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 Skånsk motståndsman: 
nazist, student och fotograf. 
Dessutom är Zacharias Hortén 
en av våra främsta opinionsbil-
dare för den nationalsocialistis-
ka läran, aktuell i Nordiska Mot-
ståndsrörelsens valkampanj. 
Men vem är han egentligen? 
SLITSS har fått en exklusiv in-
tervju med den hemlige mot-
ståndsmannen. 

Jag befinner mig i hjärtat av Mal-
mö en lite småregnig dag i mars. 
Jag har under en längre tid för-
sökt få till stånd en intervju med 
Zacharias Hortén, men det har 
inte varit lätt. Kampen tar upp en 
stor del av den unge motstånds-
mannens tid, och sedan flytten 
till norra Skånes landsbygd ägnar 
han även vardagen åt gårdsarbete. 
Nu kommer han äntligen gåendes 
mot mig, med förväntansfull blick 
och ett leende på läpparna. Hans 
stil är avslappnad: grå vindjacka 
och termobyxor. Men bakom jack-
an skymtar knivvästen. Zacharias 
kommenterar det med ett förläget 
skratt:    

  - Ja, man vet aldrig vem man stö-
ter på i Malmö! Jag flyttade från 
Vellinge då det började likna ett 
ghetto. Helt ärligt så blir man ju 
rädd…  

Hur lyckades du vända din rädsla 
till ett politiskt engagemang?
- Jag är fortfarande rädd, särskilt 
när jag är i Malmö. Men mitt arbe-
te för Nordiska Motståndsrörelsen 
har gett mig nya perspektiv på li-
vet! Det har lärt mig att kontrollera 
mina känslor bättre, att vända upp-
rördhet och frustration till positiv 
energi, säger Zacharias och be-
rättar om de starka möten han har 
haft under sitt arbete med unga 
män som vill komma in i politiken.

- Jag har fått ett förtroendeuppdrag 
som känns otroligt utvecklande 
och inspirerande! Jag är numera 
kontaktperson mellan NMR och 
Nationalister i Skåne (NIS), där 
jag hjälper till att skapa kopplingar 
mellan organisationerna och re-
krytera unga nationalister till den 
mer radikala kampen. När jag fick 
chansen att jobba med unga på 
detta sätt och verkligen bidra till 

rörelsens föryngring, blev jag både 
rörd och stolt. 
Kampen upptar mycket av din tid! 
Känner du någonsin att du måste 
göra några uppoffringar?
- Uppoffringar och uppoffringar… 
Kampen ger mig mer än vad den 
tar! Men klart att det finns baksi-
dor. Många motståndsmän, även 
jag, har under det senaste året levt 
på socialbidrag för att få mer tid 
till politiken. Det är klart att det är 
ekonomiskt svårt ibland. Vi satsar 
mycket på självhushållning och att 
producera våra egna varor istället 
för att konsumera. Men jag måste 
erkänna att jag ibland drömmer 
om ett liv som var lite enklare och 
bekvämare…

Zacharias återkommer ständigt 
till att kampen är viktig och givan-
de. Men då och då kommer även 
andra känslor upp till ytan: dröm-
men om ett liv med mer bekväm-
ligheter, ett engagemang som inte 
krävde en sådan isolation, och 
framför allt hoppet om en tryggare 
framtid. För även om aktionsdagar 
och kamparbete innehåller fartfylld 
spänning, så kan de ha våldsam-
ma konsekvenser.
   - För ett år sedan skulle jag och 
några kamrater protestera mot so-
domiterna på Pride i Trelleborg. 
Jag fick bokstavligt talat hjärnskak-
ning! Jag fick ett kvastskaft slaget i 
huvudet ett par gånger. 

Zacharias och 
kamraternas gård i 
Järingsholm.Zacharias

under knivvästen

Zacharias är trots sin hängivelse åt nationalsocia-
lismen inte rädd för att bjuda på sig själv!
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Han tillägger:
    -Det var min första Pride… Men 
det var helt klart värt det!

Det sista lägger han till först efter 
en stunds eftertänksam tystnad. 
Orden kommer ut en aning krystat, 
och strax återkommer han till fler 
obehagliga skador han ådragit sig 
genom åren.

