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Inledning 
 
I maj 1945 efter flera års stridigheter avslutas det andra världskriget. I det krigshärjade Europa, 

och övriga världen, inleddes en tid med läkning, vittnesberättelser, rättegångar och planer för 

ett återuppbyggande. Förutom ett nederlag för Hitlers Nazityskland och Mussolinis Italien så 

blev utgången av kriget även ett stort bakslag för alla de fascistiska och nazistiska grupperingar 

som fanns runt om i världen och så även Sverige.1 Kriget innebar en seger för den demokratiska 

idén vilket betydde en kris för den fascistiska och överallt behövde en anpassning av åsikter 

göras för de som stod på den förlorande sidan.2 I Tyskland till exempel förändrades rasideologin 

åren närmast krigsslutet med bl.a. en förändrad innebörd av termen ”mischling”3, som var ett 

överlevande ord från det tredje riket, efter kriget gick begreppet från att antyda en ”blandning” 

mellan judiska och icke-judiska kvinnor och män till att direkt efter kriget innebära en union 

mellan vita, tyska kvinnor och utländska, färgade män. Termen ”mischling” förblev ett begrepp 

för blandning mellan ”raserna” men vilka grupper som det innebar hade förändrats i den tyska 

debatten.4 En motvillighet hos tyskarna att prata öppet om judar i nedsättande och antisemitiska 

termer efter kriget tillsammans med en interaktion mellan de ockuperade tyskarna och 

amerikanska trupperna, där amerikanernas tillämpning av segregation och diskriminering mot 

svarta kan sägas vara orsaker till denna förändring i efterkrigstidens Tyskland. Att rasdebatten 

bytte färg på detta sätt syntes även i officiella register i Västtyskland runt år 1950; grupper som 

innan 1945 varit förföljda med dödlig utgång såsom judar, slaver och asiater försvann helt från 

registerna- De började istället ingå i beteckningen ”vita” när man i allt högre grad konstruerade 

ras runt nationalitet och hudfärg, framförallt svart hudfärg.5 I Malmö, inte alltför långt ifrån det 

krigshärjade Tyskland, befann sig Per Engdahl, grundare och ledare för idérörelsen den 

nysvenska rörelsen, en grupp som framförallt haft den italienska fascismen som förebild men 

som utvecklat en helt egen fascistisk åskådning.6 Hur hanterade Engdahl och hans rörelse 

anpassningen till ett Europa efter 1945? 

                                                        
1 Karl N. Alvar Nilsson, Överklass, nazism och högerextremism, Stockholm, 1998, s. 31–32. 
2 Nilsson, 1998, s. 45; 48.  
3 Rasblandning 
4 Heidi Fahrenbach, ”Black Occupation Children and the Devolution of the Nazi Racial State”, Rita Chin, Heidi 
Fahrenbach et al (red.), After the Nazi State: Difference and Democracy in Germany and Europe, Ann Arbour, 
2012, s. 91 – 93.  
5 Fahrenbach, 2012, s. 108–110.  
6 Lena Berggren, ”Intellectual Fascism: Per Engdahl and the formation of ’New-Swedish Fascism’”, Fascism: 
Journal of Comperative Fascist Studies, Vol. 3, Nr. 2, 2014b, s. 69.   
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Syfte och frågeställningar 
Krigsslutet och Förintelsen tvingade den nysvenska rörelsen att omvärdera och anpassa sina 

åsikter.7 Inte minst i sin egna tidning Vägen framåt som fungerade som språkrör för deras 

åsikter. Uppsatsens övergripande syfte är att studera hur begreppen ras och kultur diskuteras 

och definieras (används) av den nysvenska rörelsen i tidningen Vägen framåt under åren 

närmast andra världskrigets slut, 1946–1949. Hur skriver man i sitt politiska organ, som riktas 

till medlemmar och likasinnade i första hand, om olika kulturkretsar, kulturella företeelser och 

olika folkgrupper.  

Frågeställningar 

- Hur ser man på den egna och andras kulturkretsar och vilka kulturella uttryck lyfts fram?  

- Vilka folkgrupper tas upp och vilka attribut tillskriver man dessa? 

- Hur tar antisemitismen form under de här fyra åren? 

- Sker en förändring under åren vad gäller vem och vad man diskuterar?  

Material, metod och källkritik  

Metod och urval  

Vägen framåt gavs ut varannan vecka åren 1946 och 1947 och sedan en gång i månaden under 

de sista två åren (1948 – 1949) och har varierat mellan ungefär två till tolv sidor. Tidningen har 

ofta många och långa innehållsrika och beskrivande artiklar av mer reflekterande karaktär, inte 

regelrätta nyhetsartiklar, som bidrar till att det är ett omfattande källmaterial där ett urval har 

varit nödvändigt. Undersökningsmaterialet består av en blandning av artiklar, ledare och 

debattinlägg där urvalet har baserats på innehåll; de artiklar som behandlar någon typ av kultur, 

Sverige eller det svenska folket eller andra nationer har lästs noggrant och därefter har 

ytterligare ett urval gjorts baserat på hur relevant det är för uppsatsens syfte. Till exempel har 

artiklar valts bort som diskuterar det politiska läget, både i Sverige och övriga världen, istället 

har fokus legat på de texter där man beskriver och tillskriver svenska eller utländska aktörer 

och nationer olika attribut eller egenskaper samt texter där olika kulturella uttryck diskuteras 

snarare än återberättas. Artiklar som innehåller antikommunism och nazism har också använts 

då det visar på vem man identifierar sig med, vilket avstånd man tar till kriget samt vilka 

sammanhang man rör sig i. Många teman går ofta ihop och flera genomläsningar har varit 

nödvändiga för att avgöra vad texten egentligen handlar om. Man hade kunnat begränsa sig till 

