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Inledning  

I det svenska riksdagsvalet år 1932 blev John Gustafsson, Gösta Jacobsson och Alf 

Meyerhöffer invalda i andra kammaren som representanter för Allmänna valmansförbundet. 

Samtidigt var de aktiva inom Sveriges Nationella Ungdomsförbund, som var ett fristående 

ungdomsförbund till AVF.1 1934 bildade dock SNU ett eget parti, Sveriges Nationella 

Förbund, och de ovan nämnda riksdagsledamöterna valde då att gå över till det nybildade 

partiet i slutet av samma år.2 Från och med 1935 gick de under beteckningen Nationella 

gruppen i riksdagen. 

 Anledningen till brytningen är omtvistad. Både organisatoriska och ideologiska skäl har i 

tidigare forskning kring SNU angivits som orsak. Dess orientering mot nationalsocialismen är 

en sådan.3 När SNF som parti från och med riksdagens öppnande 1935 fanns representerade i 

andra kammaren, var det de enda av de nationella partierna som hade representation i 

parlamentet.4 Denna studie söker svar på om huruvida Gustafssons, Jacobssons och 

Meyerhöffers politik i riksdagen nämnvärt förändrades efter partibytet, både i sakfrågor och 

ideologiskt.  

Syfte och frågeställningar 

Sedan tidigare finns det få studier som har Sveriges Nationella Ungdomsförbund eller 

Sveriges Nationella Förbund som sitt huvudsakliga fokus. I den forskning som finns råder det 

också delade meningar kring orsaken till brytningen mellan SNU och Allmänna 

Valmansförbundet, så det tycks finnas ett behov utav mer forskning kring förbundets 

ideologiska utveckling. Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ och beskrivande 

idéanalys över den politik som Sveriges Nationella Förbunds ledamöter bedrev i riksdagen 

under åren 1933–1936, då det sedan tidigare finns mycket lite skrivet om SNU:s ledamöters 

arbete i riksdagen. Genom att noggrant studera den politik som John Gustafsson, Gösta 

Jacobsson och Alf Meyerhöffer förde i andra kammaren under dessa år går det att utläsa om 

de gav uttryck för nya politiska idéer i sin politik efter brytningen med Allmänna 

valmansförbundet. Att göra en större undersökning av Nationella gruppens politik är också 

                                                 
1 Wärenstam, Eric, Sveriges nationella ungdomsförbund och högern 1928–1934, Svenska bokförlaget, Diss. 

Uppsala: Univ.,Stockholm, 1965, s. 145.  
2 Berggren, Lena, Blodets renhet: en historisk studie av svensk antisemitism, Arx, Malmö, 2014, s. 75.  
3 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924–1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 

2004, s. 66.  
4 Berggren 2014, s. 75. 
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intressant då SNF hade en unik ställning och fördelaktiga möjligheter till inflytande jämfört 

med andra nationella partier under denna period.  

Uppsatsen ämnar svara på dessa frågeställningar.  

- Vilka frågor drev Sveriges Nationella Förbunds riksdagsledamöter i riksdagen under 

åren 1933–1934? 

- Vilka frågor drev samma riksdagsmän efter brytningen, åren 1935–1936? 

- Vilka samarbetade Nationella gruppen med innan 1935 och fanns det någon form av 

samarbete med andra riksdagsledamöter efter brytningen? 

- Hur förändrades den bedrivna politiken idémässigt i och med brytningen? 

Metod och materialdiskussion 

Metod 

Metoden som har använts för denna uppsats är en beskrivande, kvalitativ idéanalys. En 

idéanalys kan sägas vara en studie över politiska budskap.5 Att en vetenskaplig undersökning 

är beskrivande innebär inte att det enbart görs återgivningar av källmaterialet utan det 

vetenskapliga ligger i att även nya slutsatser av materialet ska dras. Statsvetaren Ludvig 

Beckman skriver ”om syftet skall vara att beskriva ett politiskt budskap kan uppgiften sägas 

vara att med viss systematik sortera materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret 

går att utläsa i materialet självt”.6 Att göra beskrivande idéanalyser är relevant då det finns 

material som inte gåtts igenom tidigare eller när det finns andra tolkningar utav samma 

material. Syftet är inte att ta ställning till de idéer som framförts i texterna, utan snarare om att 

ta ställning till hur materialet bör förstås och sedan presentera belägg för ens slutsatser.7  

Det analysverktyg som används i denna studie är idealtyper. Källmaterialet kommer att testas 

mot idealtyper av konservatism, fascism och radikalkonservatism då tidigare forskning om 

SNU/SNF placerat in Nationella gruppens ledamöter inom detta spann. När idealtyper av 

ideologier används förenklas de framträdande dragen hos dessa. Sällan går det att helt och 

hållet att matcha de idéer som undersöks med idealtypen, som ofta blir en extremform av en 

ideologi. Samtidigt kan de tjäna sitt syfte genom att klargöra skillnader mellan olika 

                                                 
5 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus, Stockholm, 

2005, s. 11. 
6 Ibid s, 49. 
7 Ibid s. 50–51. 
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ideologier.8 Efter att källmaterialet genomgått en noggrann granskning blir idealtyperna en 

tolkningsram för uttryckta politiska idéer. Därmed kan slutsatser dras kring vilken av 

ideologierna som Nationella gruppens politik bäst stämmer in på.  

I en idéanalys är det av vikt att ha kunskaper om kontexten, annars finns det risk att förbigå de 

budskap som förmedlas.9 I viss mån har den här uppsatsen ett externalistiskt perspektiv, som 

till skillnad från ett internalistiskt sådant menar att det inte bara räcker med att tolka en text 

rakt av utan det bör också tas i beaktande vem upphovsmannen till källan var och situationen 

som han befann sig i.10 

Undersökningen är kronologiskt upplagd då det upplägget i högre grad synliggör förändringar 

över tid i politiken.  Efter genomläsningar av materialet har det framgått vilka frågor som var 

återkommande för Nationella gruppens ledamöter och det är framförallt utefter det som de 

behandlade temana har valts ut.  

Materialdiskussion 

Huvuddelen av materialet till den här uppsatsen består av riksdagstryck från andra kammaren 

från åren 1933–1936. Dessa fyra år är valda utifrån att det var då som Gustafsson, Jacobsson 

och Meyerhöffer hade poster som riksdagsledamöter, först för Allmänna valmansförbundet 

och senare för Sveriges Nationella Förbund. Det material som ligger till grund för denna 

uppsats är de motioner som de ställde sig bakom och yttranden i riksdagsdebatter.11 Genom 

att söka på deras namn i riksdagsregister för vardera år blir man hänvisad till motioner som de 

lämnade in och till debatter som de deltog i. Nationella gruppen skrev sammanlagt under 257 

motioner. Motionerna har ett mycket varierat omfång med ett sidantal på mellan 1–117 sidor. 

Det finns också 163 yttranden från Nationella gruppen, dock så har fler än 163 yttranden 

granskats då det krävs mer än ett debattinlägg i en debatt för att komma till rätta med vad 

yttrandet åsyftar. 

Undersökningen skulle kunna kompletteras med annat material, som SNU:s och SNF:s 

tidskrifter och broschyrer, för att i högre grad kunnat återge förbundets förhållande till AVF, 

för deras ståndpunkter och för att se hur de uttryckte dessa i och med brytningen. På grund av 

det omfattande riksdagsmaterialet som legat till grund för den här uppsatsen har det tyvärr 

                                                 
8 Ibid s. 28–29.  
9 Ibid s. 15. 
10 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 52. 
11 Ett yttrande är ett inlägg i en riksdagsdebatt som sedan tecknats ner i ett protokoll.  
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inte funnits tid till att utöka undersökningsunderlaget.  Av samma skäl ämnar denna uppsats 

inte redogöra för vilket gehör nationella gruppen fick för sin politik under dessa år. Det är inte 

graden av inflytande som det är tänkt att denna uppsats ska undersöka, utan snarare vilka 

frågor ledamöterna från SNU/SNF drev under den tid då de satt i en folkvald församling på 

riksnivå. En kompletterande undersökning skulle också kunna innefatta komparationer med 

de andra partiernas framförda politiska budskap för att i högre grad kunna visa på det 

särskiljande mellan SNU/SNF och de övriga partierna. 

Värt att notera kring materialet som studerats inför denna uppsats är att de ståndpunkter som 

Nationella gruppen ställer sig bakom, under de första åren, inte nödvändigtvis behövde vara 

deras egna, då de i många motioner följt en partilinje tillsammans med de övriga ledamöterna 

från AVF. Det visar sig exempelvis genom att det var brukligt att samtliga ledamöter ställde 

sig bakom Arvid Lindmans motioner i andra kammaren.  

Någonting som kan vara en aning problematiskt i materialet är användandet av ironi som 

förekommer ett flertal gånger i yttranden från riksdagsledamöter. I debatter med 

meningsmotståndare var det inte ovanligt att ironi brukades så vid inläsning har det varit av 

vikt att vara vaksam så att det inte skulle göras felaktiga tolkningar av materialet.  

Förtydliganden 

Även om det först var från och med riksdagsåret 1935 som Gustafsson, Jacobsson och 

Meyerhöffer går under beteckningen Nationella gruppen i riskdagen så kommer jag för 

enkelhetens skull vid tillfällen nämna dem under den kategorin. Detta skapar en tydlighet då 

det exempelvis är nödvändigt att åtskilja dem från övriga ledamöter från Allmänna 

valmansförbundet.  

Bland ledamöterna i andra kammaren fanns det några personer som delade efternamn med 

någon annan. I dessa fall skrev det även ut varifrån ledamoten kom, för att kunna skilja ut 

vem som skrivit eller sagt vad. Det fanns exempelvis flera med namnet Gustafsson som satt i 

riskdagen under åren 1933–1936. När John Gustafsson skrev under en motion eller yttrade sig 

gick han under namnet Gustafsson i Välsnäs. För att underlätta i läsningen kommer det bara 

att stå Gustafsson när han nämns, det är dessutom bara en Gustafsson som kommer att 

nämnas i den här undersökningen. Övriga ledamöter med likadant efternamn som någon 

annan kommer dock att få sitt namn skrivet såsom det står i riksdagstrycket.  
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Flera forskare, bland annat Eric Wärenstam, syftar på Allmänna Valmansförbundet när de 

använder begreppet högern. Det framgår även i källmaterialet att det att det är AVF som det 

anspelas på när högern benämns i debatterna. Därför kommer begreppet högern, eller 

högermän, användas i denna uppsats på samma sätt som i källmaterialet och litteraturen.  

Teoretiska utgångspunkter 

Användandet av idealtyper kräver att det finns teoretiska referensramar.12 I denna uppsats 

fungerar ideologier som sådana. Statsvetaren Michael Freeden beskriver ideologier som en 

uppsättning idéer, övertygelser, åsikter och värderingar som:  

1. visar på ett återkommande mönster 

2. innehas av särskilda grupper 

3. konkurrerar om att tillhandahålla planer för och kontrollera den offentliga politiken 

och 

4. gör det med målet att rättfärdiga, bestrida eller ändra på sociala och politiska 

ordningar och förlopp i samhället.13  

Ett problem är att avgöra vilka idéer som tillhör en ideologi, varför tillhör vissa idéer ideologi 

A och inte ideologi B? Ett sätt att lösa det problemet på är låta det finnas en balans mellan 

självdefiniering och extern definiering. Självdefinierandet består av att låta människor själva 

definiera vilken ideologi som de och deras idéer tillhör. Den externa definieringen går ut på 

att andra, exempelvis forskare, kategoriserar idéer utifrån vissa på förhand givna kriterier.14 

SNU räknades från början som ett konservativt ungdomsförbund men vad SNU definierade 

sig själva som behöver inte nödvändigtvis stämma överens med externa definitioner av 

ideologin. I den här undersökning kommer därför de ideologiska kärnorna hos konservatism, 

radikalkonservatism och fascism eller nazism att beskrivas. Dessa ideologier är valda både 

utifrån en tidig självdefiniering hos SNU men också hur tidigare forskning har valt att 

benämna förbundet.  

Konservatism 

Konservatismen har inte alltid setts som en egen ideologi, inte minst har motståndet till 

benämnandet av den som en ideologi kommit från de konservativa själva. De har istället 

                                                 
12 Beckman 2005, s. 150.  
13 Freeden, Michael, Ideology: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2003, s. 32. 
14 Ibid, s. 76.  
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gärna sett sig själva som förespråkare för pragmatism. Även påståendet att konservatismen 

saknar fasta värden har varit en anledning till att den ibland inte har betraktats som en egen 

ideologi. Ett av konservatismens största kännetecken är motståndet till snabba förändringar. 

Trots det har konservativa ståndpunkter varierat genom historien. Ofta har konservatismen 

haft lättare att definiera vilka förändringar som de varit emot än vilka ståndpunkter som den 

varit för och på grund av det har den ibland ansetts vara mer en attityd än en ideologi. Det 

finns dock några idéer som återkommer inom konservatismen som; tradition, människans 

ofullkomlighet, tron på hierarki och auktoritet, det organiska samhället, samt värdet av den 

privata egendomen.15 

Konservativas motstånd till förändring bygger på vurmandet för traditioner, det vill säga 

institutioner, praxis och värderingar som har klarat tidens test och överförts från en generation 

till nästa. På så sätt samlas gånga tiders lärdomar och erfarenheter i samhället. Förändring 

däremot, riskerar att göra människor olyckliga i och med att det skapar osäkerhet.16 

Inom konservatismen finns inte föreställningen om att människan är naturligt god eller att hon 

kommer att göra gott så länge omständigheterna är de rätta. En sådan syn på människan anses 

vara alltför idealistisk. Istället menar konservativa att människan är ofullkomlig. Människor 

räds instabilitet och isolation vilket leder till att de söker trygghet och säkerhet. Därför 

betonar konservativa även vikten av att den sociala ordningen ska upprätthållas. Människan 

har ett behov av att både känna sig hemma och att veta sin plats. Ordning blir då viktigt 

eftersom det skapar förutsägbarhet och stabilitet, till skillnad från för mycket frihet. Hierarkier 

anses vara en del av detta, och med synsättet att hierarkier är naturligt förekommande ställs 

det inte krav på att samhället bör vara socialt jämlikt.17 

Den sociala ordningen är nära sammanlänkad med konservatismens syn på det organiska 

samhället. Individer kan inte separerares från samhället, utan är alltid en del av social 

gemenskap. Samhället anses vara en levande organism vars fortsatta existens bygger på att 

dess olika delar arbetar tillsammans. Individens frihet blir då underordnat förpliktelser 

gentemot samhället. Det här ses inte som någonting negativt, då människan i utbyte mot 

förpliktelser som får samhället att överleva, ges trygghet och mening.18 

                                                 
15 Heywood, Andrew, Political ideologies: an introduction, 5. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, s. 

68. 
16 Ibid, s. 69–70. 
17 Ibid, s. 70–71, 75.  
18 Ibid, s. 73–74.  
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Egendom, slutligen, har enligt konservativa inte enbart ett monetärt värde, utan det skapar 

också moraliska värden. Den som har egendom i samhället har, enligt detta sett att tänka, ett 

intresse av att lag och ordning upprätthålls med tanke på att de i ett samhälle präglat av 

kriminalitet riskerar att få egendomen stulen eller vandaliserad. Egendom bidrar även till 

ekonomisk trygghet, eftersom den som äger ett hus eller har pengar på banken kommer att ha 

något att falla tillbaka på i oroliga tider. Förutom de funktionella värden som egendom kan 

ge, kan den också vara ett sätt att ge uttryck för den egna karaktären. Ett hur är inte bara ett 

ställe för att äta och sova i, utan kan också säga någonting om ägarens personlighet.19 

Fascism 

Fascism som ideologi kan ibland vara svår att definiera. Med tanke på att nationalism är ett av 

dess huvudsakliga drag har den tagit sig uttryck på olika sätt i olika länder. Trots det finns det 

vissa teman som är återkommande i hur fascism brukar definieras. 

