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TIDSKRIFT
Debatt

Forskaren vid Stockholms Universitet 
Tobias Hübinette stoltserar på sin 
hemsida med att han i skrift och 

på internet avslöjat 30 000 svenska natio-
nalsocialister. Bland dessa förekommer 
flera ledamöter av Krigsvetenskapsaka-
demien liksom ett antal andra mer eller 
mindre kända officerare. Givetvis har han 
motsvarande listor även för andra yrkes-
kategorier.

Genom att betrakta alla som vid någon 
tidpunkt oavsett skäl publicerat en artikel 
i Försvarsfrämjandets tidskrift såsom 
nazister lyckas Hübinette få ihop en lista 
som bland andra omfattar Carl-Erik Alm-
gren, Jörn Beckmann, Daniel Bildt (far 
till Carl), Carl Björeman, Stellan Bojerud, 
Arvid Cronenberg, Stig Edgren, Helge 
Gard, Bengt Gustafsson, Curt Göransson, 
Bengt Hammarhjelm, Carl Herlitz, Tommy 
Jeppson, Bertil Johansson, Reinhold Lahti, 
Lennart Ljung, Bengt Lundvall, Einar 
Lyth, Hjalmar Mårtensson, Carl Ohly 
(farbror till Lars), Sven-Olof Olsson, Per 
Rudberg, Åke Sagrén, Claës Skoglund, 
Hodder Stjernswärd, Nils Sköld, Len-

I gott sällskap

av överstelöjtnant Stellan Bojerud

nart Uller, Owe Wagermark och Björn 
Zickerman.

Den bristande trovärdigheten i Hübi-
nettes orimliga nazi-register framgår inte 
minst av att detta även omfattar följande 
personer:

Den som nazist utpekade professor 
Israel Holmgren dömdes exempelvis vid 
en dåförtiden mycket uppmärksammad 
rättegång 1943 för antinazistisk agitation 
och publiceringen av skriften ”Nazisthel-
vetet” till två månaders fängelse. Likväl 
anser forskare Hübinette att Holmgren hör 
hemma på hans nazi-lista.

Generalmajor Curt Juhlin-Dannfelt var 
under krigsåren svensk militärattaché i 
Berlin. När efter kriget posten som militär-
attaché i Moskva skulle besättas gällde det 
naturligtvis att finna en man som var höjd 
över alla misstankar att vara nazist, varvid 
valet föll på den dokumenterat antinazist-
iske Juhlin-Dannfelt, som naturligtvis finns 
med på Hübinettes lista.

Så lite vet Hübinette om dem, som han 
registrerar, att kaptenen Gösta Benckert 
kommer med på nazi-listan. Denne fick 
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efter kriget av norska regeringen S:t 
Olavsmedaljen med eklöv för sitt tappra 
försvar av Kongsvinger den 16 april 1940 
och de därpå följande två månaderna av 
guerillakrig mot tyskarna. I Norge uppbu-
ren krigshjälte och i Sverige av Hübinette 
stämplad som nazist.

Hübinettes slarv och okunskap är så stor 
att han inte ens känner till vilken nationali-
tet hans ”svenska nationalsocialister” hade. 
Exempelvis registrerar han som svenska 
nazister överste Martin Stewen, som un-
der krigsåren var Finlands militärattaché 
i Stockholm samt de tyska amiralerna 
Rudolf Peters och Friedrich Ruge. Om den 
sistnämnde är att säga att han efter kriget 
utnämndes till marinchef i Förbundsrepu-
bliken Tyskland bland annat för att han 
befunnits vara obefläckad av nazismen, 
vilket naturligtvis forskare Hübinette inte 
känner till eller inte brytt sig om. Enligt 
sagde forskare var alltså Friedrich Ruge 
– i USA dekorerad med Legion of Merit 
– svensk nazist.

Riktigt underhållande blir det då Hübi-
nette hänger ut kaptenen Helmut ”Teddy” 

Ternberg på sin lista. Denne var nämligen 
under krigsåren den kanske skickligaste 
svenske underrättelseagenten och lyckades 
infiltrera den tyska ambassaden i Stock-
holm, varvid den svenska regeringen och 
det svenska försvaret fick synnerligen 
värdefull information för sin kamp mot 
nazismen. 

Om EU-politikern Per Garthon kan det 
sägas mycket och han har nog varit det 
mesta, men när Tobias Hübinette listför 
honom som nazist måste man nog ändå ta 
sig för pannan.

Vore det inte för ett par allvarliga frågor, 
kunde man naturligtvis avfärda Hübinettes 
nazistregister som enbart fånigheter. Vem 
finansierar Hübinettes forskningar? Vilken 
roll i detta spelar Stockholms Universi-
tet? Vad säger datainspektionen om detta 
åsiktsregister? Vilka åtgärder vidtar staten 
för att skydda medborgarna mot Hübinettes 
övergrepp?

Jag har den 22 maj 2006 polisanmält 
Hübinette för förtal, grovt förtal, grovt 
förtal av avliden samt brott mot person-
uppgiftslagen (1998:204).