                                                        
7 Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige, Stockholm, 1972, s. 159.  
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återkommande inslag såsom Per Engdahls ledare eller debattsidan ”Viking” som blir väldigt 

tongivande för tidningen men på grund av tidningens ändrade layout under åren, där inslag som 

till exempel ”Kulturspalten” uppkommer i mitten av 1946, kan viktigt material förbises om man 

begränsar sig till endast vissa texter. Per Engdahls ledare visade sig dessutom allt som oftast 

behandla ämnen som politik, den egna organisationen och världsläget vilket inte var relevant 

för den här studien. Allt urval har skett manuellt då källmaterialet inte är digitaliserat och man 

därför inte har kunnat använda sig av specifika sökord vilket annars hade varit en effektiv 

metod. Rubriksättningen har å andra sidan varit viktig för urvalet då tid inte har funnits för att 

noga läsa igenom alla utgivna nummer i sin helhet mellan 1946–1949, även om tidningarna har 

skummats igenom åtminstone två gånger, en gång vid första genomläsningen och en gång vid 

inskanning av materialet som överförts till dator. De utvalda och inskannade artiklarna har lästs 

igenom och gallrats en sista gång på dator och totalt refereras 51 olika texter från Vägen Framåt 

i undersökningen. Rubrikerna har alltså utgjort ett första urval där de som innehållit ord såsom 

”kultur”, ”Indien”, ”zionism” eller ”nazism” och så vidare blivit föremål för noggrannare 

granskning. Förutom ovannämnda tidsbegränsningen avslöjar rubriken också vad texten 

primärt kommer att diskutera och det är texterna vars poäng det är att ta upp kultur eller ras som 

är intressanta för uppsatsen.  Detta betyder dock att man kan missa viktiga eller intressanta 

inlägg i debatten som ”gömmer sig” i texter som primärt diskuterar någonting annat, det 

politiska läget till exempel, men eftersom det finns ett överflöd av källmaterial anser jag att de 

”dolda” diskussionerna blir mindre betydelsefulla.  

 

Avgränsningen i tid, 1946–1949, är baserad på uppsatsens syfte då jag vill undersöka tiden 

direkt efter kriget för att kunna se om någon anpassning görs, uppsatsens tidsbegränsning samt 

att från år 1950 och en tid framåt går det bättre för den nysvenska rörelsen8 vilket ändrar en del 

av tidningens riktning och fokus och gör det till ett naturligt avbrott. En kvalitativ metod 

används då syftet är att komma underfund med Vägen Framåts förståelse och innebörd av två, 

utifrån tiden och ideologin intressanta, valda begrepp och inte att kvantitativt undersöka hur 

frekvent eller återkommande begreppen används. Det relevanta för den här uppsatsen, 

begreppen och deras sammanhang, undersöks bäst av noggrann och kvalitativ läsning.  I 

undersökningen kommer en del citat från tidningen förekomma, detta för att kunna ge en inblick 

i hur den nysvenska rörelsen formulerar sig och en chans för läsaren att tolka och bilda sig en 

egen uppfattning om både innehållet och min tolkning.  

                                                        
8 Nilsson, 1998, s. 74. 
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Källkritik  

Källmaterialet är i allra högsta grad tendensiöst då den nysvenska rörelsen var en politisk 

idérörelse vars mål det var att påverka debatten i Sverige. Tendensen är viktig att vara medveten 

om men den utgör också hela uppsatsens syfte då den vill undersöka hur just den nysvenska 

rörelsen, via Vägen framåt, såg på de två valda begreppen. Ironi däremot som skribenterna 

använder sig av till och från kan ses som mer problematiskt i det här fallet. Ironi och särskilt 

om den är av den mer subtila sorten kan vara svår att upptäcka och blir upp till läsaren själv att 

avgöra. Man kan argumentera för att när en text eller tidning har publicerats så har författaren 

lämnat från sig tolkningsföreträdet och det sätt som läsaren uppfattar andemeningen är per 

definition det rätta. Jag har försökt vara medveten om ironiserande och raljerande tonlägen och 

skriva ut när jag uppfattar sådant sker. Däremot så är den valda metoden och teorin förlåtande 

mot just detta eftersom syftet med uppsatsen fortfarande är den nysvenska rörelsens uppfattning 

där vem man ”skämtar” om också kan ge en anvisning om rörelsens värderingar. Det är 

självklart viktigt, som med all tolkande undersökning, att vara medveten om sin egen roll och 

värderingar och låta källmaterialet ”leda” för att inte låta det påverka undersökningen och 

resultatet. 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning kring främst den nysvenska rörelsen kommer att presenteras där den största 

delen av forskningen är kartläggningar av rörelsens förehavanden och deras ideologi. Det finns 

inte ett överflöd av tidigare forskning om den nysvenska rörelsen och den ingår oftast i ett större 

sammanhang av svensk fascism eller nazism. Fler exempel än som refereras nedan är Lena 

Berggrens bok Blodets renhet om svensk antisemitism och Anna-Lena Lodenius och Stieg 

Larssons Extremhögern en översikt över svensk extremhöger.9 Störst vikt har lagts vid den 

nysvenska rörelsen då det är utifrån deras perspektiv hela uppsatsen bygger och det blir därför 

relevant att veta vad som skrivits tidigare. Ras och kultur kommer att presenteras mer utförligt 

i nästkommande teoriavsnitt. Tidigare forskning vad gäller tidningshistorik kommer inte att tas 

upp då Vägen framåt är publicerad av och för medlemmar eller människor med samma 

föreställningar och syftet med uppsatsen är inte att undersöka hur tidningar i allmänhet skrev 

om begreppen, utan hur just den här tidningen skrev om ras och kultur.  