Ultranationalismen är en av de viktigaste egenskaperna i den generiska fascismen. Inom 

fascismen finns idén om att det nuvarande samhället och dess politiska etablissemang är 

moraliskt korrupta men att nationen går att rädda genom pånyttfödelse. Fascismen brukar 

betona ett ärorikt förflutet som ska återväckas och därför är historia och tradition viktigt.  Det 

betyder inte att moderniteter får stå tillbaka till förmån för historien. I mellankrigstidens 

Italien till exempel, fanns det en öppenhet inför dåtidens moderna teknologi som också kunde 

fungera i nationens strävanden att uppnå målen för nationell pånyttfödelse.20  

En ny människa, som ska vara motiverad av plikt, lydnad gentemot ledaren och 

självuppoffring för sin nation ska också skapas i denna fascistiska omformningsprocess av 

samhället. Enligt det fascistiska idealet står nationens välmående alltid över individens. I 

likhet med konservativa tror också fascister på det organiska samhället, även om fascisterna 

tar det steget längre och menar att det är den gemensamma kulturen och historien som skapar 

samhörighet människor emellan, vilket i sin tur frambringar en stark nationell identitet.21 

Utifrån Charles Darwins idéer om det naturliga urvalet har fascismen hämtat inspiration till 

dess idéer kring kampen. Kamp och konkurrens ses som en naturlig del av människans natur. 

Därmed blir styrka en viktig egenskap. Krig och våld är inte då någonting negativt, då det kan 

vara ett sätt att hålla samhället rent från ”de svaga”. Elitism inom fascismen handlar inte om 

                                                 
19 Ibid, s. 77.  
20 Ibid, s. 209-210, 214.  
21 Ibid, s. 199, 204.  
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respekt för gamla eliter såsom adel, utan det handlar om vem som har visat sig värdig att 

hamna högt upp i samhällsskiktet. Allra högst upp i hierarkin ska också en ledare finnas som 

mer än någon annan visat prov karisma och auktoritet.22  

Nationalsocialism  

Nationalsocialism, eller nazism, är en form av fascism. Något som är särskilt framträdande för 

nazismen är dess fokus på ras, det vill säga biologiska och genetiska skillnader mellan 

människor.23 Även om all fascism kan sägas vara potentiellt rasistisk med tanke på dess långt 

dragna nationalism betyder det inte att rastänkandet alltid står i fokus för den. Fascismen kan i 

teorin inkludera alla människor under en stat och en ledare medan nazismen till sin natur är 

exkluderande. Stabila och lyckade samhällen hålls enligt nazismen ihop av gemensam kultur 

och historia och gemensamma värderingar. Därför blir människor som inte anses höra till 

denna kultur ett hot mot det nya samhälle som de vill skapa.  

Utifrån tankar kring ras kan människor kategoriseras och inordnas i ett hierarkiskt system där 

det inom nationalsocialismen varit den ”ariska rasen” som betraktats som den överlägsna, 

framförallt över det judiska folket. Det är dock viktigt att påpeka att antisemitistiska 

handlingar var och är ett medel för skapandet av en ny germansk nation och inte ett mål i 

sig.24 

Radikalkonservatism 

Historikern Lena Berggren har gjort en beskrivning av vad radikalkonservatism är och sätter 

det i förhållande till fascismen. Då det finns likheter mellan dessa idéströmningar kan det 

ibland vara svårt att skilja dem åt. Berggrens definition av radikalkonservatismen lyder:  

Precis som fascismen eftersträvar denna riktning en form av pånyttfödelse av nationen, 

men den är inte lika radikal som inom fascismen. Radikalkonservatismen är inte, även 

om dess retorik ofta kunde vara nog så aggressiv, revolutionär på samma sätt som 

fascismen, och man har även en annorlunda syn på hur långt omformningen av samhället 

och skapandet av en ny människa ska drivas. Radikalkonservatismen hyser också 

generellt större respekt för gamla eliter och etablerade politiska institutioner än 

fascismen.25 

                                                 
22 Ibid, s. 204–206. 
23 Ibid, s. 210.  
24 Ibid, s. 214–220.  
25 Berggren 2014, s. 68. 
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Riktningen framåt är någonting som fascismen och radikalkonservatismen har gemensamt 

men radikalkonservatismen är alltså inte beredda att gå lika långt i sin strävan efter det nya 

samhället och den nya människan. 

Kontext och bakgrund 

Under 1880-talet växte det moderna partiväsendet fram i Sverige. Orsaken var den tullstrid 

som då hade brutit ut. Tullstriden berodde på den ekonomiska krisen som fanns i landet och 

hade främst gått ut över jordbrukare. Detta hade sin grund i ekonomisk konkurrens med 

länder som Ryssland och USA, vilket innebar att priserna på svenskt spannmål sjönk i värde. 

Två läger uppstod i och med krisen, anhängare av frihandel och anhängare av tullar. I valet 

som ägde rum år 1887 fanns det nu för första gången två olika identifierbara sidor som 

kampanjade ivrigt för sin ståndpunkt.26 En följd utav tullstriden var att den kom att förändra 

riksdagsmannarollen, då det under den i och med den började ställas krav på besked kring hur 

ledamöterna ställde sig till sakfrågor. Efter det kom folkets och senare även partiernas vilja att 

överordnas den enskilda riksdagsledamotens. Samtidigt var partiernas funktion ännu bara att 

vara löst förenade formationer i kamrarna. Opinionsbildning var ingenting som ännu stod på 

agendan för dem.27 Kring 1900-talets början bildades flera partier, varav de konservativa 

Allmänna valmansförbundet var ett, trots att konservativa egentligen intagit en mycket kluven 

ställning till partiväsendet. Å ena sidan fann dem det beklagligt med partibildningar, som de 

såg som ett led i den parlamentariska styrelseformen. Samtidigt låg det i tiden att bilda partier 

och de menade att det inte skulle vara till fördel att de ”som goda människor” skulle låta bli 

att gå samman när ”de onda människorna” organiserade sig.28 Under 1900-talets början fanns 

det ett stort motstånd mot demokratiseringsprocessen hos de konservativa, då de oroade sig 

för att folkstyre skulle vara skadligt för nationen eftersom det skulle skapa motsättningar 

mellan klasser. Rudolf Kjellén, statsvetarprofessor och riksdagsledamot, menade att 

människor som tillhörde de högre samhällsskikten var bättre lämpade att styra, baserat på 

evolutionistisk grund. Motsatsen till den idén, som utvecklingen såg ut att gå mot, skrämde 

många konservativa.29 

I rösträttsreformen 1907–1909 infördes allmän rösträtt för män, vilket även högern hade varit 

drivande i då Lindman hade påtalat vikten att tänka strategiskt i frågan, trots att han själv inte 

                                                 
26 Möller, Tommy, Svensk politisk historia 1809–1975, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 35-37. 
27 Ibid, s. 41–42.  
28 Ibid, s. 43–44.  
29 Ibid, s. 51–52.  
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var någon större entusiast kring detta. Genom att antalet arbetare ökade i omfång och ändrade 

rösträttsregler på sikt var oundvikliga ville han åtminstone få till stånd att röstsystemet skulle 

förändras från majoritetsval till proportionella val, så att högerns inflytande inte skulle 

minska. Nackdelen var dock att det proportionella systemet legitimerade partier. Från och 

med 1911 fanns det också lag på att alla valsedlar skulle ange partibeteckning. Sverige 

indelades också i 56 stora valkretsar30, vilket också förutsatte organiserade politiska partier.31  

AVF fick anpassa sig till detta nya och så småningom ökade acceptansen allt mer för att bli en 

del av utvecklingen och bli ett parti som andra. Att högern skulle agera som ”kungamaktens 

förlängda arm” var inte längre hållbart.32 Under början av 1920-talet i Sverige fick också 

partiledarna en större roll, då det i tidningarna allt mer skrevs om vad de hade sagt i olika 

politiska frågor. Tidigare hade det inte ansetts vara lämpligt för partiledare att kampanja men 

kring den här tiden blev partiledarbesök i städer någonting mycket uppskattat.33 

Befolkningens intresse för de lokala valen var svalt jämfört med riksdagsvalen. Sällan 

rapporterades det om lokala frågor i tidningar, och kampanjer i städerna handlade ofta om 

rikspolitik. I samband med val till stadsfullmäktige eller landsting var det mer detaljer om hur 

valen gick till som fick utrymme i tidningarna och ibland även någon annons om en kandidat 

som ställde upp. Deltagandet i de lokala valen var också betydligt lägre än i valen på 

riksnivå.34 

 I riksdagsvalet 1932 röstade 69 procent av alla röstberättigade, vilket kan anses vara högt 

jämfört med tidigare val och väljarna hade nu fler partier att rösta på än vad de tidigare hade 

haft. 1932 fanns det exempelvis två kommunistpartier. Valkampanjerna intensifierades också, 

till exempel genom valfilmer och hembesök. Förbättrade kommunikationer underlättade 

också för högt uppsatta politiker att åka runt i landet och hålla tal. Valets stora vinnare blev 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet, som fått 14 respektive 9 nya mandat. Tack vare 

valframgångarna, där socialdemokraterna mottagit 41,7 procent av alla röster, kunde Per 

Albin Hansson bilda regering, dock utan egen majoritet.35 

Värt att nämna här är också rasbiologins ställning under 1920- och 30-talet. År 1920 lades en 

motion fram av flera partier, där det ställdes krav på att ett rasbiologiskt forskningsinstitut 

                                                 
30 1921 ändrades antalet valkretsar till 28 stycken, se Möller 2005, s. 102.  
31 Möller 2005, s. 59–61.  
32 Ibid, s. 80–81.  
33 Ibid, s. 43, 101.  
34 Ibid, s. 93. 
35 Ibid, s.123–126.  
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skulle inrättas.  Arvid Lindman och Hjalmar Branting var några av dem som skrev under 

motionen. Bondeförbundet var dock det parti som mer än något av de andra uttryckte 

föreställningar om de germanska folkens kvaliteter före andras under den här tiden och en del 

på deras partiprogram handlade under den här tiden om att stoppa invandringen av folk som 

ansågs vara mindre värda, för att värna den svenska folkstammen. Dessa idéer, om 

rasodugliga element som skulle kunna verka förödande för svensk kultur och hälsa, är idag 

kontroversiella men var däremot allmänt accepterade under 1920-talet. Under början av det 

kommande decenniet blev rasbiologi allt mer omtvistat men det var inte alls ett tabulagt ämne 

i den allmänna debatten under 1930-talet.36 

Sveriges nationella ungdomsförbund 

Sveriges Nationella Ungdomsförbund bildades år 1915 i Stockholm, som en riksorganisation 

vars främsta mål var att främja försvaret och kärlek till fosterlandet. Förbundet hade en 

fristående position i förhållande till Allmänna valmansförbundet men kom att fungera som en 

stödorganisation åt dem.37 SNU ordnade bland annat studiecirklar och diskussionsklubbar för 

ungdomar kring frågor som var angelägna för den svenska högern.38 

År 1928 hade SNU 263 lokalföreningar och sammanlagt 24 879 medlemmar. Under samma år 

ägde också ett riksdagsval rum, under vilket SNU arbetade för seger för högern och för att 

Socialdemokraterna inte skulle få majoritet i riksdagen. Teman som SNU uppmärksammade i 

hög grad i valrörelsen utöver försvaret även provat äganderätt och kommunismen. På själva 

valdagen var SNU behjälpliga genom att bland annat dela ut valsedlar för AVF:s räkning.39 

När högerledaren Arvid Lindman skulle bilda regering var det tal om att Arne Forssell som då 

var ordförande i SNU skulle få en plats i den, för att SNU:s insats i valet på så vis skulle få ett 

erkännande. Dessutom skulle banden mellan förbunden stärkas av en personallians men en 

ministerpost till Forssell erbjöds aldrig. Lindman önskade dock knyta samman AVF och SNU 

av organisatoriska skäl, för att förhindra att SNU skulle bilda ett eget parti.40 En orsak till 

SNU:s framgångar under den här tiden var att försvarsfrågan hade blivit ännu mer aktuell i 

och med försvarsreformen 1925 som sades vara ett första steg mot nedrustning, vilket SNU 

                                                 
36 Ibid, s. 106, 108.  
37 Wärenstam 1965, s. 1, 3.  
38 Ibid, s. 17.  
39 Ibid, s. 25–29.  
40 Ibid, s. 31, 35,  
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starkt var emot. Även oro på arbetsmarknaden och florerande propaganda från kommunisthåll 

har sagts vara skäl till framgång för det konservativa ungdomsförbundet.41 

De kommande åren pågick det förhandlingar mellan SNU och AVF kring det organisatoriska 

samarbetet. Från AVF:s sida fanns det önskningar om att SNU skulle avsäga sig möjligheten 

att bli en valorganisation och att de skulle sätta en övre åldersgräns, något som SNU inte 

ställde sig positiva till. Dessutom fanns det medlemmar som sade sig ha gått med i SNU för 

att de ville se en förändring inom den svenska konservatismen, därför vore det inte önskvärt 

att förbundet skulle bli en undersektion till AVF. När SNU:s verkställande utskott samlade in 

uttalanden i frågan från ombudsmän runt om i landet inför en överläggning fanns till exempel 

ett svar från ombudsman John Larsson i Göteborg som sa att han inte såg några stora 

skillnader mellan SNU:s och AVF:s politik. Däremot tyckte han att SNU borde behålla sin 

självständighet gentemot AVF för att AVF inte skulle tillskansa sig yngre förmågor från 

SNU. Han ville också undvika att SNU skulle stå som medansvariga till högerregeringens 

politik, så rösträtt på AVF:s stämmor var ingenting han såg som önskvärt.42 

1930 gav Arvid Lindman uttryck för sin inställning till SNU. Han menade att det enbart skulle 

få finnas en huvudorganisation som skulle vara ansvariga för valapparaten. SNU:s åtagande 

borde istället ligga i att sprida kunskap bland unga om konservatismen för att de så 

småningom också skulle kunna inträda i högerpartiet. Den huvudsakliga uppgiften för SNU 

var enligt Lindmans mening att sprida propaganda. Genom åldersgränser och klara 

föreskrifter för dess befogenheter skulle SNU bli ett verkligt ungdomsförbund. Även från 

AVF:s håll handlade alltså motsättningarna om hur det organisatoriska skulle ordnas Däremot 

kom ingen uppgörelse till stånd under denna period.43 

Trots det fanns inför valet 1932 ett samarbete runt omkring i Sverige mellan partiet och 

förbundet, Lindman hade exempelvis talat på möten som organiserades av SNU och en rubrik 

i Nationell Tidning sommaren 1932 löd ”Ge amiralen valseger i 70-årsgåva”. I valet var det 

dock inte högern, med sina femton förlorade mandat, som stod för framgångarna. SNU kunde 

ändå glädja sig åt att sex av AVF:s nitton nya riksdagsledamöter i andra kammaren även var 

medlemmar i ungdomsförbundet.44   

                                                 
41 Ibid, s. 52.  
42 Ibid, s. 72-74.  
43 Ibid, s. 134.  
44 Ibid, s.143–145.  
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När en ny ledning för SNU valts in under deras förbundsstämma år 1932 kom 

ungdomsförbundet att påverkas av fascistiska idéer i allt större utsträckning.45 Så småningom 

blev de ideologiska och organisatoriska motsättningarna så pass stora att AVF bildade ett 

ungdomsförbund samtidigt som SNU omorganiserades till ett politiskt parti, Sveriges 

Nationella Förbund.46 John Gustafsson, Gösta Jacobsson och Alf Meyerhöffer, som satt i 

riksdagen för Allmänna valmansförbundet valde att lämna AVF i november 1934 men satt 

kvar i riksdagen den resterande mandatperioden som representanter för SNF.47 

Nationella gruppen 

Den här uppsatsen koncentrerar sig på den politik som Alf Meyerhöffer, Gösta Jacobsson och 

John Gustafsson bedrev i riksdagen, först som representanter för Allmänna Valmansförbundet 

och senare för SNF. Alf Meyerhöffer (1891–1962) var kapten vid Norrbottens regemente i 

Boden och blev invald för AVF i Norrbottens läns valkrets.48 John Gustafsson (1899–1979) 

var lantbrukare från Välsnäs i Kalmar län och blev invald i den valkretsen. Då det fanns fler 

ledamöter i andra kammaren med samma efternamn är han benämnd som Gustafsson i 

Välsnäs i riksdagsprotokollen.49 Gösta Jacobsson i Mjölby (1895–1969) var stationsskrivare 

till yrket och valdes in i riksdagen för Östergötlands läns valkrets.50 

Tidigare forskning 

Forskningsläget kring SNF och dess föregångare SNU kan sägas vara tunt, trots att det var ett 

relativt stort förbund som hade företrädare i riksdagen och tusentals aktiva medlemmar. 

