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Det nazistiska Svenskarnas parti, tidigare Nationalsocialistisk front, demonstrerade  
i Jönköping under första maj. Cirka 200 personer kom, och mötte våldsamt motstånd. 
Men knappt något fredligt. I dag skriver historikern Henrik Arnstad om en samtid där 
det är dags att välja sida.

Hur protesterade Jönköpingsborna?
Sverigedemokraterna 
har plötsligt fått det tufft, 
inför valåret 2014. var tredje 
väljare har övergett partiet 
sedan toppnoteringarna för 
bara några månader sedan. 
Fascismens mittfåra står 
nu och stampar i ett ingen-
mansland mellan järnrör och 
 normalisering (ett symptom 
är den absurda idén om ”noll-
tolerans mot rasism” i ett 
 rasistiskt parti). 

Partiledaren Jimmie Åkes-
son vill att Sd ska bli rumsrent 
– helst en svensk motsvarig-
het till norska Fremskrittspar-
tiet, som har uppemot 20–25 
procent av väljarsympatierna. 
men vad händer då med radi-
kalerna? i veckan såg vi resul-
tatet – de dyker upp som na-
zister på Jönköpings gator.

demokratin i Sverige ut-
manas alltså i dag av samma 
ideologi som gav oss andra 
världskrigets uppemot 60 mil-
joner döda och Förintelsens 
fasor, en politik med ett his-
toriskt facit. vi vet vart dessa 
 rörelser ledde oss 1939–1945 
och vi fick en försmak av det 
politiska våldet, då nazister 
under onsdagen konfrontera-
des av motdemonstranter. 

Så långt kan problemet av-
färdas som polisiärt. men po-
litiskt, som utmaning mot den 
svenska demokratin, ställer 
händelsen långt större krav 
på samtliga icke-fascistiska 
svenskar.

vÅldSverkare FannS på 
plats för att möta nazismen. 
men i vilken grad var de en-
samma? vad hade hänt om 
hela Jönköpings befolkning 
gått man ur huse för att visa 
sin avsky för nazismen, i en 
icke-våldsam manifestation 
för demokratin – när nu bar-
bariet öppet visar sig i staden? 

Samtliga demokratiska 
rörelser kunde ha mass-
mobiliserat. demokratiska 
socialister, socialdemokrater, 
liberaler, kristdemokrater, 
miljöpartister, centerpartis-
ter och moderater. kyrkor, fri-
kyrkor och frimärkssamlare. 
Hela det svenska civilsamhäl-
let kunde ha stått där som en 
tyst mur inför nazismen. Up-
pemot  100 000 kommuninvå-
nare? då hade garanterat inte 
våldet fått någon chans. 

Jag vet att det är en omöj-
lig utopi – men den är värd 
att begrunda. tanken går mot 
den tyske pastorn martin nie-

möllers (1892–1984) berömda 
ord om den tyska nazismen: 
”Först tog de kommunisterna, 
men jag protesterade inte för 
jag var inte kommunist. Sedan 
hämtades de fackanslutna, 
och jag protesterade inte, för 
jag var inte fackansluten. Se-
dan hämtade de judarna, och 
jag protesterade inte, för jag 
var inte jude. Sedan hämtade 
de mig, och då fanns ingen 
kvar som protesterade.”

kritik riktaS i dag mot 
våldsamma ”motdemon-
stranter” – med rätta. men om 
vi låter enbart det organise-
rade våldet möta nazismen 
på  gatan, så blir våldet också 
resultatet. rent moraliskt av-
säger vi oss först vårt gemen-

samma ansvar, för att sedan 
beklaga när ”fel” grupperingar 
finns på plats när hitleris-
mens kreatur marscherar. 

Fascismen har aldrig stått 
så stark i norden som den 
gör i dag, visar jag i min nyut-
komna redovisning angående 
forskningens kunskap om de 
svartbruna rörelsernas ideo-
logi och historia; ”Älskade fas-
cism” (norstedts). det är inte 
enbart på Jönköpings  gator 
som fascismen visar sig – den 
har även tre mandat i Jönkö-
pings kommunfullmäktige.