                                                        
9 Lena Berggren, Blodets renhet: en historisk studie av svensk antisemitism, Malmö, 2014a; Anna-Lena Lodenius 
och Stieg Larsson, Extremhögern, Stockholm, 1991. 
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Den nysvenska rörelsen  

I översiktsverket av svensk nationalsocialism Nazismen i Sverige 1924–1979 har Heléne Lööw 

ett avsnitt om Per Engdahl och den nysvenska rörelsen, eller ”nysvenskarna” som de också 

benämns. Nysvenskarna, betonar Lööw, går inte att placera in i ett helt nationalsocialistiskt 

eller extremnationalistiskt sammanhang trots rasistiska och antisemitiska tankegångar, inte 

heller var de ett politiskt parti. Istället var den nysvenska rörelsen en idérörelse där det var 

möjligt att vara rasist och antisemit utan att vara entydigt nationalsocialistisk samt att Per 

Engdahl och hans organisation på grund av förändrade ståndpunkter genom åren har varit svåra 

att placera in ideologiskt. Dock, hävdar Lööw, finns det inga tvivel om att man i vissa perioder, 

krigsåren bland annat, stod nära nationalsocialistiska grupper.10 Fram till 1946 hade man kvar 

antisemitiska inslag i partiprogrammet, efter kriget försvann antisemitiska och rasideologiska 

inslag samt kopplingarna till Nazityskland successiv, detta avståndstagande menar Lööw, blev 

ett utmärkande drag för rörelsen under efterkrigstiden.11 För den Nysvenska rörelsen var 

antikommunismen den stora huvudfrågan.12 Ett ”byte” av fokus från antisemitism och 

rasideologi till antikommunism beror förmodligen på ett skifte i vad som var politiskt gångbart 

när man gick från andra världskriget in i kalla kriget.13 Även om tydliga antisemitiska 

uttalanden blev färre så påpekar Lööw antisemitismen inte var något som uppstod i vissa 

situationer utan var något  som var en integrerad del av den nysvenska rörelsens ideologi.14 Hur 

man diskuterat judar och antisemitism i alla grupper har dock varierat, under mellankrigstiden 

kunde man prata relativt öppet och budskapet kunde vara tydligt men efter krigets slut kom ett 

kodspråk alltmer att utvecklas. Lööw pratar om ett ”antisemitiskt språkbruk” efter kriget när 

antisemitism inte längre var politiskt gångbart. Istället för ”världsjudendomen” pratar man om 

”världssionismen”. ”Dolda krafter”, ”från visst håll” och ”vissa internationella intressen” är 

andra exempel. Formuleringarna är exempel på uttryck som kunde användas som textmarkör, 

som för de oinvigda inte skulle uppfattas som antisemitiskt.15 Fascismen och nazismen i Sverige 

författad av Eric Wärenstam är också en översikt över den svenska fascismen och nazismen 

under mellankrigstiden och krigsåren. Den nysvenska rörelsen var klart antisemitiskt och 

sympatiserade under kriget med Nazityskland. Efter kriget var man däremot tvungen att taktiskt 

                                                        
10 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1924–1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Stockholm, 2004, s. 45.  
11 Lööw, 2004, s. 319.  
12 Lööw, 2004, s. 49; se även s. 47.  
13 Lööw, 2004, s. 328.  
14 Lööw, 2004, s. 319 – 320.  
15 Lööw, 2004, s. 290 
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ändra attityd. Man beskyllde judarna för de tyska judeförföljelserna, bolsjevismen, den svenska 

demokratin och den svenska pressens kritik av Nazitysklands agerande.16  

 

Lena Berggrens artikel om Per Engdahl och den nysvenska rörelsen, ”Intellectual Fascism: Per 

Engdahl and the Formation of ’New-Swedish Socialism’” ger en bra bild av Engdahl och hans 

rörelse. Artikeln undersöker den speciella typ av fascism som Engdahl och den nysvenska 

rörelsen utformade och undersökningen begränsar sig till dess ideologiska bildningsprocess 

under 1930-talets första hälft.17 Den nysvenska rörelsens ideologi formas av Engdahl och hans 

person, som Berggren beskriver som en relativt resonabel och lågmäld fascist. Det intellektuella 

och akademiska draget i deras fascism kommer från Engdahls uppväxt och gav rörelsen en röst 

även i mer etablerade politiska debatter under mellankrigstiden. Att Engdahl var en fullvärdig 

fascist redan på 1930-talet är uppenbart även om det under kriget kom att bli en mer aggressiv 

ton och retorik. I rörelsen finns karaktäristiska drag av fascism som ultranationalism, avstånd 

från humanistisk och liberal demokrati samt rasistiska åsikter men, betonar Berggren, den 

nysvenska rörelsen var en unik, svensk företeelse och en helt egen typ av fascism med distinkta 

karaktärsdrag. Framförallt de intellektuella och i jämförelse resonliga dragen samt en mer 

flexibel inställning till politisk reform och omformandet av samhället genom korporatism.18 

Eftersom den här studien inte kommer ge sig i kast med att undersöka den nysvenska rörelsens 

ideologi eller politik blir både Lööw och Berggrens tidigare forskning ett viktigt underlag för 

undersökningen och ger ett bra avstamp i vad uppsatsen har att göra med. Den nysvenska 

rörelsen, som vi har sett, var en egen typ av fascism med egna åsikter. Den tidigare forskningen 

blir därför avgörande för att uppsatsen undersökning tolkas utifrån Engdahls och den nysvenska 

rörelsens specifika ideologi och inte utifrån fascismen i stort. 

 

Karl N. Alvar Nilsson har skrivit om nazismens och högerextremismens anpassning och 

utveckling efter andra världskriget i Sverige i vilken den nysvenska rörelsen tillägnas ett kapitel 

men då ovannämnda forskning redan har gett en bra bild av rörelsen så blir istället Nilssons 

resonemang om Sveriges hantering av nazister efter kriget desto mer relevant. I boken använder 

Nilsson begreppet ”överklassnazism”, dit den nysvenska rörelsen räknas, vilket avser ”personer 

och grupper, som genom ekonomisk ställning och hög status kan utöva inflytande.”19 Nilsson 

                                                        
16 Wärenstam, 1972, s. 156–158.  
17 Berggren, 2014b, s. 69.  
18 Berggren, 2014b, s. 91–92.  
19 Nilsson, 1998, s. 13.  
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inleder även med att påpeka att det aldrig funnits någon skarp gräns mellan nazism och andra 

grupper på högerkanten.20 I Sverige skedde ingen nazistutrensning efter kriget, hur detta kom 

sig kan förklaras på olika sätt, en förklaring som Nilsson lägger fram är problem med 

gränsdragningen, vem är nazist? En annan är att högermän och s.k. överklassnazister umgicks 

i samma kretsar och kände varandra väl. Här kommer den suddiga linjen mellan nazism och 

högern in. Bristen på en utrensning bland nazistsympatisörer har gjort Sverige haft verksamma 

professorer, lärare, präster, läkare, poliser och så vidare med nazistiska föreställningar under 

hela efterkrigstiden och möjliggjort en fortlevnad av nazismen i Sverige. Uppenbart, menar 

Nilsson, är att det i svensk efterkrigstid funnits en brist på avståndstagande från högerextremism 

som möjliggjort en överlevnad om än i nya anpassade former.21 Det som blir intressant för den 

här uppsatsens syfte är om, som Nilsson påstår, ett tydligt avståndstagande av nazism aldrig 

skedde, påverkade eller t.o.m. möjliggjorde den nysvenska rörelsens möjligheter att uttrycka 

sina åsikter även efter kriget.  