Historikern Helene Lööw berör Sveriges Nationella Förbund i sin bok Nazismen i Sverige 

1924–1979: pionjärerna, partierna, propagandan. Lööw skriver bland annat om hur SNF 

tidigare blivit inplacerade i facket nationalsocialister med tanke på att förbundet i perioder 

hyst sympatier för antisemitism och rasism men hon skriver också att det går alldeles utmärkt 

att göra det utan att för den sakens skull vara nationalsocialist. Med tanke på att SNF ofta har 

                                                 
45 Ibid, s. 197. 
46 Berggren 2014, s. 75.  
47 Wärenstam 1965, s. 233.  
48 Norberg, Anders, Asker, Björn & Tjerneld, Andreas, Tvåkammarriksdagen 1867–1970: ledamöter och 

valkretsar. Bd 5, Kopparbergs län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, 

Norrbottens län, register band 1-5, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1992, s. 429.  
49 Norberg, Anders, Asker, Björn & Tjerneld, Andreas, Tvåkammarriksdagen 1867–1970: ledamöter och 

valkretsar. Bd 2, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län, 

Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1985, s. 276. 
50 Ibid s. 78. 
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skiftat i sina ställningstaganden kan de vara svåra att ringa in ideologiskt men enligt henne var 

de aldrig entydigt och uttalat nationalsocialistiska.51 

Lena Berggrens idéhistoriska avhandling Blodets renhet är en studie av svensk antisemitism 

och fascism under mellankrigstiden.  I den skriver hon bland annat om tyskvänliga, 

ultranationalistiska och antidemokratiska rörelser som ändå inte kan sägas vara fascistiska.52 

Berggren skriver kort om hur SNU efter brytningen med AVF fick med sig tre 

riksdagsledamöter i SNF som då kom att bli representerade i riksdagen. Under några år hade 

de bättre förutsättningar till inflytande, till skillnad från de andra nationella partierna som 

saknade företrädare i kamrarna. Enligt Berggren finns det inte mycket forskning kring den 

ideologiska utvecklingen hos Sveriges Nationella Förbund men hon vill benämna dem som ett 

radikalkonservativt parti, åtminstone fram till förbundsstämman år 1940 då fascistiska idéer 

kom att bli allt mer centrala.53 

Det mest omfattande arbetet om Sveriges Nationella Ungdomsförbund står historikern Eric 

Wärenstam för. I sin bok Sveriges Nationella Ungdomsförbund och högern 1928–1934 

beskriver han SNU:s uppkomst och utvecklingen fram till den brytning som skedde mellan 

förbundet och Allmänna valmansförbundet år 1934. Wärenstam har bland annat gått igenom 

tidskrifter av SNU och AVF samt broschyrer och propaganda från den tiden men han har i 

huvudsak använt sig av otryckt material, både från SNF:s arkiv, från högerorganisationers 

arkiv och från Arvid Lindmans samling i Riksarkivet.54 Riksdagsarbetet som utfördes av 

personer med koppling till SNU sammanfattas på ett par sidor i boken, där han bland annat 

skriver att Nationella gruppen inte framförde någon egen linje under de två första åren i 

riksdagen. Det framgår dock inte hur noggrann genomläsning han har gjort av det 

riksdagsmaterial som finns och riksdagsarbetet är inte heller det huvudsakliga fokuset för 

hans bok.55 Wärenstams undersökningsperiod sträcker sig till 1934, alltså till ett år efter att 

denna uppsats tema tar vid.  

                                                 
51 Lööw 2004, s. 45. 
52 Berggren, 2014, s. 59. 
53 Ibid, s. 75.  
54 Wärenstam, 1965, förord s. V. 
55 Wärenstam 1965, s. 230–233.  
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Enligt Wärenstam berodde brytningen mellan SNU och AVF på oenigheter kring 

organisatoriska frågor men framförallt så ville AVF bryta med SNU på grund av att 

ungdomsförbundet blivit allt mer influerat av nationalsocialismen.56  

Historikern Rolf Torstendahl har skrivit boken Mellan nykonservatism och liberalism. 

Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918–1934, där han analyserat hur 

företrädare från olika nivåer från framförallt Allmänna valmansförbundet, Sveriges Nationella 

Förbund och Bondeförbundet uttalat sig i den politiska debatten för att lyfta fram olika 

idéstrukturer som fanns inom högern och bondepartierna under denna period.57 Torstendahl 

menar att brytningen mellan AVF och SNU i hög grad berodde på meningsskiljaktigheter 

kring den ekonomiska politiken. Enligt Torstendahl kunde inte AVF acceptera att SNU 

förespråkade planhushållning och expanderad statsmakt.58 SNU däremot, hade innan 

brytningen gett uttryck åt att högern i alltför hög grad förespråkade ekonomisk liberalism.59 

Lena Berggren har i en artikel gett Torstendahl medhåll och menar att han framför 

övertygande argument till varför brytningen ägde rum.60 

Undersökning 

1933: Första året 

Riksdagsåret 1933 var första året som kapten Alf Meyerhöffer, stationsskrivare Gösta 

Jacobsson och lantbrukare John Gustafsson satt som folkvalda i riksdagen, och då för partiet 

Allmänna Valmansförbundet. Samma år stod de som motionärer på sammanlagt 56 stycken 

motioner. Huvudparten av dessa var de dock inte huvudmotionärer på, motionerna som någon 

av dem själva hade skrivit var 6 stycken till antalet. Flera motioner som de ställde sig bakom 

kom från Allmänna valmansförbundets partiledare Arvid Lindman och kunde till exempel 

handla om tull på mejeriprodukter.61  

                                                 
56 Ibid, s. 291. 
57 Torstendahl, Rolf, Mellan nykonservatism och liberalism: idébrytningar inom högern och bondepartierna 

1918–1934, Svenska bokförlaget, Stockholm, 1969, s. 7.  
58 Ibid s. 203. 
59 Ibid s. 71.  
60 Berggren, Lena, Den svenska mellankrigsfascismen – ett ointressant marginalfenomen eller ett viktigt 

forskningsobjekt?, Historisk tidskrift, 122:3, 2002: 430-431 
61 Motion andra kammaren 1933 nr 68, s. 9–12.  
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Det finns dock några genomgående teman i den politik de ställde sig bakom eller själva 

bedrev genom de fyra år som de satt i riksdagen.  Ett av dessa teman var försvaret. Trots att 

det var en av SNU:s hjärtefrågor skrev de själva inga egna motioner kring detta under deras 

första riksdagsår. Däremot deltog Alf Meyerhöffer i en riksdagsdebatt den artonde februari 

angående lag om frikallelse från viss värnpliktstjänstgöring.62 Där tog han bland annat upp 

vikten av att alla värnpliktiga skulle få uppträda i förband under fältmässiga förhållanden. 

Han påpekade även att indragningar i försvaret också drabbade samhällen ekonomiskt och tog 

upp Boden som exempel på ett samhälle där militären och det civila genom leveranser var 

beroende av varandra.63  

Meyerhöffer som var kapten till yrket var den av ledamöterna som var mest aktiv i debatter 

och motionsskrivande som rörde försvaret. Att den egna yrkestillhörigheten speglades i vilka 

debatter de deltog i finns det många exempel på i materialet. Det var också vanligt att 

riksdagens ledamöter drev frågor som var förankrade i de län eller landsdelar som de själva 

kom ifrån. Gösta Jacobsson skrev tillsammans med partikamraten Ivar Anderson, också han 

från Östergötland, en motion där de ville att riksdagen skulle bevilja anslag till en till- och 

ombyggnation av posthuset i Linköping eftersom lokalerna var så pass små att det ledde till 

besvär för personal och besökare.64 När de politiska frågorna var av lokal karaktär var det 

även vanligt att ledamöter från samma län samarbetade i motionsskrivande och ställde sig 

enade bakom motionen, trots olika partitillhörigheter. Från Kalmars läns valkrets fanns 

representanter för socialdemokraterna, bondeförbundet och högerpartiet, varav en av dem var 

John Gustafsson. Ledamöterna från Kalmars län skrev alla under en motion då de inte ville att 

den navigationsskola som fanns i Kalmar skulle läggas ner.65 Även de norrbottniska 

ledamöterna hade för vana att gå ihop i lokalt förankrade frågor. De skrev dock aldrig under 

några motioner tillsammans med de två kommunistiska ledamöter som hade valts in i samma 

valkrets. Ibland gick också ledamöter från andra nordliga län ihop för att skriva motioner. En 

sådan motion är nr. 435 som handlade om löneförhållanden för veterinärer i de fyra 

nordligaste länen och skrevs förutom av Meyerhöffer också under av Nils V. Sandström och 

Ewald Lindmark, båda tillhörande högerpartiet och representerade Västernorrlands och 

Västerbottens län.66 

                                                 
62 Protokoll andra kammaren 1933 nr 14, s. 77.  
63 Ibid, s. 78–79.  
64 Motion AK 1933 nr 161, s. 13, 15.   
65 Motion AK 1933 nr 60, s. 7–9.  
66 Motion AK 1933 nr 435, s. 2–4.  
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Någonting annat som var vanligt förekommande var att riksdagsledamöterna skrev motioner 

rörande enskilda personer från deras valkretsar. Meyerhöffer skrev bland annat en motion för 

att änkan Ida Maria Eriksson i Norrbotten skulle tilldelas änkepension då hennes man avlidit 

och hon själv på grund av dålig hälsa inte hade egna försörjningsmöjligheter.67 

Ungdomsfrågor 

Som det ungdomsförbund SNU var skrev de och ställde sig bakom motioner som handlade 

om ungdomars verksamhet. En sådan motion, som Gustafssons var medmotionär på, skrevs 

1933 av högerledamoten Petersson i Lerbäcksbyn m.fl., och handlade om hur framförallt de 

senaste åren hade kantats av permanent arbetslöshet, som var som värst under vintertid. En av 

de värsta följderna av detta var att ungdomar som skulle börja arbeta enligt dem då inte fick 

möjlighet att ge utlopp för sina förmågor. Deras förslag mot detta var att en allmän 

medborgarskola skulle startas, som de skisserat grunderna för. I anslutning till värnplikten, 

men skild från den, skulle värnpliktiga ungdomar gå i en skola som installerats som ett 

internat, under ledning av militära befäl. Förutom repetition och förlängning av det som de 

fått med sig från folkskolan skulle de även få kunskaper i medborgar- eller kommunalkunskap 

men också ha gymnastik och idrott. Utöver fördelarna det skulle ge ungdomars kroppsliga 

utveckling skulle dessa skolor frigöra fler platser på arbetsmarknaden.68 

Riksdagsmännen från SNU var också aktiva i debatter gällande en sänkning av 

rösträttsåldern. I mars 1933 sa Gustafsson att han tillhörde en rörelse som hade som främsta 

uppgift att ungdomar skulle utbildas politiskt och bli nog mogna att delta i politiken. En sänkt 

rösträttsålder skulle underlätta rörelsens arbete men även om politiskt upplysningsarbete var 

önskvärt så behövde inte nödvändigtvis rösträttsåldern sänkas i första hand.69  

I polemik med ideologiska meningsmotståndare 

I maj 1933 pågick en debatt i riksdagen huruvida det behövdes åtgärder mot statsfientlig 

verksamhet och det talades om hur de som stod på ytterkanten på höger- och vänsterskalan 

skulle påverkas av detta. Socialdemokraten Oscar Lövgren pratade om den nazism 

högerpartiet under en tid importerat till Sverige med antydningar riktade åt Sveriges 

Nationella Förbund. På det svarade Meyerhöffer att SNU sedan 1929 haft frågan om åtgärder 

mot statsfientlig verksamhet inskrivet i sitt program och även om medlemmar i SNU inte 

                                                 
67 Motion AK 1933 nr 219, s. 3.  
68 Motion AK 1933 nr 403, s. 7–9.  
69 Prot. AK 1933 nr 25, s. 64–65.  
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omskrevs som överdrivet intelligenta så var de åtminstone inte så pass dumma att de i sitt 

program skulle förespråka åtgärder som skulle slå tillbaka mot dem själva.70 

I maj 1933 diskuterades en proposition med förslag till lag om förbud mot politiska 

uniformer. Meyerhöffer läste upp ett citat från den och påpekade att den nämnde att 

kommunister, nationalsocialister och medlemmar av det nationella ungdomsförbundet hade 

haft på sig enhetlig dräkt men att propositionen bortsett från att även det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet hade använt sig av sådana. Meyerhöffer fick mothugg från 

socialdemokraten Albin Ström som menade att det hade rört sig om enstaka tillfällen där 

medlemmar i dessa klubbar när de uppträtt med sång haft på sig skjortor i samma form och att 

det inte gick att likställa med uniform. När Meyerhöffer svarade genom att läsa upp en artikel 

från tidningen Arbetet skriven av Tage Erlander, som där nämnde att uniformering visst 

förekommit, sade Ström att det ändå är skillnad på om det på enstaka platser hade skett efter 

överenskommelse eller om förbundet gett ut en paroll om det.71 

Meyerhöffer deltog även i en debatt i juni samma år som handlade om förbud mot politiska 

uniformer. Den socialdemokratiska socialministern Gustav Möller sa i samband med att 

förslaget diskuterades att nu när man inom SNU, som var ett stort partis ungdomsförbund, 

ville införa uniformerade kampgrupper skulle det inte dröja förrän socialdemokraternas 

ungdomsförbund gör ett motdrag. Det var detta som låg bakom förslaget.72 Meyerhöffer 

svarade att de i detta, som i en del annat, fått inspiration från socialdemokraternas 

ungdomsförbund. Han sade även att SNU inte skulle störas av ett statligt ingripande mot 

uniformerna och skulle det bli ett förbud skulle de självklart respektera ett beslut ”i laga 

ordning av statsmakterna”. Som ledare för kampgrupperna skulle han också se till att beslutet 

i sådana fall åtföljdes. Han svarade att han själv var av högeruppfattningen att det skulle vara 

