisation, hvor vold 
spiller en central rolle. i november afslø-
rede Researchkollektivet iNFo sammen 
med avisen klassekampen den kendte 
morder, ole Nicolai kvislers, koblinger til 
Nordfront. da Nordfront blev konfronte-
ret af klassekampen, sagde den svenske 
talsmand Päer Öberg:

»han har taget sin straf. vi lever i et 
hårdt samfund og det bliver hårdere. Men-
nesker kan tvinges til at begå radikale lov-
overtrædelser.«

et andet voldsdømt Nordfront-med-
lem er tommy olsen fra afdeling 2 i sör-
landet. i 2001 blev han idømt en længere 

fængselsstraf for at have knivstukket en 
mand med afrikansk baggrund otte gange.

i oktober forsøgte medlemmer af hans 
afdeling at tvinge sig ind til et møde hos 
venstrefløjspartiet Rødt, men det mis-
lykkedes. i slutningen af året gennem-
førte politiet husransagninger mod flere 
Nordfront-aktivister og fandt en større 
mængde våben.

NyNAzisTisk meDiesTRATegi
Parallelt med Nordfront-projektet forsø-
ger dele af den nazistiske bevægelse at 
opbygge sine egne mediekanaler. i juli åb-
nede nyhedssiden www.frieord.no, hvis re-
daktør er den tidligere nazileder thorgrim 

Bredesen. han benægter alle koblinger til 
nazisme, selvom websiden har tætte bånd 
til svenskarnas Parti og danskernes Parti.

Redaktionen bag frieord.no har hoved-
sagligt fokuseret på at skrive om krimina-
litet og andre problemer, som de tilskriver 
indvandring. ved flere lejligheder har de 
også publiceret artikler, der angreb orga-
nisationer og enkeltpersoner, som arbej-
der med antiracisme. selvom frieord.no 
har klare bånd til nazibevægelsen har de 
på kort tid opbygget en forholdsvis stor 
læserskare.

Nye satsninger i norsk   nazisme
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de sidste fem år har den radikale 
højrefløj i Finland øget sit akti-

vitetsniveau, det seneste år bl.a. med en 
række løbeseddel-uddelinger, der blev 
filmet og publiceret på nettet, med det 
formål at skabe opmærksomhed via so-
ciale medier.

højrepopulisterne har derimod ingen 
gade- eller lokalaktiviteter, men er pri-
mært aktive på internettet og i forbindelse 
med valgkamp. de nazistiske grupper har 
ikke nok medlemmer til at mobilisere til 
større gadeaktiviteter, så de har koncen-
treret sig om landsdækkende mobiliserin-
ger, hvor de uannonceret dukker op i en by 
og deler løbesedler ud i et kort tidsrum, 
for derved at forhindre modstand fra anti-
racister.

to begivenheder i 2014 fremstår dog 
som mere interessante end de sædvan-
lige småaktiviteter. siden 2011 har den 
Finske Modstandsbevægelse, der er den 
lokale aflægger af den nazistiske svenska 
Motståndsrörelsen og altså en del af den 
skandinaviske Nordfront-organisation, 
haft en række aktiviteter, der har brudt 
med organisationens snævre og orto-
dokse hitler-tro. en af dem var at sam-
arbejde med den italienske fascistgruppe 
casa Pound og autonome nationalister fra 
tyskland, der tilhører en helt anden strøm-
ning end Nordfront. 

i 2014 gik de finske Nordfront-folk dog 
endnu længere i sin deltagelse i ikke-natio-
nalsocialistiske aktiviteter, samtidig med 
at de har forsøgt at organisere sine egne 

nationalsocialistiske aktiviteter.

gADepATRulJeR i helsiNki
i sensommeren begik en gruppe teenagere 
en mindre serie voldelige røverier i hel-
sinki. selvom alle de anholdte teenagere 
var født i Finland og halvdelen ikke havde 
indvandrerbaggrund udråbte medierne 
dem til en »voldelig indvandrerbande« og 
aviserne skrev meget om røverierne.

da historierne kørte, forsøgte den 
Finske Modstandsbevægelse at spinne 
historien til sin fordel. de sendte »storm-
tropperne« ud for at bringe ro og orden i 
gaderne. den 11. oktober startede de deres 
kampagne, da otte medlemmer af organi-
sationen gik rundt i det centrale helsinki, 
mens de tweetede, at de nu patruljerede 

for at skabe tryghed, fordi politiet ikke 
kunne løfte opgaven. selvom patruljen var 
en overraskelse for alle, blev gruppen kon-
fronteret fysisk af en gruppe teenagere. 

det lille forsøg på at vinde terræn lyk-
kedes, og medierne skrev om patruljen, så 
selvom de ikke havde succes på gaden, var 
det vellykket i pressen.