Utvecklingen i Ungern 
visar hur den nya fascismen 
– som formellt bekänner sig 
till demokrati – agerar när 
den får verklig makt. demo-

kratins kärna är inte enbart 
att rösta vart fjärde år. den 
verkliga demokratins vikti-
gaste del är den omstörtande 
idén att alla människor är lika 
mycket värda som medbor-
gare – oavsett religion, kultu-
rella traditioner eller hudfärg. 
”Frihet, jämlikhet och broder-
skap”, som devisen löd under 
franska revolutionen – födelse 
ögonblicket för den process 
som ledde till den liberala de-
mokratin.

den ökande kriSen bland 
sverigedemokrater och deras 

avpixlade nutida motsvarig-
heter till mellankrigstidens 
brun- och svartskjortor  leder 
till politisk polarisering och 
ökad acceptans för politiskt 
våld. det är ingen dyster pro-
fetia om framtiden, utan 
en verklighet i Jönköping i 
veckan. nazister marsche-
rar på våra gator! demokrati 
står mot anti-demokrati. det 
är dags att välja sida och att 
ta ansvar. alternativet kan du 
 beskåda i auschwitz–Birke-
nau. 

Henrik Arnstad
Historiker, Stockholm

Nazismen är en -ism med svart facit. Det är bara att slå upp en historiebok. Ändå lever rörelsen i dag. I Jönköping i onsdags visade över 200 personer att de tror på den. Utmaningen för demokratins före-
trädare är att punktera bubblan de lutar mot. Foto: Elin EldErud

Den svenska fascismens 
flaggskepp Sverigedemo-
kraterna befinner sig i kris 
och då öppnar sig utrym-
met för ännu mer extremis-
tiska rörelser inom samma 
ideologi, skriver Henrik 
Arnstad. Nyligen kom hans 
bok ”Älskade Fascism” ut, 
där han redovisar forsk-
ning om ”de svartbruna 
rörelserna”.    
 Foto: MAJA SuSlin/SCAnPiX

Våldsverkare fanns på plats för att möta nazis-
men. Men i vilken grad var de ensamma? Vad 
hade hänt om hela Jönköpings befolkning gått 
man ur huse för att visa sin avsky för nazismen, 
i en icke-våldsam manifestation för demokratin 
– när nu barbariet öppet visar sig i staden? 

 

En röst ur den modstulna massan
När klockan närmade sig elva surra-
de polishelikoptern långt ovanför våra 
 huvuden. Betydligt närmare: hördes 
fågelkvitter. Det var den 1 maj 2013 
och nazister skulle snart beträda våra 
gator. 
i Stadsparken sken solen. Jag var en av 
många mammor och pappor där som njöt 
av den lediga dagen. när sonen undrade över 
piketbussen som rullade förbi, och helikop-
tern, förklarade jag summariskt att i dag 
marscherade människor med röda flaggor 
och människor med svarta, nere i stan. och 
de tycker inte om varandra. Jag hade fel.

den ena gruppens fanor var blågula. men 
sköldarna de bar som skydd var just svarta.

Jag viSSte att Svenskarnas parti skulle 
hit. att de rörde sig någonstans nedanför 
oss. Bäckalyckans feta villor skilde oss åt. Jag 
visste inte hur nära de ändå var. att det var 
västra torget som var deras samlingsplats. 
några, nyfikna, hade tagit sig dit. andra 

Jönköpingsbor valde att spana, strosande, 
på stan. en del beskådade från balkonger de 
dryga 200 nynazister som öppet gick på våra 
vägar. mellan våra hus. 

medan Jag Slog upp en bok i gasset. lät 
pojkarna klättra i buskarna, alldeles nära 
påfågeln, ni vet, där i parken. intill lamornas 
hage. tänkte att ”livet är gott”. vi har det bra. 
Harmoni.