”få men goda lagar”. Han tillade även att varat eller icke varat av uniform inte var en viktig 

fråga för SNU utan det viktigaste för förbundet var propagandan. Meyerhöffer valde ändå att 

yrka avslag på framställningen och Jacobsson och Gustafsson instämde.73 

I en debatt i maj 1933 rörande förföljda kulturpersonligheter i andra länders möjlighet att 

fortsätta verka vid svenska institutioner kommenterade Meyerhöffer judarnas situation lite 

snabbt med att SNU:s ståndpunkt alltid varit att judeproblemet inte var någonting som 

                                                 
70 Prot. AK 1933 nr 39, s. 100–101.   
71 Prot. AK 1933 nr 41, s. 29–30.  
72 Prot. AK 1933 nr. 45, s. 49.  
73 Ibid s. 50–51.  
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Sverige hade att göra med - det var ett tyskt internproblem som inte fanns i Sverige.74 

Kommunisten Nils Flyg hade tidigare i debatten sagt att Arvid Lindmans vilja att bygga 

svensk politik på folkstyrelsens grundval inte var någonting som Meyerhöffer skulle skrivit 

under, och skulle han göra det skulle en sådan kungörelse inte ha något värde.75 Meyerhöffer 

menade dock att Flygs uttalande var ett illasinnat försök till splittring av äldre och yngre 

höger som inte skulle fungera.76 

Meyerhöffer och kommunisterna från Norrbotten, Hilding Hagberg och Johan Brädefors, 

talade hätskt om varandra ett flertal gånger.  Vid en debatt i riksdagen framgår det av ett 

inlägg av Meyerhöffer att han i tidningen Norrskensflamman, som Hagberg var redaktör för, 

kallades för den ”ökände fascisten Meyerhöffer”.77 I en debatt som handlade om 

polisväsendet menade kommunisterna att det i Sverige fanns en politisk polis som vände sig 

mot arbetarklassen. Meyerhöffer svarade att polisen bara vände sig mot en 

utomparlamentarisk kamp och när Brädefors av polisen blir tillsagd att han ”skall iakttaga 

litet parlamentariska vanor, så kallans det på sillénkommunistiskt78 språk för provokation”.79 

Han fortsatte genom att kritisera Hagberg för att han i sin tidning gjort råa skildringar av 

händelser utförda av kommunister som sedan blivit hyllade i tidningen. Hagberg svarade med 

att han inte visste vad det var som gjorde honom mest förbryllad, Meyerhöffers höga ton eller 

hans fantasi, då han inte själv hade sett spår av det Meyerhöffer tycktes se. Meyerhöffer 

replikerade med att han för första gången i sitt liv höll med Hagberg, i att Hagberg inte hade 

koll. Han menade också att Sillénkommunisterna främst ville ställa till med uppträdanden i 

riksdagen och kallade det för politisk karusellåkning. Brädefors svarade Meyerhöffer att hans 

anförande inte var någonting annat än karusellåkning.80 Meyerhöffers svar på detta var att de 

två Norrbottenkommunisterna inte bara hade politiska rättigheter, som de själva gärna pekade 

på, utan även skyldigheter, som att uppföra sig så pass gott i riksdagen att människorna där 

inne och utanför skulle ha möjlighet att kunna visa uppskattning gentemot den med 

slutklämmen att de skulle göra sig bättre som gycklare på en teater.81  

                                                 
74 Prot. AK 1933 nr 37, s. 40.  
75 Ibid s. 24.  
76 Ibid s. 30.  
77 Prot. AK 1933 nr 24, s. 80. 
78 Det svenska kommunistpartiet splittrades 1929. I riksdagen dessa år fanns nu två olika kommunistpartier. De 

s.k. Kilbomkommunisterna hade en mer fristående ställning från Moskva, jämfört med Sillénkommunisterna 

som var anslutna till internationalen. Se Möller 2005, s. 123. 
79 Prot. AK 1933 nr 20, s. 44–45.  
80 Ibid s. 45, 47.   
81 Ibid s. 48.  
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1934: Andra året med AVF 

Ungdomens väl och ve 

Under andra året i riksdagen stod Meyerhöffer, Jacobsson och Gustafsson bakom sammanlagt 

77 stycken motioner, varav de var huvudmotionärer på 14 stycken egna. De fortsatte med att 

driva frågor av lokal karaktär i riksdagen. Meyerhöffer till exempel, skrev tillsammans med 

andra Norrbottenrepresentanter från olika partier en motion om att höja statens bidrag till 

skolväsendet i skattetyngda kommuner. De avfattade den efter att kommunfullmäktige i 

Arvidsjaur och Arjeplog skrivit till dem om deras oro för finansieringen av skolor, då 

kommunerna var så pass glesbyggda att det fanns behov av ett flertal sådana. Den 

ekonomiska krisen hade inte gjort saken bättre. Därför ville ledamöterna få till en snabb 

utredning kring frågan.82 Gustafsson ställde sig också bakom en motion om utbildning 

tillsammans med fem andra män från AVF. Den handlade om införandet av en till linje i 

gymnasieskolan, en nyspråklig sådan då det vid tillfället för motionens tillkomst inte fanns 

någon linje för de som ville ägna sig åt praktiska yrken som affärs- eller bankverksamhet. Att 

en sådan linje saknades drabbade även blivande läkarstudenter som var tvungna att läsa till 

ämnen innan de kunde börja på läkarlinjen. Dessa motionärer gjorde också en hemställan om 

snabb utredning av frågan.83 

Ett flertal högermän gick samman och skrev en motion angående hämmande av minderårigas 

tobaksmissbruk. Det sades ha ökat och berodde inte bara på begär efter njutning utan också på 

den lätta tillgängligheten och att föräldrar var för slapphänta. Tobaksmissbruket skulle drabba 

både folkhälsan och moralen och ökad upplysningsverksamhet ansåg de inte vara en 

tillräcklig åtgärd för att sätta stopp för detta. Deras förslag var att införa ett försäljningsförbud 

för ungdomar under 15 år och att de inte heller skulle få bruka tobak på allmänna platser. 

Polisen skulle få ingripa om de såg något sådant och lokala skolmyndigheter skulle meddela 

föreskrifter. Meyerhöffer och Jacobsson skrev under den motionen.84 

En annan fråga som SNU-ledamöterna drev detta år som gällde ungdomen handlade om 

ungdomsarbetslösheten. De tre skrev tillsammans med två andra högermän en motion 

angående vidtagande av vissa åtgärder av ungdomsarbetslösheten inom landet. De ansåg att 

den var en av den ekonomiska krisens värsta följder och ville se en utredning om det gick att 

ransonera ut jobb. Några av deras förslag var att sänka pensionsåldern, och om det inte gick – 
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förtidspensionera fler med nedsatt hälsa, införa begränsningar kring huruvida gifta kvinnor 

skulle ha rätt att ha statliga tjänster och begränsa statstjänstemän från att ha fler än en avlönad 

tjänst.85 

Politiska uniformer 

En fråga som kommit upp under föregående år om förbud mot politiska uniformer, togs upp i 

riksdagen igen under år 1934. De tre SNU-ledamöterna skrev tillsammans med fem andra 

högermän en motion där de ville upphäva förbudet mot dessa uniformer som hade tillkommit 

1933. De påpekade att det fanns oklarheten i hur lagen skulle tolkas och att det förekommit att 

den tillämpats på olika sätt på olika platser.86 Det här var även föremål för debatt i riksdagen. 

Meyerhöffer nämnde att statsministern talat på ett möte i Sundsvall, där det funnits en talkör, 

klädda likadant och att det i pressen efteråt talats om huruvida stadsfiskalen skulle väcka åtal 

på grund av mötet. Att Sveriges högste man efter kungen skulle kunna åtalas för detta vore 

inte rätt enligt honom även om åklagare vore tvungna att resonera på ett annat sätt. Han sa 

också att syftet med lagen borde ju ha varit att upprätthålla ordning och föranleda störningar 

men att det istället hade lett till att stämningen blivit mer desperat än nödvändigt.87 Efter att 

socialdemokraten Allan Vougt anmärkt på att Meyerhöffer hade en ovanlig och påtaglig 

sordin på rösten svarade han att han anat att Vougt skulle svara på hans anförande och därför 

kunde de höra hans rädsla. Till sitt försvar sade han att Napoleon inte hade varit något vidare 

på att hålla tal men var en desto bättre krigare.88  

Konkurrens, beskattning och påtryckningar  

1934 lade SNU-ledamöterna tillsammans med några andra högermän fram förslag om 

utredning för åtgärder mot enhetsprisaffärer och även förslag till förbud för öppnande och 

utvidgning av dessa. Kritiken mot företagen låg i att de skapat outhärdliga 

konkurrensförhållanden inom detaljhandeln men även olägenheter för köparna då det också 

låg i deras intresse att varuförmedlingen var rationellt organiserad. Genom att företagen 

riktade in sig på vissa varor kunde de göra stora beställningar till lågt inköpspris vilket 

pressade ner priserna. De ansåg att enhetsprisaffärerna med storkapitalistiska intressen 

parasiterade på den svagare detaljhandeln.89 Skulle de tillåtas fanns det en risk att det kunde 

leda till lönereduktioner för svenskar inom detaljhandeln samt försämrad kvalitet av svenska 
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87 Prot. AK 1934 nr 33, s. 50.  
88 Ibid s. 51.  
89 Motion AK 1934 nr 27, s. 1–2.  
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varor, vilket vore beklagligt, särskilt med tanke på att svenskt hantverk och industri gjort sig 

kända för sina varor av kvalitet, menade de.90 De ville också att ett förbud mot öppnande och 

utvidgning skulle gälla tills resultatet från en utredning hade presenterats.91 

Enhetsprisaffärerna debatterades också i riskdagen. Även där underströk Jacobsson vikten av 

ett tillfälligt förbud av etablering av nya affärer och utvidgning under utredningstiden.92  

Under samma år skrevs det en motion av högerledamoten Ragnar Lundqvist angående 

åtgärder för beredande åt svensk arbetskraft inom landet av skydd mot konkurrerande 

utlänningar. Alla SNU-ledamöter skrev under detta, liksom många andra högerledamöter. I 

motionen påpekades det att utlänningar som kom till Sverige var tvungna att ha ett pass eller 

legitimation. De ska också meddela polismyndigheten i den ort de anlänt till när de ankommit. 

Det skulle också antecknas hos myndigheten när de reste ut. Av de siffror som fanns kunde 

man konstatera att det var många fler som reste in än ut.93 14 399 svensk-amerikanare hade 

också mellan 1930–1932 kommit tillbaka till Sverige och även om de ansåg att det var på sin 

plats så kunde arbetsmarknaden visa på att det varit en belastning. De påpekade att särskilt 

musiker och reklamtecknare påverkats av utländsk arbetskraft i Sverige och att det blivit allt 

fler utländska studenter som läste på svenska universitet och högskolor. Fler studenter från 

andra länder kunde bli problematiskt då de efter sin studietid ofta kunnat söka svenskt 

medborgarskap.94 Högerledamöterna menade att Sverige bedrivit en invandringspolitik som 

minskade svenskarnas möjlighet till försörjning och därför ville de ha skärpta regler till 

tillståndslämnade för utlänningar. Då det redan skett i många andra länder ansåg de nu att det 

även var Sveriges tur att införa mer kontroller.95 

Jacobsson var under samma år huvudmotionär på en motion som handlade om beskattning av 

utlänningars utdelning av aktier i svenska aktiebolag. Vid tiden för motionen var utlänningar 

som ville lösa in en aktiekupong skyldiga att betala skatt men vid vägran att göra det hade inte 

svenska skattemyndigheter möjlighet att framtvinga betalning av skatten.  Även svenskar 

kunde undkomma att betala skatt genom att till exempel skicka skattekuponger utomlands. På 

så vis kunde stora skattebelopp gå till spillo. Därför ville han se en skyndsam utredning av 

frågan. De andra två SNU-ledamöterna skrev under motionen, i likhet med flera andra 

                                                 
90 Ibid s. 3.  
91 Motion AK 1934 nr 28, s. 15.  
92 Prot. AK 1934 nr 23, s. 42.  
93 Motion AK 1934 nr 129, s. 5.  
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95 Ibid s. 10–11.  
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högermän.96 I riksdagen påpekade Jacobssons senare i ett anförande att han tyckte att det gått 

alldeles för långsamt att utreda denna fråga, då den hade varit på förslag under 30 års tid och 

att staten förlorat tiotals miljoner kronor under den tiden.97 

Högermannen Ragnar Lundqvist lämnade 1934 in en motion där han yrkade på ett förbud mot 

att aktioner mot utländska stater skulle tillåtas att genomföras, i politiskt eller jämförligt syfte. 

Det som föranledde honom att skriva motionen var att Landsorganisationen i sin veckotidning 

och i socialistiska tidningar hade uppmanat till en köpblockad av tyska varor som 

fackföreningsinternationalen hade utfärdat. Anledningen var att de ville utöva påtryckningar 

på tyska makthavare. I uppropets syfte stod det att de ville se till att Tyskland blev 

ekonomiskt isolerat och att de tyska inrikes förhållandena skulle förändras. Lundqvist ansåg 

det vara högst olämpligt att Landsorganisationen riktade sig mot ett främmande lands 

statsskick, ett land som Sverige dessutom hade vänskapsförbindelser med.  Det skulle också 

försvåra arbetet för den ansvariga utrikesledningen om organisationer tog sig friheter på 

utomparlamentarisk väg. Trots att utrikesministern Rickard Sandler ska ha utfärdat en 

försiktig varning så hade Landsorganisationen inte upphävt blockaden. Nu ville Lundqvist se 

ett förbud av kommande och nuvarande aktioner riktade mot andra länder, med medhåll från 

många andra högermän, däribland SNU-ledamöterna.98 

Kulturpropaganda i utlandet 

I januari 1934 skrev Jacobsson, tillsammans med några högermän, en motion angående 

utvidgning av den svenska kulturpropagandan i utlandet. Han pekade på att länder som 

Tyskland och Frankrike skyltade med kulturpropaganda för politiska mål och menade att även 

om det inte var önskvärt för Sveriges del att göra det i samma syften så borde det ändå göras 

satsningar på att svensk kultur skulle bli mer känd i utlandet. Anledningen var att det skulle 

gynna turismen och handeln. De anslag som redan fanns gick till svenska pressattachéer i 

Paris, London, Moskva och Berlin men de ville nu se utökade medel. Ett förslag var att ökade 

anslag kunde gå till tryggade villkor för svenska lektorer i utlandet, då de kostnaderna var 

beroende av privata initiativ, som från Riksföreningen för svenskhetens bevarande i 

utlandet.99 I riksdagen uttryckte sedan Jacobsson sig gillande över att frågan upptagits för 

utredning. Han menade att det var viktigt då dagens läge gällande kulturpropagandan, utan att 
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rikta kritik mot Kulturföreningen för svensk propaganda, inte var tillräcklig. Vidare sa han, att 

kulturpropagandan hittills blivit underskattad och nästan bara riktat in sig på litteratur och 

språk när den egentligen bland annat borde upplysa andra om Sveriges ekonomiska och 

kulturella standard och dess samhällsskick, för att framkalla sympati och förtroende för 

landet. Trots utgifterna det skulle föra med sig till en början borde det enligt honom i 

slutändan leda till ekonomisk vinst för Sverige.100 

Fred och försvar 

I början av 1934 lämnade Meyerhöffer med stöd från många andra högermän in en motion om 

avslag angående extra anslag till upplysningsarbete för freden, en återkommande fråga under 

åren SNU-ledamöterna satt i riksdagen. Anledningen var att det enligt dem inte stod säkert att 

något statsintresse tillgodosågs genom anslaget.101 Det här ämnet var även upp till debatt i 

riksdagen där Meyerhöffer sade att det inte tycktes finnas någon fråga som var lika brännande 

för människor som frågan om fred. Han berättade om hur han den första gången han blivit 

hotad till livet varit i sin hembygd på ett fredsmöte. Den som utfärdade hotet var enligt honom 

inte Sillénkommunist eller tillhörande den politiska ytterkanten som han själv sades göra, utan 

var en fredsvän som höll ett föredrag om just denna. Han nämnde också att han inte trodde att 

de extra anslagen på 15 000 som det var frågan om skulle göra någon skillnad åt det ena eller 

andra hållet.102 Socialdemokraten Agda Östlund frågade Meyerhöffer om han inte tyckte att 

allt det frivilliga arbete som människor lagt ner på den här frågan inte betydde något och inte 

var värt att stödja, även om det var en så pass liten summa. Hon sade också att det minsta 

regeringen kunde göra vore att visa uppskattning för de som fortfarande trodde på samarbete 

och fredliga lösningar. Olivia Nordgren och Maria Elvira Eklund, socialdemokrat respektive 

frisinnad folkpartist instämde i hennes anförande.103 Meyerhöffer svarade Östlund att det som 

motiverat hans åsikt var att han inte trodde att det skulle göra den minsta skillnad för freden 

med ett extra anslag.104 

Meyerhöffer undertecknade ett par motioner gällande det militära och deltog även i några 

debatter om försvaret. En sådan handlade om flygvapnets övningar där han påpekade att även 

om han själv inte tillhörde flygvapnet var arméns personal överens om att bristerna i Sveriges 
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försvar var som störst inom flygvapnet. Därför var det viktigt att det kom till stånd bättre 

förhållanden inom det.105 

1935: Efter brytningen 

Brytningen mellan Allmänna Valmansförbundet och Sveriges Nationella Ungdomsförbund 

var ett faktum sommaren 1934 och i november samma år anmälde Gustafsson, Jacobsson och 

Meyerhöffer sitt utträde från AVF.106 1935 var alltså det första året som Gustafsson, 

Jacobsson och Meyerhöffer satt som ledamöter i riksdagen utan att tillhöra Allmänna 

Valmansförbundet. Nu gick de tre under beteckningen Nationella gruppen.107 När någon av 

dem lämnade in motioner i riksdagen hade de i många frågor endast stöd från varandra. 