Ugen efter mobiliserede den selver-
klærede modstandsbevægelse sine med-
lemmer fra hele Finland og fik støtte fra 
sverige. også denne gang annoncerede de 
først patruljen, da den startede, men alli-
gevel havde de politieskorte, da de ankom 
til det centrale helsinki. her blev de dog 
angrebet af en større gruppe antifascister, 
der havde forudset patruljen. Politiet greb 
hurtigt ind, og ingen kom alvorligt til skade.

Ugen efter forsøgte den Finske Mod-
standsbevægelse et tredje og sidste 
forsøg. denne gang var patruljen mands-
opdækket af politiet fra start til slut, så 
de gennemførte gåturen gennem det cen-
trale helsinki. selvom naziorganisationen 
tabte street credibility, så fik de mere 
medieopmærksomhed end nogensinde 
før. det var desuden en opmærksomhed, 
der var markant mere positiv end tidligere 
omtale. 

uAFhæNgigheDsDAgeN
den 6. december, på Finlands uafhængig-
hedsdag, havde en gruppe, der kaldte sig 
»612« indkaldt til demonstration. Under 
parolen »Uafhængighed er værd at fejre« 
samlede de 150 deltagere. den officielle 

arrangør af marchen var den kendte fas-
cist timo hännikäinen. 

Mest interessant er dog, at alle højrera-
dikale tendenser og strømninger i Finland 
opfordrede sine medlemmer til at deltage, 
men uden at medbringe egne bannere. Mar-
chen dækkede derfor et bredt spektrum af 
højreradikale og nynazister. tænketanken 
suomen sisu, hvis nuværende og tidligere 
medlemmer sidder i både det finske par-
lament og eU-parlamentet, opfordrede til 
deltagelse. det samme gjorde den Finske 
Modstandsbevægelse, der trak mere end 
20 af sine medlemmer med, også selvom 
organisationen officielt vil droppe den fin-
ske selvstændighed og gøre Finland til en 
del af en samlet nordisk nation.

Nazistiske gadepatruljer    i Helsinki
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Billedbehandling  
& grafik

Pegida startede sidste år i dres-
den i det østlige tyskland, da ini-

tiativtageren, lutz Bachmann, oplevede 
en demonstration, hvor Pkk-sympatisører 
demonstrerede i solidaritet med den kur-
diske by kobanes kamp mod islamisk stat. 
samme dag var der sammenstød mellem 
kurdiske støtter og is-sympatisører i 
hamburg. det blev startskuddet til Pe-
gida-demonstrationerne, hvor frontban-
neret talte imod »udkæmpelse af religiøse 
konflikter på tysk jord«. Udgangspunktet 
handlede altså ikke kun om at protestere 
mod is, men også mod sympatisører af det 
kurdiske folk.

siden starten, er Pegidas demonstra-
tioner vokset sig større og større. den 20. 
oktober 2014 var der 350 demonstranter 
ved Pegida i dresden. 14 dage senere var 
de 1.000, 17. november 3.200 deltagere, 
og 8. december var der 10.000. to dage 
før jul, den 22. december, talte Pegida-de-
monstrationen 17.500 deltagere, og den 12. 
januar, få dage efter terrorangrebet i Paris, 
kulminerede deltagerantallet. ifølge poli-
tiet var der 25.000 demonstranter, mens 
forskere fik tallet til 18.000. ved demon-
strationen gik Pegida-demonstranterne 
med sørgebind. 

eN kOmpleks sTøRRelse 
Grundlaget for Pegida-initiativet tæller 
hovedsageligt punkter, der handler om 
udvisning af islamister, lovstramninger 
mod indvandrere og flygtninge, samt en 
række andre klassiske højrepopulistiske 
holdninger, men indeholder også et nej til 
krig mod Rusland.

selvom udgangspunktet handlede om 
islamister, så gik der kun ganske kort tid, 
før det politiske indhold i marcherne kom 
til at handle om indvandring og asylpolitik 
generelt, samt bevarelsen af »den tyske 
identitet«. kort tid efter begyndte bevæ-
gelse også at benytte nazistiske begreber 
som »løgnerpresse«, der var Goebbels 
yndlingsord, og »folkeforræder«, der også 
er en nazistisk term. i dag kan man derfor 

ikke længere tale om en bevægelse, der 
udelukkende handler om islamisme, som 
det ellers er blevet fremstillet.