Jag ögnade inte ens twitter.
kvällens aktuellt blev vad som väckte mina 

sinnen. Påannonseringen ”Fem skadade när 
extremrasister demonstrerade i Jönköping” 
blev startskottet för att jag äntligen skulle 
dammsuga nätet på information. och nästa 
dag läser jag på förstasidan i denna tidning 
om ”tumultet på väster”. och på insidorna: 
en gedigen genomgång av kollegorna som 
varit på plats. där. där jag inte hade varit.

vid FrUkoStBordet i går diskuterar så 
sambon och jag vad som är viktigast nu: att 
fördöma våldet och försvara det gästande 

partiets lagstadgade rätt att torgföra sina 
åsikter. eller att reagera på dess existens och 
vår egen oförmåga att hantera dessa rörelser 
i dag. vi landar olika, baserat på de scenarier 
som skrämmer oss mest.

”de framhåller nationalsocialismen, his-
toriskt bevisat vansinnig, som något värt att 
framhålla”, är ena sidans argument.

”det är bara förvirrade 20-åringar som inte 
vet själva vad de står för, en liten klick som 
är borta snart, inget att bry sig om – men de 
ska inte behöva bli påhoppade, våld föder 
våld”, är den andras. 

men var inte en gång Sd också ett gäng 
förvirrade unga (ofta) män? nu sitter de i 
riksdagen. och i vår egen kommunfullmäk-
tige, som Henrik arnstad påpekar i sin arti-
kel ovan.

vad tÄnkte dU kära läsare, när du öppnade 
tidningen dagen efter, eller kanske hörde 
slagorden genom fönstret på din våning i 
centrala Jönköping? eller när du visste att 
detta skulle ske, men lekte med barnbarnen i 

Stadsparken – i stället för att visa ditt ställ-
ningstagande i en fredlig manifestation – 
med ryggen mot nazisterna. 

den som tiger samtycker. 
gjorde vi kanske det? 
Bevisligen gjorde vi i alla fall inte mycket.
och kanske kan man också tiga – ihjäl – 

saker.

men det Är vad vi säger ansikte till an-
sikte som gör skillnad. Som visar mod. när 
200 personer blottade sina borde de ha fått 
möta allas våra andras blickar lika klart – och 
sansat. Så funkar en demokrati. de som dolde 
sina identiteter bakom skidmasker 
representerade inte mig. 

i onsdags gjorde jag tyvärr själv 
inte det heller.   

KröniKa

ninA mArjAvAArA
Kulturredaktör
nina.marjavaara@jonkopingsposten.se

Inget nytt 
under solen
I lördags konstaterade 
undertecknad i en re-
flektion på kultursidan, 
möjligen nedlåtande, 
att vi sällan tar saker 
till gatorna längre. Och 
att musikvalet var en 
aning trött –  när det 
väl gjordes. 

refleKtion

att man SPelade den 
gamla Blå tåget-dängan 
”Staten och kapitalet”, med 
ebba grön, under kultur-
husmanifestationen i sam-
band med kommunfull-
mäktige för en dryg vecka 
sedan, kändes inte fräscht, 
menade jag på i min text.  

döm om min storhet när 
jag nu erkänner att när 
kvällen den 1 maj lade sig 
ringde en enda slinga i hu-
vudet, helt opåkallad (jag 
hörde ju bara fågelkvitter 
den dagen, se krönika).

raden löd: ”Fascisterna 
marscherar igen. gamla 
tider kan komma tillbaka 
min vän.”

när det hettade till i till-
varon var det alltså inte 
längre än så att gå till det 
nostalgiska skivarkivet.

FörSta gÅngen jag lyss-
nade på punkgruppen 
charta 77 (som bildades av 
Per granberg och Johnny 
Smedberg 1984 i köping och 
fortfarande är typ aktiva) 
var någonstans i mitten av 
det rasistosande nittiotalet. 
tyvärr inser jag nu att bud-
skapet i en av hittarna, som 
min hjärna vägrat släppa, 
går att nynna helt tids-
enligt än. Uppenbart efter 
tisdagen i Jönköping.

