Ture Nerman
Ture Nerman (født 18.mai 1886 i Norrköping, død
7.oktober 1969 i Stockholm) var en svensk journalist,
politiker, antimiltarist og forfatter (poet). Under hele sitt
voksne liv var han dessuten vegetarianer og avholdsmann.
Ture Nerman var politiskt radikal og vekslet partitilhørighet mellom socialdemokraterna og kommunisterna.
Ture Nerman studerte filosofi i Uppsala og satset deretter
på en karriere som journalist, først i Sundsvall der han var
redaktør i Nya Samället 1910-15, og senere i Stockholm.
Da første vedrenskrig brøt ut i 1914, ble Nerman en forkjemper i Zimmerwaldbevegelsen, den sosialistiske internasjonelle gruppen som kjempet mot krigen. Han
var en av grunnleggerne av det svenske kommunistiske partiet i 1917.
I april samme år hyllet han de russiske bolsjevikene Lenin og Zinovjev på deres
gjennomreise på vei til St.Petersburg og den russiske revolusjonen. Han reiste selv
tre ganger til Sovjet Unionen og traff mange av de fremste bolsjevikene – bl.a.
Trotsky, Zinovjev, Kamenev, Aleksandra Kollontaj og Karl Radek. Ture Nerman
hyllet Lenin og oktoberrevolusjonen, men fordømte stalinismen og den senere
utviklingen i Sovjet Unionen.
Ture Nerman satt i riksdagen 1930-1937 og 1946-1953. Sin kraftige motstand mot
nazismen demonstrerte han ved flere anledninger – da svenske aviser rapporterte om
den tyske jødeforfølgelsen og kjøpeboikotten i begynnelsen av mars 1933, ble Ture
Nerman nektet å stille spørsmål til kirkeminister Arthur Engberg. Spørsmålet var om
regjeringen ville gjøre noe for Tysklands forfulgte jødiske forskere og kunstnere, og
gi dem asyl i Sverige. En avstemning i första kammaren 20. april 1933 resulterte i at
Nerman ble nektet å komme med interpellasjonen ved avstemning med 62 mot og
59 for, noe som vekket stor debatt.
Under andre verdenskrig, publiserte han den sterkt anti-nazistiske avisen Trots alt!
Navnet på magasinet han hadde lånt fra Karl Liebknechts tekst Trotz Alledem!.
Bladet ble utgitt 1939-1945, men flere nummer ble beslaglagt av sensuren, og i en
rettssak i 1939 ble Ture Nerman dømt til tre måneders fengsel for å ha kritisert
Hitler i en pressemelding. Nerman hadde skrevet en artikkel 10. november med
tittelen Hitlers djevelske maskin, og den klare ordlyden i artikkelen ble ikke ansett
som akseptabel av svenske myndigheter.
Da Nerman selv skrev om de forskjellige "forbrytelser" i en lederartikkel i Trots alt!
9 juni 1944, fordømte det sosialdemokratiske partiet bladet, blant annet fordi de

mente at hensikten var å skade partiet og å anklage partivenner for å være nazister.
Samtliga ledere, også de som var beslaglagt, ble publisert i boken För människovärdet i 1946.
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