det afspejler sig især i undersøgelser, 
der viser hvilke partier Pegida-deltagerne 
ville stemme på. her får alternative für 
deutschland (afd) absolut flertal. Nazi-
partiet NPd er det eneste andet parti, 
der blandt Pegida-demonstranterne kom-
mer over spærregrænsen på fem procent. 

selvom Pegida er slået massivt igen-
nem i dresden, har det været sværere i re-
sten af tyskland. selvom marcher har væ-
ret forsøgt i blandt andet München, Berlin 
og köln, har ingen af dem samlet mere end 
1.000 personer, og de har været mødt af 
omfattende protester. enkelte dage har 
mere end 100.000 antifascister været på 
gaden over hele tyskland.

og at det netop er i dresden, at Pegida 
har fået fat, er måske ingen overraskelse. 
NPd har i flere valgperioder siddet i del-
statsparlamentet, og byen lagde op igen-
nem 00’erne gader til verdens største 
nazimarcher siden anden verdenskrig. 
lokale antifascister vurderer at omkring 
3.000 nynazister deltog ved Pegida-de-
monstrationen i dresden 12. januar i år.

hOgesA
2014 var også året, hvor hogesa for en kort 
stund tiltrak sig opmærksomhed. Navnet er 
en forkortelse for hooligans gegen salafi-
sten (»hooligans mod salafister«), og dæk-
ker over en sammenslutning af hooligans fra 
store dele af tyskland, der sammen demon-
strerede mod islamistiske demonstrationer. 
de første hogesa-demonstrationer samlede 
et par hundrede deltager, men i köln lykke-
des det i efteråret at samle 4.500 deltagere. 
hurtigt slog politiet dog ned på bevægelsen, 
der blev udsat for omfattende repression 
og begrænsninger. da hogesa i januar 2015 
havde intern venskabsdag, dukkede kun 50 
personer op og bevægelsen er i praksis død.

AlTeRNATive FüR DeuTsChlAND (AFD)
et parti, der er alt andet end dødt, er alter-

native für deutschland (afd). det højrepo-
pulistiske parti blev dannet i 2013 på et eU-
kritisk grundlag. Blandt mærkesagerne 
var fra start et ønske om tysklands ud-
meldelse af eurosamarbejdet, et stop for 
flygtningestrømmen og udvisning af kri-
minelle indvandrere. de udfyldte et stort 
hul i tysk politik mellem det konservative 
cdU og den nynazistiske bevægelse. et 
klassisk højrepopulistisk parti var født.  
ved rigsdagsvalget fik afd 4,7 procent 
af stemmerne og kom lige akkurat ikke 
ind. det gjorde de til gengæld ved eU-
parlamentsvalget i maj, hvor de fik 7,4 
procent af stemmerne. ved delstatspar-
lamentsvalgene i både sachsen, thüringen 
og Brandenburg fik partiet cirka hver 10. 
stemme.

ligesom dansk Folkeparti herhjemme 
er afd hurtige til at ekskludere medlem-
mer, hvis bånd til nazibevægelsen afsløres.

NAzikRise
Mens højrepopulistiske tendenser som 
Pegida og afd er på fremmarch, går det 
den anden vej for de organiserede nazi-
ster. ved NPd’s 50 års-fødselsdagsfest 
deltog kun 150 personer, og partiet er i sin 
hidtil største krise. det skyldes interne 
stridigheder, omfattende økonomiske 
problemer, og at partiet lige akkurat ikke 
kom ind i delstatsparlamentet i sachsen.

samme krise præger også resten af 
den nazistiske bevægelse. Modstanden 
fra en bred antifascistisk bevægelse og 
en massiv politiovervågning og -repres-
sion har umuliggjort de store nazistiske 
marcher, der tidligere fungerede som sam-
lingspunkt. stort set hele bevægelsen er 
derfor ramt af en aktivitetskrise. 

den eneste undtagelse er den nyna-
zistiske bevægelse i Østberlin. her har 
opførelsen af en række flygtningecentre 
fået nynazisterne på gaden i tæt samar-
bejde med lokale beboere. en lang række 
demonstrationer har tiltrukket op mod 
6-700 deltagere henover efteråret.

PegIDa, Hogesa  
og nazister i krise
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