Teori  
Metoden som används är en kvalitativ textnära läsning med en begreppshistorisk teori som 

ramverk för att kunna utröna hur man definierade och diskuterade begreppen ras och kultur 

under åren 1946–1949 inom den nysvenska rörelsen. Begreppshistoria har valts som teoretisk 

ansats då den är en lämplig metod för den här typen av språkliga begreppsstudier eftersom den 

har som mål att studera begreppen utifrån den egna tidens kontext. På så sätt minimerar man 

risken för anakronistiska tolkningar av begrepp som har ändrat innebörd genom historien.  

 

Begreppshistoria är en metod och teori som strävar efter att komma under ytan på idéer och 

visa på djupare tankemönster och förändringar. För att göra detta har begreppshistoria de 

begreppen som finns i källmaterialet som studieobjekt och metoden definieras efter begreppen 

som studeras snarare än av en specifik teori. Begreppen kan vara av vetenskaplig, filosofisk, 

politisk eller estetisk karaktär och så vidare.22 Begreppshistoria har både ett diakront och 

synkront angreppssätt där framförallt det synkrona perspektivet, d.v.s. en fördjupning av 

begreppets betydelse i just den här kontexten, kommer att användas. Ett ”mini”-diakront 

(utveckling över tid) synsätt finns dock i och med sista frågeställningen som fokuserar på 

                                                        
20 Nilsson, 1998, s. 16. 
21 Nilsson, 1998, s. 293–294.  
22 Bo Lindberg, ”Introduktion”, Bo Lindberg (red.), Trygghet och Äventyr: om begreppshistoria, Stockholm, 
2005, s. 6 
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förändring över tid, om än en förändring av fokus snarare än en förändring av innebörd. Inom 

det synkrona synsättet använder man sig ofta av semantik (betydelse eller mening hos språkliga 

uttryck23) där man ser begrepp som alltid knutna till andra centrala begrepp. Inom den 

begreppshistoria som Reinhart Koselleck har utvecklat, vilket är den som kommer användas 

här, betonas även användandet av Gegenbegriffe, motbegrepp, där man i kontrasten mellan 

begrepp och motbegrepp kan se de tidsspecifika betydelserna.24 Vilka centrala begrepp ras och 

kultur är knutna till presenteras här nedan som fascismens åtta kärnkoncept.  

 

Med tanke på att den här uppsatsens studieobjekt är en rörelse med en tydlig fascistisk ideologi 

(trots sin särart) och för att förstå vilka begrepp som förekommer inom den idévärlden 

kompletteras den begreppshistoriska ansatsen av en ideologianalys. Michael Freeden har skrivit 

i Ideology: A Very Short Introduction om begreppet ideologi. Där definieras ideologi ur ett 

semantiskt perspektiv som en komplex kombination och mönster av politiska koncept samt att 

ideologier ”tävlar” om kontroll över det politiska språket. Rättvisa till exempel kan ha olika 

betydelser i olika ideologier, beroende på om ideologin definierar ordet närmare andra begrepp 

som till exempel jämlikhet eller egendom. Den som har kontrollen över det politiska språket 

har också kontroll över politiska åtgärder. Två begränsningar finns dock till hur en ideologi kan 

använda politiska koncept, den ena är en logisk begränsning och den andra en kulturell. Den 

logiska gränsen finns inom alla ideologier och förhindrar motsägelser, om man är för 

individuellt val kan man inte hindra folk från att rösta till exempel. Även inom de ideologier 

som ses som irrationella, fascism till exempel, finns en logisk tanke. Freeden ger som exempel 

att om man anser att judarna ”förorenade” den ariska rasen och om sådan förorening var skadlig 

för människornas bästa då blir det en rimlig åtgärd att hålla judar och arier åtskilda.25 Trots 

denna logiska begräsning förekommer motsättningar inom ideologier och ett sätt att undvika 

detta är att vara så pass vag och undvikande i politiska uttalanden att man kan tilltala flest antal 

människor. Ideologier behöver både tvetydighet och klarhet för att få allmänt stöd och i sin tur 

en lång livslängd. Den kulturella begränsningen innebär att ideologierna alltid befinner sig i en 

specifik kontext. Med kultur menas de symboliska och materiella ting ett samhälle producerar, 

b.la. vetenskap, teknik, konst, symboler och värderingar. Den kulturella begränsningen 

förankrar ideologin i tid och rum och justerar ideologins möjliga tolkningar och lösningar av 

                                                        
23Nationalencyklopedin, semantik. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semanti
k (hämtad 2019-04-14) 
24 Mats Persson, ”Begreppshistoria och idéhistoria”, Bo Lindberg (red.) Trygghet och Äventyr: om 
begreppshistoria, Stockholm, 2005, s. 18.  
25 Michael Freeden, Ideology: a very short introduction, Oxford, 2003, s. 51–56.  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semantik
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semantik
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en situation. Till exempel, förklarar Freeden, är idén om universella mänskliga rättigheter en 

västerländsk kulturell allmänmänsklig tanke som påverkar västerländskt politiskt handlande, 

men som kan ifrågasättas av andra kulturer där man inte delar denna uppfattning och av den 

orsaken kanske handlar annorlunda.26  

 

Ideologi är enligt Freeden något flexibelt och föränderligt som beror på kontrollen över det 

politiska språket, vad man lägger för mening i olika politiska begrepp (rättvisa, frihet och 

liknande) samt den kulturella kontexten och de logiska begränsningarna. Det man kan ta med 

sig är att den nysvenska rörelsen rörde sig i en fascistisk tankevärld där Lena Berggren har 

konstaterat att man använder sig av åtta ”kärnkoncept” som finns inom Freedens fascistiska 

idealtyp; ultranationalism, revolution, synkretism (sammanblandning), holism (helhetssyn), 

pånyttfödelse, folkgemenskap, nytt samhälle och ny människa.27 Där man kan tänka sig att 

begreppen ras och kultur ingår i koncepten ultranationalism, folkgemenskap, nytt samhälle och 

ny människa eftersom de fokuserar på nationen, kulturkretsen eller civilisationen och folket. 

