
Förra söndagcH bölIs j Götc1)Org en 
konferens mellan representanter för 
olika nazistiska riktningar i vårt land 
i syfte att förena dem alla i ett parti 
under en ledare fö,r att få större slag
kraft i kampen mot det dCllIlokratiska 
Sverige. Mötet hade sammankallats 
aven känd nazist och tillika en av 
initiativtagarna till det öppna brevet 
till statsministern, disponent Carl Steen 
i Getinge, berättar Göteborgs-Posten 
(fp). Han jämte två herrar till re- I 
presenterade den nya partiriktningen, 
som blev namnkunnig genom det öpp-
na brevet: . 

i Sekreterare vid mötet var en land
r storms.kapten. Midlby, vilken i likhet med 
ett par andra av deltagarna var iförd 
uniform. Bland övriga ddtaga,e märktes 
Dagens Ek()s redaktör,' hr MoIrund, redak
tör Gottfrid Mortem;, jur. d:r Einar Hei
mer, Hälsingbo!1g, disponent Nils Dairoth 
iOsby, godsä,gare Axel Ahlström i Hälja
röd. Den nationaloocialistiska represen
'!an tfiirsamlingoom bestod av ett tjugmtal 
personer, och alla nazistiska rlktnin.gar vo-
1'0 företrädda,. Meningsutbytet blev myc
ket livligt och utm(ynnade i tillsättandet av 
ett u'tskott, som skuille triiK:La i förbindelse 
med llJationaJsocia[istiska partier och grup_ 
Per och ~ :Då dem sarrmw.n i en organi
sation. Man slkullre också rurbeta för att 
"den inbördes smutskastningen" och miss
tänkliggörandet skulire upphöra och alla 
knafter sanrlJaS mot vad man kaliliade den 
dremokra'tiSikJa folkfronten. 

Så tyckte j'llT. d:r Hedmer a.tt l1'ImIl borde 
: sa·mIa sig krirug e n ledare. Detta förslJa,g 

I 
m()ttogs med entusiasm. Men så fort det 
blev fråga om att nämna led.la:re var det 

,slut med emg1h:e'ten. Jur. d':r Einar Hei
, mer v:i11e att IDan slrulie enigt sarmiLas kring' 
hans bror Fol:ke Heimer. M€tnJ dJå. :ryruk,ade 
de andra på näsan. Nej, lecl.arfrågan fick 
lämnas öppen, ty så fort man koom in på 
det kapitlet demonetremadre man bara sin 
oeni~. 

Att nazismen inte har någon jord
mån i Sv'CTige har man haft många 
tillfällen att konstatera, liksom att de 

i nazistiska grupperna är små och ofta I 
: bestå av underligt folk, som aven el-.: 
ler annan anledning haft wårt att gö
ra sig gällande. Tidigare har man helt 
ignorerat dem, och under normala för
hållanden är detta nog det riktiga: 

Men förhållanod",na äro inte normailJa just 
nu. I Norge skrattade man åt Quisling. 
Han oode inte ~nt avfOIlKefookom 
sig, förklafude -nw.nföre knigiet.· Nu -Sk:rat-

I tar nw.n inte längre. " EnVar har haft till
. fälle att konstatera a'tt alla möjliga nazlis
,tiska riktningar visat en ökad aktivitet ef-
ter det tysk-ryska krigets utbrdtt. 
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