Befolkningsfrågan 

En motion från januari 1935, skriven av Nationella gruppen handlar om befolkningsfrågan. 

Då denna fråga enligt dem inte varit prioriterad ville de nu snabbt att åtgärder skulle sättas in 

mot de faror som den svenska folkstammen stod inför. Ett huvudproblem var att det föddes 

för få barn och de nämnde med oro hur skolor och barnvårdsinrättningar skulle ersättas med 

ålderdomshem i framtiden.108 De jämförde också befolkningsutvecklingen i Västeuropa, som 

de sade var låg, i jämförelse med nativitetsöverskotten i Östeuropa och bland färgade folk. 

Förslag på lösningar som hade kommit fram från andra håll var att invandring skulle 

uppmuntras. Nationella gruppen menade dock att förutom ett enormt fackligt motstånd mot 

detta så skulle inte svenskarna i Sverige behöva bli undanträngda av andra raser som inte 

hyste några känslor för svensk kultur och svenska seder. Dessutom menade de att det 

antagligen inte var folk som var besläktade med svenskarna, som andra skandinaver, som 

skulle invandra till Sverige, vilket då vore olämpligt ur rasbiologisk synpunkt.109 Det de ville 

ha var en utredning i befolkningsfrågan som skulle se skälen till de minskade födelsetalen för 

att kunna komma med förslag tillsammans med andra statliga utredningar för att förhindra en 

fortsättning av detta. Nationella gruppen menade att det här delvis kunde vara svårt att 

komma åt då en av orsakerna var människornas strävan efter bekvämlighet och för att åtgärda 

det krävdes en moralisk renässans. En annan orsak som de pekade på var de ekonomiska 

kriserna som tagit bort tryggheten för många människor. Nationella gruppen ville nu bland 
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annat ge statligt understöd för de som ”uppfylla sina moraliska plikter” genom att skaffa 

barn.110 På landsbygden var nativitetssiffrorna högre än i städerna och därför tyckte de att det 

även var viktigt att det fanns en jordbrukspolitik som skulle se till att jordbrukarna kunde leva 

på sitt levebröd. En annan anledning till att för få barn föddes var att många gifte sig sent i 

livet, inte minst tjänstemän, och därför ville de se till att även de skulle ha bra levnadsstandard 

med bättre lönevillkor än vad de för tillfället hade. Moderna bekvämligheter i bostäder skulle 

inte heller prioriteras över rymlighet.111 En annan åtgärd som de föreslog var att befolkningen 

skulle bli informerade om detta, bland annat via film och radio och inte minst genom 

undervisning på olika lärosäten. Inte bara befolkningssiffror var av vikt att visa utan de ville 

också att elever och studenter skulle få reda på vikten av rasbiologi, rashygien och hälsovård i 

allmänhet. Som det såg ut nu tyckte de se en farlig okunnighet inom det området.112 

En annan motion av Nationella gruppen i ett liknande ämne handlade om inrättande av en 

statens bosättningslånefond. De såg detta som en del i en väl planlagd befolkningspolitik. 

Genom att minska ekonomiska svårigheter och öka möjligheterna för att bilda hushåll ville de 

öka antalet äktenskap. Förutom att giftermål skulle ge individen en ökad ansvarskänsla för 

familj skulle det även ge en känsla av ökat ansvar och samhörighet med resten av samhället. 

Familjen såg de som en enhet som krävdes som motpol till den nöjeslystnad som de såg som 

en av samtidens faror.113 Befolkningsfrågan hade även högerpartiet väckt en motion om då de 

också ville få till en utredning.114 Socialdemokraten Nordgren uttryckte sin glädje över att 

även högern nu tagit upp en del förslag som skulle skydda kvinnor, barn och hem.115 

Nödvändigheten att en utredning skulle komma till stånd tycktes alltså ledamöter från olika 

partier vara ense om. 

Jacobsson stod också som huvudmotionär på en motion gällande lagstiftning till tryggande i 

vissa fall av gift kvinnas anställning. Även där tog han upp hur allt färre barn föddes av gifta 

kvinnor, särskilt bland de kvinnor som arbetade. På grund av detta ville han trygga gifta 

kvinnors anställning genom att införa ett förbud mot att avskeda dem vid graviditet.116 

Nationella gruppen skrev också en motion gällande yngre tjänstemäns lönevillkor. Det de 

ville se var tryggare ekonomiska förhållanden, då det inte bara var de som redan hade gott om 

                                                 
110 Ibid s. 8.  
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pengar som borde kunna inneha intellektuella yrken. Ett argument var att giftermålsåldern hos 

denna grupp antagligen skulle gå ner om de skulle få bättre ekonomiska villkor.117 

Utbildning 

Efter brytningen från AVF kom Nationella gruppen att lägga fram allt fler motioner kopplade 

till utbildning. Jacobsson lade tillsammans med de andra fram motioner som handlade om 

anslag till svenska skolor i utlandet. Motion nr 158 handlade om anslag till svenska 

folkhögskolan i Birkas, i Estland. Vid den tiden fick folkhögskolan ett årligt statsbidrag på 

5000 kr från den svenska staten och en mindre summa pengar från estniska staten också. I 

övrigt åtnjöt inte den svenska minoriteten några statsanslag utan var beroende av bidrag från 

enskilda donatorer och föreningar. De ansåg att en hjälpaktion från Sverige var absolut 

nödvändig. Andra minoriteter hade med hjälp från ursprungsländerna kunnat upprätta 

gymnasier och Nationella gruppen såg det som en hederssak att Sverige också skulle hjälpa 

sina fränder att få den utbildning som var nödvändig. Därför ville de höja anslaget.118 De 

skrev två motioner som fortsättning på denna motion där den ena handlade om att anslag 

skulle gå till den svenska folkskolan i Reval119 och den andra om anslag till det svenska 

gymnasiet i Hapsal.120 

Nationella gruppen skrev också en motion rörande folkundervisning i Sveriges norra 

gränsorter som en motreaktion till en proposition som lagts fram. I den propositionen fanns 

det förslag på finsk undervisning i de nordligaste gränstrakterna. Nationella gruppen 

betvivlade dock om det verkligen fanns belägg för att befolkningen i norr verkligen önskade 

sig undervisning på finska utan menade att det snarare var en utvidgning av 

svenskundervisningen som var det som efterfrågades. De avslutade motionen med att skriva 

att Sverige inte tidigare haft konflikter kring språkfrågor till skillnad från andra länder, och att 

de ville att det fortsättningsvis skulle vara så.121 Meyerhöffer gav även uttryck för detta när 

frågan debatterades i riksdagen. Han sade då att propositionens förslag gick emot vad 

befolkningen i norr ville. Även om regeringens syfte säkert var gott så menade han att de 

felbedömt det hela då ungdomarna som bodde i dessa områden sökte sig till svensktalande 
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skolor och att värnpliktiga som kom därifrån klagat på den bristfälliga 

svenskundervisningen.122 

Samarbeten efter brytningen 

Liksom tidigare år skrevs det några motioner gällande enskilda personer från de trakter som 

ledamöterna kom ifrån. Meyerhöffer skrev till exempel om löneförbättring åt en skrivare och 

bokförare vid fortifikationsförvaltningen i Boden.123Även frågor som rörde ledamöternas egna 

valkretsar fortsatte att drivas. Jacobsson ställde sig till exempel bakom motioner med östgötsk 

förankring. En sådan motion kom från folkpartisten Olsson i Rimforsa och handlade om 

höjning av anslaget till avlöningar åt icke-vinstdrivande befattningshavare vid landsarkivet i 

Vadstena. Förutom Jacobsson ställde sig östgötaledamöter från Folkpartiet, Bondeförbundet, 

Allmänna Valmansförbundet och Socialdemokraterna bakom motionen.124 Även en motion 

med Jacobsson som huvudmotionär angående viss lönefyllnad till vissa statstjänstemän i 

Linköping undertecknades också av ledamöter från skilda partier från Östergötland.125 Otto 

Wallén, riksdagsledamot för bondeförbundet från Stockholms läns valkrets, stod som 

huvudmotionär på en motion angående utredning om rationellt och vinstgivande 

tillgodoräknande av svenska frukter och bär. Jacobsson stod som medmotionär på den, 

tillsammans med en socialdemokrat och en folkpartist. Jacobsson och Wallén hörde alltså inte 

till samma valkrets eller parti, men samarbetade ändå i denna fråga.126 

I Norrland ställde ledamöter från de nordligaste länen men med olika hemvister gällande parti 

sig bakom en motion av högermannen Eric Hansson i Vännäsby om anslag till byggande av 

enskilda utfartsvägar. Anslaget skulle enligt motionen vara mycket betydelsefullt bland den 

del av befolkningen, särskilt i Norrland, som levde i avskilda trakter.127 Andra motioner som 

visade på att samarbetet med AVF i riksdagen inte avslutades helt efter brytningen kunde 

handla om försvaret. Björn Frithiofsson Holmgren lade tillsammans med fyra andra högermän 

samt Meyerhöffer fram några motioner angående det. Ett exempel är motion nr. 588 som 

handlade om officerares och personal vid marinens rätt att tillgodoräkna de år som de efter 21 
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års ålder varit anställda vid krigsmakten som aspiranter eller liknande i sin 

tjänstårsberäkning.128 

Den egna yrkesrollen och politiken 

Kaptenen Meyerhöffer skrev även en motion om försvarets stärkande, utan stöd från AVF:s 

ledamöter. Han fick däremot support från Nationella gruppen när han stod som 

huvudmotionär.  I motion nr. 16 tog han upp det oroliga läget i världen, för att sedan ge några 

exempel på hur andra länder hade hanterat det på sistone i form av upprustningar.129 

Nedrustning menade han, hade i princip försvunnit ur den internationella debatten. Sverige 

hade däremot genomfört en stor nedrustning sedan 1925. Detta var enligt honom inte längre 

hållbart och åtgärder för försvarets stärkande behövde tas.130 Sveriges geografiska läge, 

resurser och traditioner innebar en obligatorisk ledarställning inom Norden och för det 

krävdes maktmedel. Därför ville Nationella gruppen se att cheferna för flygvapnet och 

general- och marinstaberna under året skulle lägga fram ett förslag till ”planmässiga 

provisoriska åtgärder till försvarets stärkande”.131 När det här senare togs upp till debatt i 

riksdagen sade Meyerhöffer att även om alla ville bevara freden så var det viktigt med ett 

försvar som skyddade människorna på bästa sätt om det skulle bli nödvändigt.132 

Även lantbrukare Gustafsson författade ett par motioner som hade anknytning till det egna 

yrket år 1935. Han skrev på egen hand en motion angående åtgärder till bekämpande av 

smittosam kastning hos nötkreatur, och menade att det problemet borde uppmärksammas i 

högre grad. Det här var någonting som hade stor spridning och dessutom fanns det stora 

värden på spel som riskerade att gå förlorade. Han såg det som önskvärt om jordbrukare 

själva kunde få lösa de här problemen under någon form av statlig medverkan. Det kunde till 

exempel vara genom bildandet av sockenföreningar på de platser där sjukdomen förekom och 

att dessa föreningar skulle få fastställda arbetsplaner. Det kunde också behövas statsbidrag för 

blodprovstagning och för användande av abortvaccin på gårdar där det förelåg risk för smitta 

eller där smitta redan hade utbrutit.133 En annan motion kring lantbruket från Nationella 
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gruppen med Gustafsson som huvudmotionär handlade om ökat anslag för bidrag till 

jordbrukarungdomens förbund.134  

Rösträttsåldern 

Gustafsson deltog i en debatt i riksdagen angående sänkning av rösträttsåldern vid allmänna 

val. Han menade att de politiska problemen var svåra att sätta sig in i, så det kunde mycket väl 

finnas anledning till att rösträttsåldern inte skulle sänkas. Däremot såg han inte att det fanns 

skäl till att det skulle fortsätta vara skillnad i rösträttsålder i landstingsvalen och i de politiska 

valen. Gustafsson sade att han visserligen kunde se en fördel med det, då landstingen valde 

riksdagsledamöter till första kammaren, om det skulle finnas skillnader mellan de båda 

kamrarna i riksdagen. Någon artskillnad fanns emellertid inte längre och fanns den var den 

inte så pass stor att en skillnad i rösträttsålder var befogad, enligt honom. Han deklarerade 

som slutord att det både var hans egna och antagligen också hans grupps vilja att samma 

rösträttsålder skulle gälla i alla val.135 

Uppdrag inom statsmonopolet 

Medlemmar från Nationella gruppen deltog samma år även i en debatt angående 

riksdagsledamöters uppdrag inom statsmonopolet. Gustafsson var av meningen att 

riksdagsledamöter inte skulle få vara involverade i monopolföretag, då det skulle kunna 

uppstå svårigheter att upprätthålla en oberoende ställning i riksdagen gentemot företagen. En 

sådan riksdagsledamots förtroende från medborgarna skulle också kunna ta skada. Att 

riksdagsmän framför andra skulle utses till sådana uppdrag för att representera något slags 

allmänintresse skulle få negativa följder, då partierna skulle vilja göra anspråk på att finnas 

representerade inom styrelser för monopolföretagen.136 Meyerhöffer stämde in och menade att 

Nationella gruppen hade samma uppfattning som Gustafsson gett uttryck för.137 Pehrsson i 