Dessa kärnkoncept och Freedens ideologiförklaring kan hjälpa oss se genom den nysvenska 

rörelsens ”lins”. Synonymer och motsatsord kommer på grund av den valda teorin att användas 

för att bredda innebörden av de två valda begreppen, ras och kultur, och på så sätt få till en 

bättre och djupare analys. Metodiskt blir det dessutom lättare att fånga upp de delar av 

källmaterialet som diskuterar de valda begreppen än om man enbart skulle fokusera på de 

faktiska orden ”ras” och ”kultur”.  

Centrala begrepp  
Följande avsnitt är tänkt att ge en översikt över begreppen, det blir en typ av resonerande 

begreppsförklaring där ett resonemang av de valda begreppen kommer att föras.  

Kultur  
Ordet kultur enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB), publicerad 1938, definieras som 

följande:  

 
Förhållanden genom vilka människan, ett folk eller en folkgrupp i sitt levnadssätt eller på 

något livsområde höjer sig över djurlivet, eller primitiva förhållanden. Andlig odling, 

                                                        
26 Freeden, 2003, s. 57–60.  
27 Berggren, 2014b, s. 71.  
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andlig eller materiell kultur, bildning och förfining i sätt att tänka, känna, vilja och uppträda 

o.s.v.28  

 

Kultur definieras i Ord och motsatsord som 1) civilisation och 2) bildning och sätts i motsats 

till 1) natur och 2) okultur, obildning. Böjningen ”kultiverad” definieras som 1) uppodlad och 

2) bildad, förfinad, där den första definitionen inte är relevant här men där den andra betydelsen 

sätts i motsats till 2) okultiverad, obildad, ociviliserad, vulgär; primitiv, vild, barbarisk.29  

Synonymer till kultur innefattar bl.a. civilisation, bildning, förädling, humanisering, förfining.30  

I 1938 års definition finns den föreställning om att kultur innebär att vara bättre, höja sig över 

djuren och det primitiva. Trots att kultur och natur känns som motsatser så ingår de båda i 

samma begrepp (kultur) där man kan tala om en odling eller en förädling i båda sammanhangen.  

 

Johan Fornäs, författare till boken Kultur, resonerar kring detta och berättar att ordet kultur har 

sitt, i Europa, ursprung från det latinska ordet cultura som betyder just odling och jordbruk men 

att det senare skulle få en metaforisk betydelse där man lika gärna kunde ”odla” själen och den 

mänskliga förfiningen som grödorna i jorden.31 Denna syn på kulturbegreppet där kultur är av 

människan skapad och natur som något utan mänsklig påverkan, kultur och natur som två 

motsatser kallas ontologiskt och är en av fyra definitioner eller huvudtolkningar av 

kulturbegreppet. Den ontologiska definitionen är en historisk sådan som har ändrats där 

polariteten natur och kultur har varit mer eller mindre strikt. När den kulturella sfären 

expanderade genom imperialism, upptäcktsfärder och industrialisering till exempel förändrades 

relationen mellan natur och kultur då naturen blev alltmer kultiverad av människan.32 Den 

ontologiska synen ser på kulturbegreppet som en helhet, en universell kultur. Under 1800-talet 

började man prata om flera kulturer vilket är det antropologiska synsättet. Här kan kulturer vara 

knutna till ett land, ett folk eller en tidsperiod. Detta gjorde dels att man kunde fånga egenheter 

i olika kulturformer men också att man såg kulturer som åtskilda helheter som kunde sättas 

emot varandra. Ett brett och differentierat sätt att se på kulturbegreppet är Raymond Williams 

”a whole way of life” som innebär en livsform, ett helt sätt att leva hos ett folk, en period eller 

en grupp. Den antropologiska synen, som fått sitt namn från att den ursprungligen kom från 

kolonial forskning som sökte urskilja främmande och ”primitiva” kulturer, gav näring åt de 

                                                        
28 SAOB, 1938, https://www.saob.se/artikel/?seek=kultur&pz=1, (hämtad 2019-03-20)  
29 Göran Walter, Ord och motsatsord, Stockholm, 2002, s. 135.  
30 Lillemor Swedenborg (red.), Svensk synonymordbok, Stockholm, 1992, s. 452.  
31 Johan Fornäs, Kultur, Malmö, 2012, s. 12–13.  
32 Fornäs, 2012, s. 12 – 16.  

https://www.saob.se/artikel/?seek=kultur&pz=1
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fascistiska och nationalistiska ideologierna.33 Det estetiska kulturbegreppet som uppkom runt 

1900 fokuserar särskilt på det intellektuella och estetiska uttrycket som höjer sig över det 

nyttiga samhället och vardagen.34 Skiljelinjer mellan fin- och ”ful-”, hög- och lågkultur betonas 

och tanken på ett gemensamt kulturarv, i samspel med den ontologiska universella synen, visar 

att det finns anspråk på att uttrycka mer eller mindre bestående värden för hela mänskligheten.35 

Till sist, den fjärde tolkningen av kulturbegreppet som är den hermeneutiska. Inom den här 

synen har man sedan mitten av 1900-talet velat hitta en mer teoretisk och vetenskapligt hållbar 

definition. Här definierar man kultur som något meningsskapande, något som har med mening, 

tolkning och kommunikation att göra samt genomsyrar alla mänskliga livsformer. Samhället 

och kulturen ses här som två olika perspektiv snarare än motsatser och de är på samma gång 

skilda och sammankopplade med varandra. Samhället ses som det territoriella, institutionella 

och organiserade och kulturen det meningsfulla som individer skapar och delar med varandra; 

språk, konst, åskådningar m.m.36  

 

