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räknar Bojerud brett – han har summerat 
alla som hade inslag av fascism, national-
socialism, nazism och högerextremism. 
Han är här lite lustigt noga med att tala 
om för läsaren att denne ska lita på honom 
som en fullödig historiker, skolad vid dåva-
rande militärhögskolans militärhistoriska 
avdelning. 
 Vetenskapligt noggrann går han också 
igenom nationalsocialismens historia och 
tecknar skillnader mellan olika rörelser. 
Nationalsocialisterna syftade sålunda till 
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utbudet var stort för svenska extre-
mister. Hela trettioåtta organisationer har 
ledamoten av vår akademi och militärhis-
torikern Stellan Bojerud fått ihop i sin nya 
bok Nazismen i Sverige 1924–1945. Det 
låter som otäckt mycket och något för oss 
svenskar att skämmas för. Men författarens 
syfte är att vi tvärtom ska se problemets 
proportioner. Som flest utgjorde anhäng-
arna/sympatisörerna endast 0,3 procent av 
de röstberättigade, och de nådde aldrig ett 
enda mandat i riksdagen.
 I politikens utkanter under två årtion-
den myllrade det likafullt av sinsemellan 
stridande och bråkande grupperingar. Det 
allmänna intresset för allt tyskt var en gro-
grund. Sverige var ett land där det tyska in-
flytandet hade varit stort alltsedan fransk-
tyska kriget 1870/71. Förbindelserna var 
täta. Under andra världskriget var Sverige 
pressat. För regeringen gällde det att undgå 
kriget, vilket under de första krigsåren be-
tydde anpassning till det tyska riket. Med 
tanke på trycket mot landet var antalet na-
zister snarast väldigt få. 
 I sin katalog över grupper och fraktioner 
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dant som aldrig har hänt. Alltför ofta sä-
ger han sig ha mött myter, vandringssägner 
och skrönor, ”klintbergare” (efter folklivs-
forskaren Bengt af Klintberg), respektive 
”faktoider”, falska uppgifter som uppfat-
tas vara sanning. För egen del anser han sig 
ha tillräckligt med uppgifter för att ge ”en 
tämligen rättvisande” bild av det verkliga 
läget fram till andra världskrigets slut. Det-
ta beskriver han, aningen egendomligt, som 
ett försök att ”paddla mot strömmen”.
 Vilken är då strömmen? Den verkar fak-
tiskt inte vara så väldigt strid med Bojeruds 
egen formulering: ”Det har blivit på mo-
det bland några författare och journalis-
ter att periodiskt återkommande upprepa 
faktoiden hur nazistiskt Sverige var under 
krigsåren 1939–45.” I praktiken skjuter 
han in sig på två personer, som båda har 
getts utrymme i Aftonbladet. Den ene är 
Bosse Schön, bl a författare till boken Hit-
lers svenska soldater (Bokförl DN 2004), 
den andre är Tobias Hübinette, som på sin 
hemsida och i boken Den svenska natio-
nalsocialismen 1931–45 (Carlsson 2002) 
har utpekat 28 000 svenskar som nazister 
eller deras medlöpare.
 Hübinettes siffror har således gett sprid-
ning men de har inte svalts av en omiss-
tänksam publik. Tvärtom har han mött 
skarp kritik för att okunnig ha fångat även 
framträdande antinazister i sitt slarviga 
nät. Här kommer Bojerud mest med ett in-
stämmande. 
 Tyngre väger hans genomgång av andra 
påståenden, som i flera fall har godtagits 
av Schön. Säkerhetstjänsten hittade som 
mest under krigsåren 13 000 nazister eller 
sympatisörer. Varken kungahuset eller den 
svenska militären genomsyrades i sin håll-
ning av nazistiska tankar. När det gäller of-
ficerskåren skriver Bojerud om storsvenska 
drömmar och kappor vända efter vinden. 
Han slår fast att antalet medborgare som 