ocH kanSke BeHövS helt 
enkelt mer än Yohio för att 

elda kamplust mot galen-
skaperna. Även om just han 
ju faktiskt gör sitt bästa för 
folks och barns egensinnig-
het, det ska medges. att se-
dan amy diamond spelade 
på Socialdemokraternas 1 
maj-möte, i sin födelsestad 
norrköping, ska vi inte 
missta för något politiskt 
ställningsstagande. 

det var bara ett gig i ra-
den.

nina marjavaara
nina.marjavaara@jonkopingsposten.se

”ensam kvar”  
Av Charta 77

Fascisterna marscherar igen 
  Gamla tider kan komma 
tillbaka min vän 
  När de svaga likvideras 
  Du måste öppna ögonen och 
se 
  Glöm aldrig vad som hände i 
Tyskland -33  

Fascisterna propagerar igen
  Lagarna dikteras om min vän 
  Du är självsäker men se upp 
  Det som hände då kan hända 
nu
  För känslan dog inte i Nürn-
berg -47  

Visst läste du om förintelsen 
min vän
  Men du säger att nåt sånt inte 
kan hända igen 
  Med hakkorsen som symbol 
  Gjorde man av människor tvål 
  Det som hände då kan hända 
i år  

Men du vaknade upp försent 
min vän
  Över natten har dom tagit 
makten igen 
  Du frågar vad som ska hända 
nu 
  Men dina frågor får inga svar 
  För nu är det du som står 
ensam kvar  

Vinnarens design  
– på Vandalorum
Formgivaren Staffan 
Holm från Göteborg 
har fått Bruno Maths-
son-priset 2013. På 
lördags tar han emot 
det av Vandalorums 
museichef Elna Sven-
le. Samtidigt invigs en 
utställning med hans 
verk. 
– Jag är väldigt stolt, det 
känns fantastiskt, säger 
Staffan Holm.

För 30 år sedan instiftades 
Bruno mathsson-priset för 
att stödja och uppmuntra 
främst unga formgivare i 
norden.

mathsson-fonden bil-
dades genom en dona-
tion från karin och Bruno 
mathsson. det är denna 
fond som varje år delar ut 
priset som nu är på 250 000 
kronor. 

att årets pris går till 
36-årige Staffan Holm, upp-
vuxen i lidköping, laholm 
och lerum, men nu boende 
i göteborg, blev klart i slu-
tet av april. 

Holm Har gJort produk-
ter som bord och soffa åt 
källemo och stapelbar stol 
för Swedese i vaggeryd. 

men han har även gjort 
en bokhylla i platt paket 
med hopfällbara kryss 
åt finska one nordic och 
ringar att fästa på väggen 
för danska Hay. 

– det här priset har ett 
fint renommé och Bruno 
mathsson är ju känd inter-
nationellt, förklarar Staffan 
Holm.

– Så förhoppningsvis kan 
Bruno mathsson-priset bli 
en dörröppnare för mig in-
ternationellt. 

StaFFan Holm Är mö-
belsnickare i grunden. Han 
tror att det syns i hans 
formgivning,

– man ser nog att jag är 
intresserad av materialet 
och tillverkningstekniken. 
Jag gör eleganta möbler 

som är intressanta i sin hel-
het och i detaljerna, berät-
tar han.

– det kan se ganska en-
kelt ut först, men det finns 
en gnista i de små medel 
jag jobbar med. 

StaFFan Holm kommer 
att få priset i sin hand på 
lördag, den 4 maj, på van-
dalorum i värnamo, av 
 museichefen elna Svenle. 

erik lundh, vd på 
källe mo aB, ska presentera 
Staffan Holm. i samband 
med det kommer en min-
dre utställning med Staf-
fan Holms verk att visas på 
vandalorum. 

värnamo kommuns kul-
turchef monica lembke 
kommer dessutom vid 
detta tillfälle att presen-
tera projektet mötesplats 
möbelbygd. 

Samtidigt släpps och pre-
senteras också boken Från 
pinnar till concrete av för-
fattaren magnus engberg. 

Hans nilsson
hans.nilsson@varnamonyheter.se

Pristagaren Staffan Holm 
ställs med start på lördag ut 
på Vandalorum.  
 Foto: MAgnuS CiMMErbECk