Bramstorps från Bondeförbundet hade innan anfört att en diskussion kring en sådan här fråga 

inte var bra för riksdagens anseende.138 På det svarade Meyerhöffer att det visserligen fanns 

riksdagsledamöter som var större dyrkare av demokrati än vad han själv var men att han ändå 

kände så pass stor tillit till demokratins styrka så att även frågor av denna typ tåldes att 

diskuteras i kammaren.139 
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Sovjetiska radiosändningar 

Meyerhöffer var den av Nationella gruppens ledamöter som var mest aktiv i debatter under de 

fyra åren som de satt i riksdagen. I en interpellation till utrikesministern hade Meyerhöffer 

bett honom svara på huruvida regeringen hade koll på de sovjetiska radiosändningar på 

svenska som hade förekommit och om de hade tänkt göra någonting åt detta. Utrikesminister 

Sandlers svar på detta var att Sovjetunionen inte var anslutet till någon organisation som 

skulle hindra deras rätt till propaganda över radio. Försök som andra länder gjort mot att sätta 

denna propaganda ur funktion hade inte lyckats. Att flera länder eller intressegrupper använt 

radio som medel var förmodligen föremål för framtida internationell reglering. Inom 

Nationernas Förbund gjordes det för tillfället en utredning kring detta. Meyerhöffer var inte 

särskilt nöjd med svaret och sade att som han hade förstått det var det inget annat land än 

Sovjetunionen som hade gjort sändningar på det svenska språket i propagandasyfte. Att 

sändningarna var på just svenska var ett tecken på att det var propaganda, då det inte fanns 

många svensktalande i Sovjet. Han kommenterade även att tidningar lämnat uppgifter om när 

sändningarna skulle äga rum.140 På detta svarade kommunisten Hagberg att många tidningar 

med olika politiska beteckningar lämnat uppgifter om utländska sändningar från stationer i 

flera olika länder. Vidare sa Hagberg att det från ryskt håll även förtydligats att de sändningar 

som förekommit på svenska varit till för den svensktalande befolkningen i Sovjet och att 

dessa sändningar aldrig rört svenska inrikes förhållanden eller handlat om socialistiskt 

byggande. Hagberg skickade även en gliring till Meyerhöffer i vilken han sade att 

Meyerhöffer minsann inte reagerat på hur man i svensk radio även i timtals kunde höra tal av 

Hitler som handlade om den tyska politiken och att många, till skillnad från Meyerhöffer, 

varit missnöjda med detta. Som avslutning sade Hagberg att Meyerhöffer hade ett politiskt 

syfte med att driva den här frågan, som riktade sig mot de sovjetiska sändningarna, eftersom 

sändningarna riktade sig mot den åsikt han själv företrädde. Meyerhöffer svarade då att det 

tvärtom inte tycktes finnas särskilt många svensktalande i Sovjet då han i en 

socialdemokratisk tidning nyligen läst en artikel om hur en svensk som gripits i Leningrad 

inte kunnat tas in till förhör på tre veckor då det tagit tid för ryssarna att hitta någon som 

kunde agera tolk. Han vände sig även till utrikesministern igen och sade att en stor del av 

befolkningen inte var nöjda över den propaganda i Sverige som kom från Sovjet.141 

                                                 
140 Prot. AK 1935 nr 39: 6–7. 
141 Ibid, s. 8–9.  



35 

 

Fred och utrikespolitik 

Precis som tidigare år ville Nationella gruppen se ett avslag på förslaget om extra anslag till 

upplysningsarbete för freden, då de menade att det fanns delade meningar kring lämpligheten 

av detta anslag och att det inte fyllde någon funktion.142 I en debatt kallade Meyerhöffer 

anslaget för ingenting mer än en ”meningslös gest”.143  

I en debatt i början av året gav Meyerhöffer uttryck för sin syn på den utrikespolitik som 

regeringen hade fört. Han sade att den neutralitetspolitik som Sverige haft under mer än 

hundra år, hade sett till att landet stått utanför konflikter men att Sverige i samband med 

inträdet i Nationernas Förbund tagit avsteg från neutraliteten. Istället var det nu de kollektiva 

åtgärderna som gällde. Kritik ska ha riktats från högerhåll redan vid inträdet, men även från 

vissa socialdemokrater som till exempel den nuvarande försvarsministern Ivar Vennerström. 

När han nu lyssnade på anföranden av männen i regeringsställning som hade ännu större 

inblick i utrikespolitiken så blev han inte mindre orolig.144 I slutet av sitt yttrande lade 

Meyerhöffer till att även om nationella gruppen och andra nykomlingar till riksdagsmän inte 

överskattade den egna betydelsen och kammaren antagligen inte heller överskattade deras 

betydelse så var de villiga att samarbeta kring förslag, oavsett från vilka de kom, ”där det 

verkligen avses åtgärder till det bästa för land, rike och folk”.145 Någon månad senare deltog 

Meyerhöffer i en debatt angående Sveriges utträde ur Nationernas förbund där han likande NF 

vid en internationell socialiseringsnämnd som förr eller senare skulle visa hur bristfällig den 

var. Därför hade han de senaste åren låtit bli att rösta i frågan.146 I samma debatt hade Allan 

Vougt pratat om hur företrädare för partier som inte stod på helt demokratiskt grund, som 

Meyerhöffer, Hilding Hagberg och Nils Flyg kritiserat regeringens utrikespolitik. 

Meyerhöffer ska ha gjort det på grund av att den sades inringa Tyskland och kommunisterna 

på grund av att den sades inringa Ryssland.147 Vougt ansåg det vara märkligt att deras 

resonerande kring utrikespolitiken inte bara var ur svensk synpunkt.148 På det svarade 

Meyerhöffer att han hade gjort ett kritiskt påpekande av regeringens politik i demokratisk 
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anda. Dessutom hade han och gruppen han tillhörde en mycket nationell läggning och såg på 

frågor i mer nationell synvinkel än vad andra grupper gjorde.149 

1936: Sista chansen till parlamentariskt inflytande? 

Huvuddelen av motionerna som nationella gruppen stod bakom från år 1936 var de själva 

huvudmotionärer på. Av de 81 motioner som de ställde sig bakom var någon av 

medlemmarna huvudmotionär på 57 stycken av dem. År 1936 var också sista året som 

medlemmarna i Nationella gruppen satt som riksdagsledamöter.  

Utbildnings- och arbetsfrågor 

Flera motioner från det året kom att handla om arbets- och lönevillkor. Nationella gruppen 

lade exempelvis fram en motion som ville förbättra de ekonomiska villkoren för lärare vid 

folk- och småskolor.150 Jacobsson yttrade sig senare i riksdagen om detta, då utskottet hade 

avslagit motionen. Ett av skälen som utskottet gett var de ökade utgifter som förslaget skulle 

kräva. Jacobsson undrade då vad de trodde att ungdomens uppfostrare fick för signaler från 

statsmakterna, när personalen behandlades på det sättet och frågan väntat på att tas upp till 

behandling under 16 år. Att undergräva förtroendet för staten skulle också gå stick i stäv med 

statens intressen.151 Under året kom Nationella gruppen att driva fler frågor som rörde 

undervisning och skolor, oftast med Jacobsson som huvudmotionär. Några motioner som han 

och resten av gruppen skrev var en fortsättning på tidigare års förslag i riksdagen, till exempel 

om anslag till en svenska skolor i Hapsal152 och Reval i Estland.153 Ett annat förslag som de 

lämnade handlade om ökade anslag till resestipendier till lärare som undervisade i främmande 

språk. Ville lärare göra en utrikesvistelse skedde det som regel på egen bekostnad, något som 

långtifrån alla lärare hade råd med. Det statliga anslaget som lärarna kunde ansöka från ansåg 

de vara för lågt och de föreslog en höjning från 15 000 kronor till 20 000 kronor för det 

ändamålet. De ville också att lärare som undervisade i andra ämnen än främmande språk 

skulle få söka resestipendier.154 Motionen fick avslag och Jacobsson ställde sig frågande till 

det, då anslaget år 1921 hade legat på 30 000 kronor men senare sänkts, samtidigt som antalet 
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lärare hade ökat med 50% de senaste 15 åren. Han tyckte att det gott och väl gick att utöka 

anslaget med ytterligare 5 000 kronor för ett ändamål som han tyckte var oerhört viktigt.155 

Nationella gruppen skrev även några motioner med förslag på undervisningens innehåll vid de 

allmänna läroverken, då de ansåg att en ny skolreform behövdes. Några av förslagen på 

reformer som de lade fram var att införa praktiska linjer på gymnasiet, utbygga 

skolläkarväsendet, minska antalet elever per klass och att det skulle ske en reducering av 

undervisningen i exempelvis historia så att ansträngande läxläsning skulle minska. Då kunde 

ungdomarna istället ägna sig åt fysisk aktivitet som skulle leda till bättre motståndskraft mot 

sjukdomar.156 Andra motioner som de lade fram om utbildning riktade fokus på undervisning 

i biologi och hälsolära och undervisning i ärftlighetslära och arvsbiologi. Motion nr. 621 

handlade om undervisning i biologi och hälsolära. Godkänt i biologi var nödvändigt för 

många högre utbildningar. Ämnet ingick dock i få valbara ämneskombinationer. Nationella 

gruppen ansåg att detta var beklagligt, då de var av åsikten att biologi var ett viktigt ämne, 

eftersom ungdomar behövde få kunskaper om allmän hygien och sexuallära, men också om 

växternas livsföreteelser, inte minst för jordbrukets skull.157 I nästa motion ville nationella 

gruppen se att de högre allmänna läroverken skulle införa obligatorisk undervisning i 

ärftlighetslära och arvsbiologi. I den skrev de hur den moderna biologin precis som fysiken 

börjat påverka människornas tankesätt och livsåskådningar. Genom biologin hade människan 

fått kunskaper om till exempel växt- och djurförädling och lyckats komma åt sjukdomar och 

skadedjur som hotade växter och skörd.158 Dessutom hade biologin blivit allt viktigare med 

tanke på den sjunkande nativiteten i Europa och att ”skarpsynta iakttagare länge ha varnat för 

denna den vita folkdödens fara”.159 De skrev också att biologin visat att det inte bara var miljö 

och uppfostran som påverkar en människas natur. Till exempel kunde det vara förödande för 

en hel släkts fortlevnad om en person med undermålig arvsmassa giftes in i ätten. 

Steriliseringslagen från 1934 var ett verktyg för att komma bort från detta. Fullkomliga 

människor borde uppmuntras till att föröka sig till skillnad från de mindervärdiga individer 

som fanns. Mellan 1928 och 1933 var undervisning i ärftlighetslära med arvsbiologi och 
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släkthygien obligatoriskt vid de allmänna läroverken, Nationella gruppen ville nu återinföra 

det för folkhälsans skull, så snart det bara gick.160 

Lokala frågor 

Liksom tidigare år skrevs det ett flertal motioner av lokal karaktär och även här var det inte 

ovanligt att huvudmotionären fick stöd från andra ledamöter från samma landsdel. 

Meyerhöffer till exempel, skrev en motion där han yrkade på lönehöjningar för 

sjukgymnasterna om jobbade på garnisonssjukhuset i Boden. Då Boden var litet och 

glesbefolkat var det svårt för sjukgymnaster att försörja sig, eftersom möjligheten till att 

bedriva privata kliniker inte fanns av den anledningen. Boden saknade också industri vilket 

gjorde att få behövde hjälp från sjukgymnaster efter olycksfall på arbetsplatsen. Alla 

Norrbottensledamöter bortsett från kommunisterna en ledamot från Bondeförbundet stod 

bakom denna motion.161 Tillsammans med alla ledamöter från Östergötland samt två andra 

stod Jacobsson som motionär på en motion angående ombildning av samrealskolan i Motala 

till högre allmänt läroverk.162 Gustafsson ställde sig under samma år bakom en motion av en 

annan ledamot från Kalmar läns valkrets, bondeförbundets Ejnar Jonsson, angående 

anordnande av fyrbelysning i segelrännan mellan Färjestaden och Kalmar.163  

Meyerhöffer skrev en motion angående tryggande av folkförsörjningen i Norrbottens län som 

Nationella gruppens ställde sig bakom.  I den nämnde han att det i Norrbotten, som enda län 

med gräns mot två andra stater, fanns risk för att det skulle uppkomma skiljaktigheter kring 

språk- och rasfrågor. Klimatväxlingarna i länet samt att staten ägde mycket av de resurser 

som fanns där bidrog till snabba svängningar i ekonomin. Även om de inte ville ställa 

landsändar mot varandra så tyckte Nationella gruppen att Norrbotten behövde större 

uppmärksamhet. Även om hjälp hade skickats dit så ansåg de att det snarare hade varit 

barmhärtighetshjälp och inte det mer hållbara hjälp till självhjälp, som hade sänts dit. En 

svårighet som de norrbottniska bönderna hade var gränshandeln, där en ökad import av finskt 

hö och finska slaktdjur skapade en ofördelaktig konkurrens. Utländsk konkurrens hade även 

pressat ner priserna på skogsarbetares löner.164 De tog också upp vikten av att elektrifiera 

järnvägen till Boden. Det var inte bara en ekonomisk fråga enligt dem, utan det handlade 

också om att knyta Norrbotten närmare resten av landet. Viss militärpersonal med familjer 
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hade rätt att till nedsatt pris en gång per år åka söderut men Nationella gruppen menade att det 

borde gälla resten av den norrbottniska befolkningen också. Nationella gruppen ville se en 

snabb utredning för att i längden trygga folkförsörjningen där men också se till att trivseln 

skulle bli större och samhörigheten med resten av Sverige skulle öka. Det var av högsta vikt 

enligt dem, då en fjärdedel av befolkningen i Norrbotten ska ha sett Sverige som ett fientligt 

land och snarare såg Finland som sitt hemland. Många i Norrbotten ska också ha ansett att 

länet i det närmaste var koloniserat av Sverige för exploatering av råvaror. Motionärerna såg 

det som en viktig nationell uppgift att komma till rätta med dessa problem.165 I en debatt i 

riksdagen angående begränsning av vissa varor från Finland till Norrbotten påpekade 

Meyerhöffer att statsmakterna visat större intresse för jordbrukare i andra delar i länet än för 

jordbrukare i Norrbotten.166 Kritik riktades även mot socialdemokraten Oscar Lövgren, som 

han menade hade rest runt i Norrbotten och avfärdat problemet med att det bara var ”kapten 

Meyerhöffer, som blivit så nationell att han icke unnar svenska kor att äta finskt hö”.167 

Meyerhöffer nämnde också att Norrbottens bönders största problem var just den finska 

importen.168  

Samarbeten 

Några motioner angående privatpersoners villkor lämnade ledamöterna från Nationella 

gruppen in även detta år och de stod i regel ensamma som motionärer på dessa. 

Privatpersonernas intressen togs till vara på av ledamöterna som var representanter från 

valkretsen de levde i. Enda undantaget från att nationella gruppens ledamöter var ensamma 

motionärer på den här typen av motioner var nr 339, som handlade om understöd från 

Vadstena krigsmannahuskassa åt den tidigare grenadjären Theodor Sixt. Den skrevs av 

högermannen Josef Hagman från Östergötland, tillsammans med Jacobsson och folkpartisten 

Sven Olsson i Rimforsa.169 

Högermannen Erik Hagberg och Jacobsson lämnade in en motion då de ville se en förnyad 

utredning om enhetsprisföretagens sociala och ekonomiska verkningar. Två år tidigare hade 

ett flertal motion väckts i ämnet, som ville se en kritisk granskning av dessa företag. Chefen 

för handelsdepartementet satte ihop en kommitté på tre personer för att göra en utredning. 