Freedens syn på kultur som något, både symboliskt och materiellt, skapat i samhället är en bra 

utgångspunkt men dessa fyra linjer av kulturbegreppet ger dels en historisk utveckling samt en 

mer nyanserad bild. Man ser genom detta resonemang hur kulturen och kulturbegreppet är 

något ”levande” som har förändrats och bytt innebörd genom historien och som kan ses som en 

blandning av alla dessa synsätt. Både synonymerna och motsatsorden samt de fyra 

definitionerna av kulturbegreppet är användbara i undersökningen av Vägen framåts syn på och 

innebörd av kultur; hur såg man på kultur, vilken kulturkrets eller kultursammanhang tillhör 

man, vem stod utanför eller i motsats till denna, vad lyfts fram som bra, värdig och viktig kultur 

samt vad som i förlängningen ses som dålig eller oviktig kultur.  

Ras 

Ordet har sitt ursprung från tyska rasse och franskan race som på 1700- eller 1800-talet kom 

att bli det svenska ordet ras och användes om en större grupp människor eller djur som i alla 

väsentliga drag liknande varandra. Användningarna rasism och rasist började användas i 

svenskan i början av 1900-talet.37 SAOB definition av ras lyder:  

 

                                                        
33 Fornäs, 2012, s. 18–20.  
34 Fornäs, 2012, s. 23.  
35 Fornäs, 2012, s. 27–28.  
36 Fornäs, 2012, s. 29–33.  
37 Bo Bergman, Ordens ursprung: etymologisk ordbok över 2200 ord och uttryck, Stockholm, 2007, s. 273.   
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Större grupp av individer hörande till en viss biologisk art, som uppvisar vissa 

gemensamma biologiska, ärftliga egenskaper, varigm den skiljer sig från andra grupper av 

samma art, o. som bildar en på olika sätt fixerad, ofta tämligen obestämt avgränsad enhet 

inom arten […]38 

 

Under 1900-talets början var rasbiologi och rashygien väletablerade kunskapsområden i 

Sverige som påverkade både politiken och lagstiftning. Under 1930-talet började dock 

respektabiliteten för den typen av vetenskap tappa och i och med nazisternas maktövertagande 

och aggressiva raspolitik spreds det förlorade förtroendet för rasbiologin till allmänheten. 1948 

ändrades lagstiftningen mot rashets till lagen om hets mot folkgrupp. Denna formulering hade 

ambitionen att vara mer generell och inte enbart skulle riktas mot de som kunde utsättas för 

antisemitism då man ville undvika att judarna, i skenet av Förintelsen, skulle bli en särskilt 

utpekad grupp.39 Antisemitismen utgör en stor del av den rasideologiska diskussionen under 

1900-talets första hälft och det går inte att bortse från den med tanke på att den nysvenska 

rörelsen tydliga antisemitiska föreställningar.40 Antisemitism: A very short introduction av 

Steven Beller är, som titeln avslöjar, en kort introduktion och översikt till antisemitismen, dess 

historia och hur den har tagit sig uttryck. Antisemitism är för det första inte ett judiskt problem 

utan ett icke-judiskt problem där ansvar och skuld för följderna av antisemitism bör läggas på 

icke-judar. Man kan urskilja olika typer av antisemitism, förmodligen fler än vad som här 

beskrivs och mycket mer komplext. Religiös antisemitism är i grunden en kristen antisemitism 

som ser judendomen som en ytlig och materialistisk religion. Ekonomisk antisemitism som 

baseras på rädsla för men även avund på det judiska ”greppet” om ekonomin. Kulturell 

antisemitism som höll den judiska rationalismen och, återigen, materialismen ansvarig för en 

försämring av världen genom pengar, marxistisk socialism och freudiansk psykoanalys. Dessa 

ingår dessutom i en annan judisk stereotyp nämligen den internationella judiska 

konspirationen.41 Inom denna föreställning ryms idén om judarna som ansvariga för både 

kapitalismen och socialismen, att dessa egentligen var två delar av samma fenomen; en judisk 

konspiration.42 I och med europeisk kolonialism och erövring blev den judiska stereotypen 

dessutom allmänt förekommande över hela världen.43 Antisemitism har funnits i Sverige (och 

                                                        
38 SAOB, 1956, https://www.saob.se/artikel/?unik=R_0259-0175.u609&pz=5, (hämtad 2019-04-17) 
39 Leila Brännström, ” ’Ras’ i efterkrigstiden Sverige: ett bidrag till mothistoria”, Patricia Lorenzoni och Ulla 
Manns (red.), Historiens hemvist: II. Etik, politik och historikerns ansvar, Göteborg, 2016, s. 30–32.  
40 Lööw, 2004, s. 328.  
41 Steven Beller, Antisemitism: a very short introduction, Oxford, 2007, s. 65.  
42 Beller, 2007, s. 97.  
43 Beller, 2007, s. 25–26.  

https://www.saob.se/artikel/?unik=R_0259-0175.u609&pz=5
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andra europeiska länder) längre än så, redan under medeltiden och i och med kristendomens 

ankomst befästes en antisemitisk diskurs om judar som den västerländska civilisationens fiende. 

Antisemitism var alltså inget nytt men under 1800- och 1900-talet tillsammans med 

rasideologin blev antisemitismen inbäddad i det svenska samhället, trots att Sverige aldrig hade 

haft en särskilt stor judisk befolkning.44 Inom den nationalsocialistiska ideologin fanns både 

antisemitism och rasbiologi som bärande element, så även i Sverige. En distinktion gjordes 

mellan s.k. ”andliga” och ”biologiska” judar, vilket betydde att man kunde vara en ”andlig” 

jude utan att ha judiskt påbrå som baserades på att man uppträdde och hade en ”judisk 

mentalitet”.45 Dessa judiska stereotyper som vuxit fram genom historien blir ett redskap i 

undersökningen för att se hur den nysvenska rörelsen förhåller sig till judar och antisemitism. 

Undviker man ovanstående eller liknande typer av karaktärisering? Eller är det istället något 

man använder sig av?  