att ta makt från mer väletablerade grup-
per. ”Överklassnazister” och högerextre-
misterna försökte behålla makt samt åter-
erövra inflytande som de hade förlorat till 
socialister och fackföreningar. Fascismen 
skiljer sig enligt analysen från de ovan 
nämnda med sin korporativism men inne-
håller inte rasism. Och nazismens ursprung 
spårar författaren till Österrike-Ungern 
och där närmare bestämt till Tjeckien. 
Men mest tjänar variationer och historik 
som introduktion till kartläggningen av 
svensk politik utanför den demokratiska 
huvudfåran.
 Recensenter har funnit ämnesvalet pi-
kant, sedan Bojerud 2009 lämnat Mode-
raterna av kritik mot deras försvarspolitik 
för att ansluta sig till Sverigedemokraterna. 
Det är svårt att helt bortse från författa-
rens egna politiska preferenser med tanke 
på att det rör sig om mer än bara en sym-
patiserande hållning. Han sitter i partiets 
försvarspolitiska utskott och är till och 
med 2011 suppleant i partistyrelsen. Hös-
ten 2009 fattade Historiska Media i Lund 
sålunda beslutet att, med hänvisning till 
Bojeruds val av parti, inte publicera tre ar-
tiklar av honom som man hade beställt till 
förlagets nya tidskrift Militär Historia.
 Nog om detta, boken om nazismen i 
Sverige måste förstås bedömas utifrån vad 
som står i den, annat vore rena spekula-
tioner om motiv och syften. Själv beteck-
nar sig Bojerud i sin roll av historiker mest 
lämpad att avslöja falska myter. Det var 
vad han ägnade sig åt i boken Livstids-
lögnen (Sivart Förlag 2008) om Enboms-
ligan, och det visar sig även vara vad som 
driver författaren när han nu har granskat 
svensk nazism. 
 Bojerud hävdar att svenska medier do-
mineras av en anakronistisk syn på bered-
skapstiden Han häpnar över skribenters 
skuldbeläggning av svenska folket för så-
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under kriget stred för Tyskland inte översteg 
200.
 Somliga utsagor som författaren har 
mött och skärskådar verkar enbart stolliga. 
Mannerheim var ingen nazist, han var inte 
heller tyskvän eller ens imponerad av den 
tyska krigsmakten. Det planerades inget 
dödsläger i Sjöbo. En djupt stötande och 
kuslig registrering av judar innebar inga 
”dödslistor” i Malung. ”Det bruna gardet” 
var enligt Bojerud kanske inte helt ofarligt 
men bestod av något dussin man med en 
pistol. Men att Sverige under det kalla kri-
get, inom ramen för en svensk motstånds-
rörelse i händelse av sovjetisk ockupation, 
var beredd att utnyttja f d Waffen-SS-frivil-
liga måste starkt kritiseras.
 Hur ska vi se på dem som lockades av ex-
tremgrupper? Ett avsnitt ägnas åt den per-
sonliga skulden och bland andra exempel 
Ingvar Kamprads fall. Det som lagts denne 
”till last och som han har fått göra avbön 
för, är alltså att han som tonåring var med-
lem av en organisation som inte ens var na-
zistisk”, skriver Bojerud. Mot hanteringen 
av Kamprad ställer författaren fallet Lars 
Ohly ”som i ett slag blev fläckfri och vit 
som en svan”, när han efter långvarig be-
arbetning och vädjanden från partistyrel-
sen lät meddela att han nog inte hade varit 
kommunist. ”Det verkar alltså vara lättare 
att få förlåtelse för att ha manipulerat ur-
säkten till Kiruna-kommunisterna och att 
i decennier ha stött en rörelse som 1945 
ville deportera 30 000 baltiska flyktingar 
till GULAG än att som tonåring ha varit 
medlem av en rörelse som folk numera ryn-
kar på näsan åt”, avslutar han syrligt.
 De som lämnade nationalsocialismen 
som en reaktion på Nürnberglagarna 1935 
anser Bojerud hedervärda. De som avsade 
sig nationalsocialismen i samband med 
Kristallnatten 1938 finner han senfärdiga 
men ändå förlåtliga. De som efter 1938 

framhärdade i sitt stöd eller sina sympatier 
för nazisterna ”är och förblir lika förakt-
liga som de, som trots avslöjandena om 
Stalins missgärningar – som gjordes redan 
1956 av Nikita Chrusjtjov vid 20:e parti-
kongressen – fortsatt att bekänna sig till 
kommunismen”, heter det med författa-
rens måttstock.
 Ett problem med Bojeruds kamp mot 
klintbergare och faktoider är hans genera-
liseringar av en svensk mörk bild av krigs-
åren. Så t ex beskriver han som återkom-
mande fenomen en kritik mot att Sverige 
inte gick till väpnad kamp för Norges frihet 
efter det tyska angreppet den 9 april 1940. 
Det är svårt att se att det skulle röra sig om 
en bred uppfattning; vanligtvis brukar kri-
tiker nöja sig med att konstatera att anslut-
ningen av frivilliga var långt mindre än när 
det gällde Finlands sak. Och är det verkligen 
en vanlig föreställning att nazismen i Sverige 
var utbredd under beredskapsåren? Förfat-
tarens exempel räcker inte riktigt till.
 Om Sverige ska skämmas för ett mörkt 
förflutet så är det enligt Bojerud, lika många 
andra, att vår regering 1938 tog initiativet 
till att tyskarna skulle stämpla ett rött J i ju-
dars pass. Han finner vidare senfärdigheten 
att agera för att rädda judar undan Förin-
telsen besvärande. Att Sverige kring årsskif-
tet 1945/46 utlämnade 2 500 baltiska och 
tyska soldater till Sovjetunionen kallar han 
för ”den stora skändligheten”. Fast när han 
går utanför sitt ämne är den ”största skänd-
ligheten” tvångssteriliseringarna på rasbio-
logiska grunder. 
 Historien om Sverige under och omedel-
bart efter andra världskriget är uppenbart 
långt ifrån färdigskriven med vad Bojerud 
har frambringat och velat rätta till. En 
annan författare tangerar på ett rätt an-
norlunda sätt också skuggsidor av vårt 
samhälle. Det är Mats Deland i anklagel-
seboken Purgatorium: Sverige och andra 
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ett angeläget dagsverke. Det som är bra 
med hans nazistbok är inte så mycket 
skulddiskussionen som att vi har fått stadi-
gare mått att mäta med. Vi vet litet bättre 
hur det verkligen såg ut på extremistkanten 
– den gången.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.

världskrigets förbrytare (Atlas 2010) om 
hur krigsförbrytare som hade flytt hit kla-
rade sig undan efterräkningar därför att 
man i vårt land ville undvika konflikter och 
slippa dras in i förvecklingar. Inte nog med 
att beslutsfattare och höga jurister benhårt 
tog skydd bakom rätts- och preskriptions-
regler, de såg också till att inga misstänkta 
fall fick utredas.
 Hur som helst, Stellan Bojerud har gjort 