Kommittén fick dock kritik för att vara för ensidig då flera meningsriktningar och intressen 
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inte blivit representerade. Därför ville Jacobsson och Hagberg nu att en ny utredning skulle 

göras där de näringsgrupper som kunde påverkas av enhetsprisföretagen skulle finnas med i 

kommittén.170 

Sista året, nya teman 

En fråga som nationella gruppen inte hade drivit tidigare handlade om en komplettering av 

lagen angående rikets flagga. De ville nu se ytterligare regleringar av hur man skulle få 

använda flaggan. Utöver tidigare bestämmelser som att inte få placera märken och bokstäver 

på den ville de nu se att man inte heller skulle få hissa en trasig eller urblekt flagga. De ville 

också att det skulle finnas föreskrifter om att flaggan inte skulle få vara hissad efter att det 

mörknat eller att den inte skulle få användas hur som helst i dekorativa syften.171  

En annan motion från Nationella gruppen, med Meyerhöffer som huvudmotionär, handlade 

om att de ville se ett förbud för politiska partier att använda främmande makters rikssymboler 

i sin verksamhet. De ansåg det vara opassande att de symbolerna skulle användas i 

partipolitiska strider då det fanns risk att de i folkets ögon komma att allt mer förknippas med 

partier än som rikssymboler för andra länder. I förlängningen fanns risken att förhållandet till 

dessa länder skulle försämras om det här fick fortgå.172 Detta avslogs och socialdemokraten 

Axel Lindqvist sade att motionären inte hade gett några skäl som var tillräckligt bärande för 

sitt yrkande och rådde honom att vara mer utförlig i kommande motioner. På det svarade 

Meyerhöffer att det visserligen var sympatiskt av Lindqvist att komma med det rådet men att 

ingen av dem kunde veta ifall han och hans grupp skulle komma tillbaka till riksdagen.173 

Författning 

Nationella gruppen lämnade in en motion som handlade om att de ville se en allsidig, fri och 

förutsättningslös utredning av författningsfrågan. De senaste årtiondena hade inneburit en rad 

förändringar. De pekade på att väljarkåren hade utökats, kriser hade gjort statsingripanden 

nödvändiga och masspartier hade tillkommit. Kriserna som åsyftades var den ekonomiska 

depressionen, världskriget, revolutioner i Europa och freds- och förtroendekriser i Europa. 

Nationella gruppen menade att med tanke på krisernas omfattning och att de låg så tätt i tid 

med varandra innebar det att statsmakterna behövde få nya befogenheter för att kunna gripa in 

där det var nödvändigt. De hänvisade också till en utredning som gjorts av SNU 1933–1934 
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där en ledande person med insikt i författningsfrågor tillsatt en kommitté för att bedöma vad 

som behövde förändras i författningsväg.174 De ville ha en stark regeringsmakt och att 

riksdagen skulle vara en kontrollerande folkrepresentation som vilade på den allmänna och 

lika rösträtten. På sidan om skulle det finnas ett organ som ”i första hand representerar 

erfarenheten, traditionen och den sakliga insikten i de olika frågor, vilka beröra nationens 

arbetsliv”.175 Att folket skulle styra utifrån allmänintresse sågs inte som rimligt, då det skulle 

krävas stora kunskaper i både vetenskap och statsmannakonst och de skulle inte heller kunna 

utgå utifrån enbart sina egna intressen då de varken var tillräckligt kloka eller egennyttiga för 

det.176 De ville också avskaffa den första kammaren då de ansåg att det inte låg någon verklig 

skillnad mellan dessa, dessutom skulle arbetet effektiviserat om det bara fanns 230 ledamöter 

i riksdagen. Utrikesnämnden ville de också ta bort, då de flesta debatterna kring utrikespolitik 

togs där och inte i riksdagen. Andra ändringar de ville se var en sänkning av rösträttsåldern 

från 23 till 21 år.177 Även om de inte ansåg att det var någonting som var realiserbart just då 

så tänkte de sig också, efter SNU:s författningsförslag, att det skulle finnas en korporativ 

representation, som ett särskilt riksråd. Svårigheten med det låg i att skapa gränsdragningar 

mellan den enskilde, staten och korporationer. De ansåg att korporationerna skulle ha ett visst 

mått av självstyre kring sina egna områden men när det fanns risker för att samhällsnyttan 

skulle få stå åt sidan skulle staten ha rätt att gripa in. Att korporationer behövdes tyckte de att 

de såg bevis för i pressen där det talades om bildandet av egna partier för olika intresse- och 

yrkesgrupper. De gjorde också en jämförelse med de svenska fackföreningarna där kravet på 

tvångsanslutning blivit allt mer ljudligt men skillnaden mot korporationerna var att det i dessa 

skulle vara påbjuden anslutning enligt lag.  Då skulle också de enskilda idkarna tvingas 

samarbeta. Korporationerna skulle också kunna bestå av både arbetsgivare och arbetstagare, 

beroende på vad som var bäst för fackområdet. Det var dock inte brådskande med övergången 

från föreningar till korporationer och inte heller säkert att det behövdes överallt.178 De 

föreslog också bildandet av ett ekonomiskt råd där företrädare för parter på arbetsmarknaden, 

arbetsgivare, arbetare, kontors- och affärsanställda skulle ingå. På så vis skulle det kunna ske 

ett närmare samarbete mellan stat och näringsliv.179 
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Författningsfrågan togs också upp till debatt i riksdagen. Högermannen Emanuel Björck i 

Kristianstad menade att det rådde stabilitet i Sverige och att det därför inte behövdes någon 

författningsrevision, särskilt inte en revision såsom nationella gruppen hade föreslagit. 

Författningsstrider borde enligt honom undvikas. På det svarade Jacobsson att det var just på 

grund av att samhällsmaskineriet inte fungerade, eftersom de nu levde i en brytningstid där 

förändringar redan börjat ske, som det var nödvändigt med en revision, inte för att riva upp 

någonting som redan fungerade. Han påpekade också att inte ens högerpartiet sade emot detta 

längre. Jacobsson ville istället se organisering som åtgärd. Genom att skapa möjligheter för 

samhälleligt organisationsarbete kunde de svenska statsmakterna kunna göra betydande 

insatser, till exempel skapa mer gynnsamma förhållanden för näringslivet.180 Meyerhöffer 

deltog också i debatten och svarade Björck att han förstod att trots att det inkommit ett flertal 

motioner kring konstitutionen från olika partier, så var inte detta en prioriterad fråga för 

tillfället. Han menade dock att det inte berodde på att det inte var nödvändigt utan snarare på 

grund av att svenskarna skulle börjar bry sig om detta först när kriserna blivit ett faktum. 

Nationella gruppen ville bara att de kriser som skett i andra länder skulle kunna förhindras 

innan de var för sena att åtgärda. Vidare sa Meyerhöffer att om motionen gav antydningar om 

dåliga lösningar så kunde de bara strunta i den. Han reagerade också på hur 

socialdemokraterna vänt sig mot vissa av motionens förslag och påpekade för Emanuel 

Björck att socialdemokraterna inte var några imponerande bundsförvanter i den här frågan, 

särskilt som de hade införande av republik i sitt program liksom en rad andra punkter som var 

långt mer radikala och samhällsomstörtande än vad den nationella gruppens var.181 

Meyerhöffer liknade också det korporativa systemet vid det gamla ståndssamhället och 

menade att det var så de såg på korporationer och hävdade att Björck bara såg till tiden efter 

världskriget när han resonerade i författningsfrågor. Efter Meyerhöffers inlägg riktade sig 

Jacobsson till Björck för att säga att Björck var en av de personer i riksdagen som mer brydde 

sig om vilka som skrivit motioner än till innehållet när han tog ställning för eller emot 

dessa.182 Björck svarade honom senare att det här inte stämde, utan att han tvärtom läst 

igenom motionen mycket noggrant och funderat på dess budskap.183 Högermannen Ivar 

Anderson, som tidigare varit med i en författningskommitté för SNU, gav sig också in i 

debatten och sade bland annat att det fanns luckor i de tankegångar och förslag som lades 
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fram i motionen men däremot var det positivt att de lyfta fram författningsfrågan. Särskilt 

aktuell blev den också i och med att samhällsutvecklingen gick så fort framåt. Andersson 

trodde inte att den svenska demokratin skulle ta skada av att författningsfrågorna skulle 

granskas på nytt. Det var bättre att göra det innan de blev alltför aktuella och det skulle krävas 

snabba lösningar för att komma till rätta med problemen. Han vände sig emot Nationella 

gruppens förslag om decisiva folkomröstningar som en jämvikt mot den andra kammaren vid 

första kammarens borttagande men kunde samtidigt inte säga att tvåkammarsystemet som det 

såg ut idag fyllde sin funktion. Han avslutade sitt inlägg med att återigen peka på att han 

tyckte att det var av vikt för den svenska demokratin att författningsfrågan togs på större 

allvar.184   

Meyerhöffer deltog också i debatt kring tilläggsmandat vid andrakammarval. Han sade att vid 

politiska och kommunala val så skriver alltid tidningarna om hur en röst på ett mindre parti är 

en bortkastad röst. På så sätt fick de större partierna fler röster än vad de annars kanske skulle 

ha fått. Meyerhöffer tyckte att så länge ett parti var tillåtet skulle det ha lika rätt som de andra 

partierna att få mandat i riksdagen, oavsett hur många kommunistiska, nazistiska eller 

halvnazistiska partier som skulle komma in. Han gjorde också en kommentar om att hans 

egna riktning ibland kallades för halvnazistisk. Även om han tyckte att demokrati och 

parlamentarism skulle kunna hitta värdigare företrädare än han själv menade Meyerhöffer att 

han ändå trodde att demokratin och parlamentarismen stod sig så pass bra att de inte skulle 

påverkas nämnvärt om mindre partier också skulle ta sig in i riksdagen.185 

Stärkande av nationen  

Jacobsson stod som huvudmotionär på en av Nationella gruppen framlagd motion om 

inrättande av ett statligt organ för främjande av det svenska turistväsendets utveckling. Det de 

ville uppnå med motionen var att människors känsla för nationen skulle stärkas, vilket också 

borde uppmuntras av staten. De menade att så som det såg ut nu fanns det klassmotsättningar 

och hat mot nationen, inte minst från kommunistiska uppviglare, som gick tvärt emot 

stärkande av samhörighet till nationen. Turismen skulle kunna spela en roll för att komma till 

rätta med detta. De ville att alla arbetande samhällsmedlemmar, oavsett vad de hade för lön 

eller ställning, skulle kunna uppleva det svenska landskapet och den svenska kulturens 
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egenarter. Då de ansåg att det mer var organisatoriska lösningar som behövdes för att uppnå 

det här ville de alltså inrätta ett statligt organ som skulle ha till uppgift att möjliggöra detta.186 

Nationella gruppen lade även fram en motion om revision av invandringslagen. Med tanke på 

den kris i befolkningsfrågan som Sverige genomgick fanns det enligt dem en överhängande 

risk att Sverige så småningom skulle behöva lösa det med utländsk invandring. Nackdelar 

som kom med en ökad invandring var enligt dem att det bland annat skulle försvåra 

svenskarnas möjligheter till arbete.187 Nationella gruppen ville se att den dåvarande 

invandringslagen kompletterades med en bestämmelse om biologisk invandringskontroll som 

skulle utföras av en legitimerad läkare, för att se om de som ville bosätta sig i Sverige hade 

ärftliga fysiska eller psykiska sjukdomar, eller sjukdomar som smittade på andra sätt. 

Dessutom ville de att de människor av annan nationalitet som skulle få invandra var lika 

svenskar i nationalitetshänseende, för att undvika minoritetsproblem. Judar togs upp som ett 

exempel på folkgrupper som med tiden brukade skapa minoritetsproblem, då de ansågs vara 

för olika de europeiska folken. De ansåg dock att denna reglerande invandring även skulle 

vara till gagn för de svenska judar som levde i Sverige, då de förutspådde en uppblossande 

antisemitism om det kom mindre önskvärda judiska element till landet.188 I riksdagen yttrade 

sig senare Jacobsson om att svenskarna idag var en av Europas renaste nationaliteter, vilket 

borde värdesättas. Även om han förstod att frågan om biologisk invandringskontroll var 

känslig så tyckte han ändå att den kunde tas till utredning.189 Socialdemokraten Ernst Hage 

frågade Jacobsson hur han hade tänkt sig att den här kontrollen, som Hage tyckte att den så 

uppenbart riktade sig mot just judar, skulle gå till -  om judarna skulle bjudas på någon maträtt 

för att gränskontrollanterna skulle se deras kulturella tillhörighet eller om man skulle göra 

som i Hitlers Tyskland med närgångna kroppsvisitationer. Han uttalade också sin glädje över 

att högermännen i utskottet inte hade tyckt att detta var ett bra förslag och att det nationella 

partiet verkade vara ensamma om att vilja införa detta.190 Jacobsson svarade att kammaren 

inte var rätt forum för att ta upp frågan, då de inte var kvalificerade nog för det. Han ville inte 

bemöta jämförelsen med Tyskland men läste upp ett citat av ecklesiastikministern Arthur 

Engberg, där judendomen kallades för parasitär, som svar.191 Meyerhöffer flikade in att en 
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enhetlig befolkning alltid var att föredra och att man inte fick se för bagatellartat på farorna 

som till och med minister Engberg givit uttryck för.192 

1936 lades det fram ytterligare en motion angående statsfientlig verksamhet, undertecknad av 

Nationella gruppens ledamöter. I den pekade de på det osäkra läget i världen och skrev att 

världen det senaste året genomgått stora kriser till följd av bland annat krig och revolutionära 

statsomvälvningar. De menade att Sverige borde ha ett starkt försvar, inte minst med tanke på 

att den kraftiga militära kapprustningen som skedde i Europa och Asien. Att ha ett så starkt 

försvar så att andra länder inte ens skulle komma på tanken att angripa landet var inte den 

enda åtgärden som borde tas, enligt Nationella gruppen. Det avgörande enligt dem var snarare 

den nationella och moraliska styrkan hos svenskarna. Att statsfientlig propaganda förekom 

var inte förenligt med den fria svenska statens intressen. Det var kommunisterna de avsåg 

som medlare av denna statsfientliga verksamhet och de ansåg det vara besynnerligt att 

kommunisterna fanns företrädda i riksdagen – kommunisterna som ville få till en våldsam 

samhällsomstörtning i Sverige och dessutom göra landet till en lydstat.193 Kommunisterna 

ville bland annat bedriva propaganda inom krigsmakten för att soldaterna om de sattes i den 

belägenheten att de skulle behöva rikta vapen mot sina klassbröder istället skulle vända sig 

mot befäl och borgare. De tog också upp kommunismens starka ställning i Norrbotten, där de 

hade erövrat två mandat och att länsstyrelsen i Norrbotten ville förbjuda partiet.194 Nationella 

gruppen menade att det inte var en obetydlig skara som röstade på kommunisterna och 

påtalade också riskerna med att Sovjets nuvarande fredspolitik inte var en garant från att de i 

framtiden inte skulle använda de svenska kommunisterna i syften som skulle strida mot den 

svenska statsmaktens intressen.195 Nationella gruppen menade att kommunismen inte kunde 

förintas genom polisiära åtgärder eller lagstiftning. Istället var välfärdspolitik en viktig åtgärd 

för att minska den. Enligt dem skulle socialpolitiska åtgärder minska klyftorna mellan olika 

intressegrupper som fanns i Sverige.196 Andra åtgärder var att uppmärksamma de hårda 

förhållandena i Norrbotten och att ungdomen skulle få så kallad medborgarkunskap som 

skulle göra dem till ”varma försvarare av denna genom en årtusen lång historia levande 

svenskhet”.197 
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Meyerhöffer yttrade sig flera gånger under sin tid i riksdagen om sin inställning till 

kommunismen.  Han berättade att han förr ofta varit i debatt med kommunister och att 

kommunisterna försökt få rörelsen att verka vara ofantligt stor, med makten att kunna 

omstörta samhället när de än ville. Med en gliring till Hilding Hagberg, som tidigare under 

debatten om viss ändring i strafflagen, sagt att det vore klandervärt för någon rörelse om de 

vore villiga att ta till vilka medel som helst för att uppnå sina mål, sade Meyerhöffer att det av 

den glupande kommunistiska vargen blivit ett fredligt småborgerligt lamm.  Även 

nationalsocialismen kom på tal, då Meyerhöffer menade att både den och kommunismen var 

ytterlighetsriktning men att nationalsocialismens frammarscher berodde mycket på 

kommunisternas framgångar. Meyerhöffer sade att han inte var någon större kännare av 

nationalsocialismen än någon annan, och inte heller fann den önskvärd, men däremot så hade 

den uppkommit som en motvikt till kommunismen. Likt han gjort i tidigare debatter påpekade 

han att en viktig åtgärd för att minska kommunismens inflytande i Norrbotten, där den var 

stor, var att förbättra sociala och ekonomiska förhållanden för att en känsla av samhörighet 

med resten av Sverige skulle kunna infinna sig.198 

 

Det egna yrket 

År 1936 var det återigen Gustafsson som var den som var mest aktiv då det gällde 

jordbruksfrågor och liknande. Han lämnade bland annat in några motioner gällande fåravel, 

en om anslag till främjande av den då det var av intresse att jordbruket blev allt mer 

mångsidigt199 och en där han ville se en utredning och förslag till anläggande av en 

försöksgård för fåraveln.200 Gustafsson lade också fram en motion om att det fortsättningsvis 

skulle utspisas smör istället för margarin inom försvarsväsendet. Han skrev att prognoserna 

för landets smörexport var oviss och dessutom föredrog personalen smör framför margarin. 