Bakgrund 
Per Engdahl föds 1909 i en puritansk, konservativ och nationalistisk familj från övre 

medelklassen. Tidigt i livet får han respekt för auktoritet och börjar även läsa böcker från 

familjens stora bibliotek. Under tonåren och det tidiga 1920-talet ska han ha präglats av en 

rädsla för följderna av den ryska revolutionen. 1928 gick Engdahl med i Sveriges Fascistiska 

Kamporganisation (SFKO) som var influerat av italiensk fascism, Mussolini hade också blivit 

Engdahls politiska förebild. Han lämnar dock organisationen då den blev alltmer influerad av 

tysk nazism och bildar Nysvenska Förbundet och startar 1932 även Vägen framåt som blev det 

huvudsakliga språkröret för organisationen. Under kriget hinner man byta namn till Svensk 

Opposition innan man efter kriget slutligen antar namnet Nysvenska rörelsen. Engdahl ska ha 

varit tydlig med att man redan från början skulle vara mer av en politisk klubb än ett politiskt 

parti.46 Under 1930-talet ska Engdahl ha ansett judarna ha en blandad härkomst från orienten 

och östra medelhavet och alltså inte vara en ren ras och därför snarare bör ses som ett folk än 

en ras. Av denna anledningen var det judiska problemet inte av raslig karaktär utan mer 

kulturellt, socialt och ekonomiskt. Bristen på ett eget hemland gjorde judarna till främlingar 

överallt och Engdahl var positivt inställd till den sionistiska rörelsen och dess mål med en egen 

judisk nation.47 Under framförallt 1940- och 1950-talet var Per Engdahl en ledande fascist både 

                                                        
44 Lööw, 2004, s. 291 – 292.  
45 Lööw, 2004, s. 294.  
46 Berggren, 2014b, s. 72–73.  
47 Berggren, 2014b, s. 84.  
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i Sverige och internationellt i Europa och trots att han alltid satt sig emot att bli kallad nazist så 

samarbetade han med olika nazistiska grupper, skrev i nazistiska tidningar och föreläste på 

nazistiska möten under kriget. Svensk Opposition som organisationen hette under krigsåren 

värvade dessutom folk till det tyska Waffen-SS, något som var olagligt i Sverige. Engdahls 

inflytande och betydande växte efter krigsslutet och i försöken att reorganisera grupper ur den 

europeiska extremhögern kom den nysvenska rörelsen och Engdahl att inneha en central 

position. Den s.k. malmörörelsen eller Europäische Soziale Bewegung (ESB) som den 

egentligen hette var en gemensam europeisk organisation med Malmö som högkvarter och 

Engdahl som chef över rörelsen förbindelsekontor. Man hade ambitioner att b.la. göra Europa 

till en tredje faktor i världspolitiken och kämpade för upprättelse av fascistiska och nazistiska 

krigsförbrytare.48 Under kriget hade man inom svensk Opposition haft ett tillintetgörande av 

kommunismen och förbättrade relationer med Nazityskland som huvudpunkter och man riktade 

sig främst till den övre medelklassen som ibland övergick i överklass.49 I slutet av kriget 

lyckades man värva medlemmar, främst från just överklassen, från andra nazistiska rörelser 

som Lindholmsrörelsen, Nationalsocialistiska Blocket och Furugårds rörelsen.50 Den 

nysvenska rörelsen ska under kriget i stor utsträckning ha varit diktaturvänlig, antidemokratisk, 

antiparlamentarisk och antisemitisk.51  

Undersökning  
Uppsatsens undersökning kommer följa en kronologisk ordning då en del av uppsatsens 

frågeställning är om man kan se någon förändring över de valda fyra åren, något som lättast 

görs genom att ställa upp källmaterialet år för år. Underrubrikerna i undersökningen har 

baserats på texternas innehåll inom respektive år för att lättare kunna utläsa eventuella 

återkommande teman och samband.  

1946 – Antikommunism och antiken  
Under 1946, undersökningens första år, präglas tidningen en hel del av utfallet i kriget. 

Rapporteringen i Vägen framåt om läget i Europa med fredsförhandlingar och liknande 

genomsyras av en ton och en känsla av orättvis och felaktig behandling av krigets förlorare, i 

synnerhet Tyskland, men i förlängningen även av de själva. Det är de allierade som oftast 

hamnar i skottgluggen för den nysvenska rörelsens kritik där antikommunismen går som en röd 

                                                        
48 Lodenius och Larsson, 1991, s. 89–94.  
49 Wärenstam, 1972, s. 160.  
50 Nilsson, 1998, s. 290. 
51 Wärenstam, 1972, s. 161.  
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tråd genom hela undersökningsperioden. Året präglas även på kultursidan av en känsla av 

försummande av den svenska men även den västerländska kulturen, där man tycker sig se en 

stundande kulturkris.  

 

Nazism och antikommunism 

Redan i det första numret 1946 har man en artikel vars rubrik lyder ”Nazism och verklighet” i 

vilken man snuddar vid både nazismens nackdelar men också dess förtjänster. Att det fanns 

problem i den nazistiska ledningen ska inte förnekas, men att man i Tyskland lyckades lyfta 

nationen från ”vanmakt till världsmakt” på några år poängterar samtidigt artikelförfattaren är 

obestridligt. I artikeln ges en förklaring till det nazistiska rastänket där de allierade beskylls för 

att göra om samma misstag som man gjorde i Versaillesfreden 1918, d.v.s. man utmålar 

tyskarna som barbarer. En nedvärderande bild som enligt skribenten i Vägen framåt var det 

som gjorde att Hitler och Nazityskland, som en motreaktion, vände sig till rasläran och idén om 

den nordiska rasens överhet. För att undvika en liknande situation borde inte de allierade 

”stämpla nazismen som de radikala onda, vilket till varje pris måste utrotas.” Istället borde man 

från segrarmakternas håll kunna erkänna det storartade som fanns inom nationalsocialismen. 