- Efter en demonstration i Göte-
borg blev jag oerhört angripen av 
polisen. Det hela var mycket bru-
talt! Min arm skadades rejält och 
jag var tvungen att operera till slut. 
Nu är jag äntligen fri från både 
gips och handledsskydd, men den 
psykiska smärtan och stressen är 
fortfarande med mig. Det här är 
den första gången jag vågar tala 
om detta offentligt. Det finns en 
viss machokultur inom motstånds-
rörelsen, som definitivt har sina 
starka sidor, men som är viktig att 
bryta med också. Vi måste kunna 
tala om känslor!

Känslor, ja, och Zacharias har 
många av dem. Under intervjun 
återkommer han till att han har 
den tuffe motståndsmannens hår-
da fasad, men att den döljer en rätt 
känslig, skånsk pojke. Den tuffa 
uppväxten har han inte riktigt kun-
nat komma ifrån, trots försöken:

- Relationen till min familj är tuff. 
Mamma är antirasist och, ja… Det 
har inte alltid varit lätt. Jag skul-
le säga att min uppväxt påverkat 
mig så att jag aldrig riktigt sett min 
egna potential. Jag kände mig all-
tid udda, vilket i någon mån gjorde 
mig både egoistisk och destruktiv. 
Jag försökte fly genom att hänge 
mig åt studier. Jag har studerat i 
hela mitt tidigare liv. Jag gick di-
rekt från NTI Gymnasiet i Malmö 
till BTH i Karlskrona. Men även där 
hade jag svårt att se min potential 
och jag var i synnerhet destruktiv i 
min utveckling.

Hur har du hanterat känslorna av 
osäkerhet och destruktivitet?

- Jag har kvar spillror av mitt tidiga-
re egoistiska och jobbiga liv, men 
jag har mer och mer vuxit in i kam-
pen och mitt sammanhang i den.
Å ena sidan är jag väldigt liten, en 
av många i organisationen. Å an-
dra sidan kan en individ göra väl-
digt mycket och de förändringar 
jag vill göra utgår från det jag vill 
förändra med mig själv, istället för 
att påverkas av i mitt tycke andras 
felaktiga beteende.

Vad menar du med felaktigt
beteende?
- För att ta ett personligt exempel, 
så påverkas jag mycket av att folk 
runt om mig tittar på porr. Viktor 
[Viktor Melin, medlem i NMR, red. 
anm.] hade ju stora problem med 
det, men det är fler, även inom rö-
relsen. Jag är själv före detta porr-
missbrukare. Det här är en del av 
mitt destruktiva beteende under 
barndomen. Jag började titta på 
porr redan som tolvåring.

”Relationen till 
min familj är tuff. 
Mamma är anti-
rasist och, ja...”

Zacharias arm efter parad i Göteborg, och
grovt porrmisbruk.

Jag har varit helt fri från porren i 
sju månader nu, och det är jag fak-
tiskt jäkligt stolt över.
Zacharias tystnar en stund och be-
rättar sedan att just porrmissbruket 
är svårt att tala om. Det är något 
han skäms över och inte gärna är 
öppen med. Endast ett par stycken 
av de närmaste vännerna har han 
anförtrott sig åt. Han tillägger dock 
att det är viktigt att börja prata mer 
om saker som dessa, just för att 
inte stigmatisera beroenden och 
därmed kunna hjälpa varandra 
inom rörelsen.

- Det är fel att titta på porr och det 
har en förödande påverkan på ens 
liv. Det är judar som styr porrindu-
strin och det har en nedbrytande 
effekt, särskilt på män. Jag är helt 
fri från porren nu, men jag kämpa-
de för att bryta med mitt beroende 
under tre års tid.
Här tar samtalet en vändning. Vi 
börjar prata om kärlek och relatio-
ner, där Zacharias med bestämd-
het menar att fenomen som porr 
kan bidra till att förstöra vår tradi-
tionella och funktionella samlev-
nad. Men porren är inte det enda:

- Jag är övertygad om att p-piller 
kan störa relationen mellan man 
och kvinna, samt att det på lång 
sikt är skadligt för kvinnan. Det här 
kan jag aldrig tycka om eller ac-
ceptera! 