Gustafsson ansåg att de som jobbade inom försvaret skulle ha det bästa födoämnet och 

dessutom skulle det kunna få en försämring av moralen för de som kom från jordbrukarhem 

om de fick margarin istället för smör. Då statsmakten dessutom sades vilja främja nybildande 

av jordbruk skulle ett bra steg i den riktningen vara att se till att smörförbrukningen inte 

sjönk.201 

                                                 
198 Prot. AK 1936 nr 46, s. 123–124.  
199 Motion AK 1936 nr 111, s. 1.  
200 Motion AK 1936 nr 610, s. 7.  
201 Motion AK 1936 nr 83, s. 5–6.  
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Meyerhöffer var precis som tidigare år den i nationella gruppen som var mest verksam när det 

kom till att driva försvarspolitik. Han engagerade sig till exempel kring civilt luftskydd och 

menade att Sverige låg efter i den här frågan jämfört med andra länder och ville att det skulle 

vidtas åtgärder. Åtgärderna skulle bland annat vara att upprättandet av ett civilt luftskydd och 

en luftskyddsbyrå inom socialdepartementet.202 

Återkommande frågor 

Även under 1936 satte sig nationella gruppen emot att extra anslag skulle gå till 

upplysningsarbete för freden. De hänvisade till deras motioner från tidigare år genom att 

skriva att de hade anfört som skäl att anslaget inte fyllde något behov. Nu hade de svängt i 

frågan och menade att det visst kunde behövas, med tanke på den krigshets de hade sett prov 

på i tidningar och bland organisationer. Därför skulle de kunna tänka sig att även ett större 

anslag skulle kunna gå till det syftet. Problemet var dock att de medel som delats ut inte hade 

gått till föreningar som hade använt pengarna på rätt sätt, enligt dem. Föreningarna som hade 

fått medel hade istället på sätt och viss bidragit till krigshetsen även de, och därför såg 

Nationella gruppen hellre att inget anslag skulle erläggas.203  

Gustafsson stod som huvudmotionär på en motion angående sänkning av rösträttsåldern vid 

landsting och elektorsförsamlingar, från 27 år till 23. Ett skäl som lades fram var att unga från 

allt tidigare ålder kom i kontakt ”livsuppehällets problem”.204 I en debatt kring detta i 

riksdagen sade Gustafsson att han skulle vilja se en utredning av 1918 års författningsreform 

då ingen verkade känna sig bunden av den men att alla använde den som argument när de inte 

ville vara med om ändringar. Han riktade sig också mot de som sagt att de inte velat gå med 

på förslaget eftersom det kommit från ytterlighetshåll som mer eller mindre hade en 

antiparlamentarisk inställning. På det svarade Gustafsson att hans uppfattning av god 

demokrati var att ta ställning till ett förslag oavsett varifrån det kommit och att de som av den 

anledningen reserverat sig mot försvaret visat på en förvånansvärd odemokratisk 

uppfattning.205  

Kritik mot Nationernas förbund och utrikespolitik 

Under tidigare år hade Meyerhöffer riktat kritik mot Nationernas förbund. År 1936 lades det 

fram en motion där det uttrycktes oro från Nationella gruppens håll, då det i media hade 

                                                 
202 Motion AK 1936 nr 764, s. 12, 15.  
203 Motion AK 1936 nr 87, s. 15.  
204 Motion AK 1936 nr 517, s. 7. 
205 Prot. AK 1936 nr 20, s. 38–39. 
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skrivits om att Sveriges utrikesminister Sandler deltagit i ett råd där Sveriges eventuella 

kandidatur i Nationernas Förbunds råd hade diskuterats, något som inte heller hade blivit 

dementerat. Skälen till att Nationella gruppen motsatte sig detta var att det antagligen skulle 

tvinga landet att ta ställning i konflikter som man skulle hållit sig utanför annars och i sin tur 

skulle det även kunna påverka den svenska handeln.206 I andra kammaren ställde Meyerhöffer 

frågan om statsminister Hansson tyckte att Sverige skulle acceptera en sådan kandidatur men 

frågan blev bordlagd.207 I en debatt i andra kammaren nämnde han också att han hellre såg ett 

nordiskt samarbete än ett internationellt, då ett fokus på hemmaplan var mer angeläget än att 

bevaka intressen i Abessinien eller Kina. Han påtalade även att han vid en votering skulle 

yrka på utträde ur Nationernas Förbund.208 I en annan debatt lyfte Meyerhöffer fram att 

många svenskar kände oro över regeringens utrikespolitik. Dessutom påtalade han att 

regeringen dryftat utrikespolitik allt mer i utrikesnämnden än i riksdagen. Han nämnde också 

hur Sverige hade ingripit i konflikter genom sanktioner i kriget mellan Abessinien och Italien 

och tyckte att om Sverige var tvunget att delta i sanktioner så skulle landet göra det, men 

däremot behövde man inte heller vara pådrivande i dessa. Meyerhöffer sade också att allt fler 

börjat känna oro över att man börjat ta avsteg från neutraliteten i utrikespolitik och istället 

börjat tala i termer som ”den neutrala fredens väg” och ”sanktionssystemets väg”, vägar som 

hade oklara mål. Han gav också uttryck åt Nationella gruppens ståndpunkt om att de inte 

trodde att Sverige skulle komma att bli ett slags världssamvete som skulle vara föredömliga 

för hur andra länder skulle agera. Meyerhöffer sade också att han tillhörde den officerskurs 

som hade påverkats illa av de indragningar som skedde i försvaret i demokratins namn och att 

de egna ledsamheterna kunde tröstas något av att stats- och utrikesministrarna då talat om att 

demokratin var skyldig att skydda försvaret, något som dock inte hade uppfyllts enligt honom. 

Det som vissa kanske skulle kalla för feg neutralitetspolitik var enligt honom positivt då det 

skänkt Sverige en 120-årig fred. Att överge det för sanktionspolitik såg han inte som 

någonting positivt.209 

 

 

  

                                                 
206 Motion AK 1936 nr 842, s. 1.  
207 Prot. AK 1936 nr 40, s. 3.  
208 Prot. AK 1936 nr 10, s. 45.  
209 Prot. AK 1936 nr 3, s. 65–67.  
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Resultatdiskussion 

Vad har då materialet kunnat visa på gällande Nationella gruppens politik i riksdagen under 

åren 1933–1936?  

1933–1934 

De första två åren drev inte nationella gruppens ledamöter många frågor på eget initiativ, utan 

riksdagsarbetet bestod framförallt i att underteckna andra högermäns motioner, inte minst 

ledaren Arvid Lindmans förslag. De motioner som någon av nationella gruppens ledamöter 

stod som huvudmotionär på uppgick under dessa två år till totalt 20 stycken.  

Försvarspolitik, som var en av SNU:s hjärtefrågor kom under de två första åren att 

uppmärksammas i kammaren på initiativ av Alf Meyerhöffer, som dessutom var kapten till 

yrket vid sidan av sitt riksdagsuppdrag. Politik som rörde ungdomen var också någonting som 

nationella gruppen engagerade sig i, vilket kanske är föga förvånande med tanke på att de 

tillhörde ett ungdomsförbund. Det lades till exempel fram förslag till åtgärder mot 

ungdomsarbetslöshet under denna period från deras håll. 

Denna studie bekräftar Wärenstams bild av att Nationella gruppen egentligen inte drev någon 

egen politik utanför AVF:s ramar under de två första åren i riksdagen. Efter brytningen 

förändrades dock politiken i en annan riktning.  

Samarbeten 

Före brytningen samarbetade Nationella gruppen inte enbart med AVF:s ledamöter i andra 

kammaren, utan också med riksdagsmän som tillhörde samma valkrets som de själva, Det 

förekom alltså samarbeten över partigränserna i frågor av lokal karaktär, till exempel till stöd 

för lokala skolor som behövde medel för att klara sig. Som tidigare nämnts fanns det inte 

bland Sveriges befolkning något större intresse för de lokala valen. Kanske var en av 

anledningarna till det svala intresset på kommunal nivå att lokala frågor även togs upp till 

behandling i riksdagen.  

Efter 1935 stod nationella gruppens ledamöter som huvudmotionärer på en betydligt högre 

andel än vad de gjorde innan brytningen. I de allra flesta fallen var det bara de egna 

partikamraterna som undertecknade motionerna. Det finns dock undantag från denna regel 

och det var framförallt knutet till ledamotens valkrets, till exempel gällande understöd till 

enskild person eller om utbyggande av vägar. Det finns ett par motioner som nationella 

gruppens ledamöter skapat tillsammans med gamla partikamrater från AVF, vilket visar på att 



50 

 

de ändå inte var persona non grata efter brytningen. Det finns dock inte många exempel på 

det, utan de bedrev i stort sin politik på egen hand inom den egna gruppen.  

1935–1936 

Åren efter brytningen blev Nationella gruppen betydligt mer aktiva i sitt riksdagsuppdrag. 

Något som skedde var att de i allt högre grad började driva frågor som var anknutet till det 

egna yrket. Gustafsson som var lantbrukare lämnade bland annat in motioner som handlade 

om fåraveln och Meyerhöffer fortsatte att lämna sin syn på försvarspolitik. Under dessa år 

kom Nationella gruppen också att uppmärksamma teman som de tidigare inte hade gått in på. 

Ett sådant område var befolkningsfrågan där de bland annat ville se en ökad medvetenhet hos 

svensken kring rasbiologi. Utrikespolitiken började kritiseras under denna period, inte minst 

Sveriges, enligt dem, alltför aktiva medlemskap i Nationernas Förbund. En sänkning av 

rösträttsåldern var någonting som de däremot ställde sig positiva till, liksom förslag som 

skulle stärka nationen.  

Den idémässiga utvecklingen av politiken 

De första åren i riskdagen ställde Nationella gruppen sig bakom en del klassiska högerfrågor, 

som förslag om tullar på vissa produkter. Efter brytningen kom deras politik att bli mer 

radikal. De gav bland annat uttryck för att kunskaper i rasbiologi var av vikt, vilket skulle 

kunna ses som en del i ett led att förhindra att ”svaga” människor skulle reproducera sig. 

Nationella gruppen lade också fram en del motioner för att stärka nationen, inte minst genom 

att befolkningen tack vare olika förmåner skulle bygga upp en samhörighet med den. Det här 

är dock någonting som skulle kunna ligga i både konservativas och fascisters intresse.  

Kommunisterna var de som var fränast i sin kritik av SNU/SNF och hade vid tillfälle menat 

att medlemmar av SNU var fascister. Inga andra tycks ha satt en fasciststämpel på SNU/SNF 

men däremot framgår det av materialet att förbundet av andra partier kunde anses vara en 

ytterlighetsinriktning. 

Att flera förslag från Nationella gruppens sida handlade om flera genomgripande förändringar 

i samhället, till exempel i deras förslag i författningsfrågan, tyder på att de till viss del avvikit 

från konservatismens motstånd till förändringar. Vurmandet för den friska och starka 

människan, liksom för en stärkt nation går i viss mån i linje med fascismens mål. Däremot 

driver de i riksdagen inte det ultranationalistiska strävandet efter nationens pånyttfödelse, som 

är en viktig kärna i fascismen. Nationella gruppens strävan efter att förändra samhället i vissa 
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avseenden men med respekt för och med avstamp i gamla eliter skulle istället kunna anses 

visa på att de började gå mot en radikalkonservativ riktning.  
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Sammanfattning 

I 1932 års val blev John Gustafsson, Gösta Jacobsson och Alf Meyerhöffer invalda till andra 

kammaren som representanter för det konservativa partiet Allmänna valmansförbundet. Under 

samma period var de aktiva i Sverige Nationella Ungdomsförbund, ett fristående 

ungdomsförbund till AVF, som främst var inriktade på nationella frågor och försvarspolitik. 

1934 skedde dock en brytning mellan AVF och SNU. SNU bildade då ett eget parti, som 

Gustafsson, Jacobsson och Meyerhöffer valde att gå över till, samtidigt som de behöll sina 

platser i riksdagen under beteckningen Nationella gruppen. Denna uppsats går igenom hur 

gruppens politik och samarbeten förändrades över tid under de fyra år som de satt i andra 

kammaren, 1933–1936. Dessutom görs en analys över de idéer som de uttryckte i sin politik, 

genom att ta fram idealtyper av konservatism, fascism/nationalsocialism och 

radikalkonservatism, vilka alla är ideologier som Nationella gruppen i tidigare forskning har 

nämnts i samband med.  

Denna studie visar på att Nationella gruppen under de första två åren i riksdagen främst följde 

AVF:s linje genom att underteckna partiets gemensamt ställda motioner.  Efter brytningen 

med AVF bedrev de dock sin politik mer självständigt. Det var inte ovanligt att det egna yrket 

spelade en roll i vilka frågor riksdagsledamöterna drev. Från och med 1935 blev skolfrågor, 

befolkningspolitik och stärkande av nationen också framträdande ämnen i de nationellas 

politik. 

Det fanns under hela undersökningsperioden samarbeten med andra riksdagsledamöter kring 

motionsskrivande, även om samarbetet kraftigt avtog efter brytningen. Det var främst i lokala 

frågor som samarbete skedde men var också under åren innan brytningen av 

partiöverskridande karaktär.  

Vissa delar av den nationella gruppens politik har gemensamma nämnare med fascismen, men 

däremot saknar de viktiga beståndsdelar i fascismdefinitionen, som det ultranationalistiska 

strävandet efter nationell pånyttfödelse även om de ansåg att större förändringar av samhället 

var nödvändiga. Det faktumet, och att de hyste en större respekt för gamla eliter gör att 

Nationella gruppen ideologiskt sett hamnar närmare radikalkonservatismen än fascismen.  
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