”Det är judar 
som styr

porrindustrin.”

Zacharias Hortén accepterar varken den judiska 
porrindustrin eller p-piller.
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Han vänder sig direkt till mig: 

- Det stör ut ert sätt att hitta lämp-
liga partners, vilket får följderna att 
många tjejer som tar p-piller ligger 
runt mer på grund av själva pillren. 
Det blir lite som att ni tappar ett 
sinne, kan man säga. 

Mitt samtal med Zacharias börjar 
lida mot sitt slut. Han ska ta ett 
tåg tillbaka till hemmet han delar 
med några andra kamrater ur mot-
ståndsrörelsen och han kastar en 
orolig blick på klockan. Innan han 
rusar iväg passar jag på att flika in 
en sista fråga. 

Hur går det med kärleken? Finns 
det någon särskild i ditt liv just nu? 
- Det fanns en tjej faktiskt och jag 
hade stora förhoppningar. 

…men?
- Nej, vi chattade och så. Hon var 
intresserad av nationalsocialismen 
och jag tyckte att hon verkade vara 
en fin tjej. Vi skulle träffas, men 
hon dök aldrig upp. Jag blev rätt 
sårad, om jag ska vara ärlig. Nu 
svarar hon inte på mina medde-
landen, vilket känns som ett slag i 
magen. Jag har inte haft så mycket 
tid att bearbeta det här. Valrörelsen 
tar all min tid just nu. Men någon 
gång får jag väl ta tag i den här 
hjärtesorgen också… Men: kam-
pen först! Hell seger!

AV: FRIDA HJELM

Zacharias Hortén: En lämplig partner!

 Magnus Södermans bok – hiss eller diss?
Både jag och motståndsrörelsen anser att det inte var bra av 
honom att släppa den. Alltså: diss!

 BDSM – ja eller nej? 
Märkligt det här med att vilja skada sin partner. Klart det är 
manligt att ta kontroll, men bara med fysisk styrka – inte pis-
ka!

 Vad är ditt favoritdjur?
Just nu hönor, då de möjliggör självhushållning. Men egent-
ligen gillar jag undulater mest…

Om Zacharias
Namn:
Ålder:

Stjärntecken:
Familj:

Intressen:
Yrke:

Zacharias Hortén
23 år ung
Lejonet
Dysfunktionell
Nationalsocialism, knivar
Socialbidragstagare

”TRE SNABBA” MED ZACHARIAS
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Detta har varit ett fiktivt reportage med Zacharias Hortén, aktiv med-
lem i Nordiska Motståndsrörelsen, Näste 3. Faktan i reportaget byg-

ger på kontakt med Zacharias under en längre period där Zacharias 
blev kär i en påhittad person på internet. På nästkommande sidor 
finns en liten del av den mängd chattloggar som finns sparade för 

perioden. Chattloggarna finns i sin helhet i händerna på
aktiva antifascister. 

Svennepappa
Blått på blått har väl aldrig gått fel? 
Tänk på att du måste ha alldeles 
för stora storlekar för att looken 
ska komma i hamn!

Ulf Lundell
”Handen på höften som i alla tider 
och som alltid vill jag ha dig” som 
Ulf Lundell sjöng 1979.

Högstadiets weirdo
Kombinera shorts som slutar över 
smalbenen med arbetskängor och 
en alldeles för stor jacka. Glöm inte 
råttsvansen!

Stiltips
med Zacharias

Snygg med knivväst



Angående P-piller: 1 Angående P-piller: 2 Angående P-piller: 3

”Vi borde verkligen inte
spara de här loggarna” Angående Porrmissbruk: 1 Angående Porrmissbruk: 2



Lifet före kampen: 1 Lifet före kampen: 2 Lifet före kampen: 3

Zacharias får stryk: 2Zacharias får stryk: 1 Zacharias får stryk: 3



Zacharias får stryk: 4 Skitsnack om andra nationella

Skitsnack om Det Fria Sverige Skitsnack om Magnus Söderman