Alla allierade förutom ryssarna det vill säga, som med skribentens ord är ”väsensfrämmande 

för hela Europa” och ”står i vägen för varje förnuftig lösning”.52  

 

Den här artikeln i årets första nummer speglar på ett rätt bra sätt hela året.53 Man tar inte avstånd 

från Tyskland eller nazismen, även om man lite lätt uttrycker ett ogillande för vissa aspekter, 

istället vänder man sitt fokus mot de allierade och kritiserar deras sätt att hantera saker och ting. 

Vikten av att se förtjänsterna i nationalsocialismen, vilket är en återkommande synpunkt, blir 

synligt här.54 Man skymtar känslan av en orättvis och felaktig behandling av Tyskland, där man 

anser att den olyckliga rasidén egentligen var vinnarna av första världskrigets fel. Ryssarna 

skiljs från övriga Europa och sätts i motsats till förnuftet.  

 

Strömningarna i Vägen framåts rapportering knyts ihop i en av de sista artiklarna för året där 

man b.la. tar upp hur orättvist behandlad och utpekad man själv har blivit genom att återge hur 

högertidningen Bohus-posten kallat nysvenska rörelsen och Vägen framåt för en nazisttidning 

                                                        
52 ”Nazism och verklighet”, Vägen framåt, nr 1 1946.  
53 Se till exempel; ”Framtidsperspektiv på tysknazism”, Viking, Vägen Framåt, nr 2 1946. 
54 Se även; ”Västerlandets undergång”, Viking, Vägen Framåt, nr 38-39 1946; ”Blod ropar på blod”, Viking, 
Vägen Framåt, nr 48-49 1946.  
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som sprider nazistisk sadism.55 Smädelser likt dessa har Per Engdahl tidigare under året 

kommenterat på sin ledarsida:  

 
Vi nysvenskar se det som en huvuduppgift för svensk nationalism att trots all förföljelse, 

torts all diskriminering, behålla huvudet kallt, inte lägga alla oförrätter på minnet, inte gå 

upp i ett förgrämt revanchbegär [sic] utan istället söka arbeta för en försoning mellan 

gammalt och nytt, mellan auktoritet och frihet, mellan personlighet och folkgemenskap.56  

 

Per Engdahl och den nysvenska rörelsen tar här på sig rollen som den moraliskt högre stående, 

”the bigger person”. De kan och ska se förbi sådana anklagelser med syftet att nå ett högre mål, 

nämligen rädda kulturen och samhället undan kommunismen.57 I samma artikeln där man 

bemöter Bohus-postens anklagelser kritiserar man även de allierade för deras hantering av tyska 

fångar ute i Europa, man menar att pressen tiger om den ”fruktansvärda allierade terrorn” samt 

att ”vill man skapa garantier mot en upprepning av nazismens missgrepp, bör man minst av allt 

göra om dem i förstorad skala.”58 Likt andra artiklar under året påpekar man här den nysvenska 

rörelsens avståndstagande från vissa delar av nazismen, våld och enskilda rötägg till exempel, 

men man framhäver också sidor man anser vara positiva.59 Antikommunism uttrycks, om än 

inte i så många ordalag, genom att beskriva hemskheter i de engelska zonerna och sedan 

konstatera; vad sker då inte i den ryska zonen! Dessutom framställs skribenten på Bohus-posten 

som en obalanserad och obetydande person baserat på ”hans språk, vars grova tillyxning 

närmast påminner om kommunistpressen.”60 Här beskrivs en person vars språk, enligt 

tidningens formulering, kan tolkas vittna om en sämre utbildning och som anses vara i enlighet 

med kommunisternas standard.  

 

Antisemitism och ras 

I ett kortare inslag med rubriken ”Antisemitism och lagstiftning” tar man uttalat avstånd från 

propaganda som kommit från det Antijudiska kampförbundet med hänvisning att det ”är till 

direkt skada för den nationella saken i Sverige” och ovärdigt ett svenskt kultursamhälle. Det 

som föranlett notisen är diskussion kring en eventuell lagstiftning mot antisemitism, något som 

                                                        
55 ”Blod ropar på blod”, Viking, Vägen Framåt, nr 48-49 1946.  
56 ”Svensk kulturpersonlighet”, Per Engdahl, Vägen Framåt, nr 24-25 1946.  
57 ”Svensk kulturpersonlighet”, Per Engdahl, Vägen Framåt, nr 24-25 1946.  
58 ”Blod ropar på blod”, Viking, Vägen Framåt, nr 48-49 1946.  
59 ”Blod ropar på blod”, Viking, Vägen Framåt, nr 48-49 1946. Se även; ”Framtidsperspektiv på tysknazism”, 
Viking, Vägen Framåt, nr 2 1946.  
60 ”Blod ropar på blod”, Viking, Vägen Framåt, nr 48-49 1946.  
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man också tar avstånd från då man menar att det endast skulle skada judarna att ha en sådan 

”särställning”. Judefrågan, menar Vägen framåt, bör lösas med öppen och saklig diskussion och 

man påpekar också att det finns tillräckligt med fakta kring judarnas missförhållanden för att 

man ska kunna lösa detta utan någon lagstiftning.61 I en annan notis diskuterar man judefrågan 

pånytt, den här gången om lösningen med Palestina. Vägen framåt menar att den lösningen är 

omöjlig på grund av de protester som uppstått bland muslimer där ett ”hotfullt språk” ska ha 

använts av den muslimska pressen i Indien och där man också ska ha öppet beklagat att Hitler 

förlorade kriget. Notisen avslutas med de laddade orden: ”Återstår Madagaskar”.62 Vilket syftar 

på Nazitysklands tidiga idé om att förflytta alla judar till Madagaskar som en lösning på 

”judeproblemet”.  

 

Man är tydlig med att man hyser sympati för Tyskland, men att det inte behöver betyda att man 

är emot eller vill se ett försvagat England. Det engelska imperiet, anser Vägen framåt, är en 

trygghetsfaktor för Europa, där Indien vid tidpunkten benämns som imperiets ”problembarn”. 

Ett problembarn i den bemärkelsen att de önskar självständighet, en önskan som väckts genom 

inspiration från engelsk kultur och möjliggjorts av engelsk administration och förvaltning. I 

artikeln beskrivs de två rivaliserande grupperna i Indien, hinduer och ”muhammedaner” 63, på 

ett generaliserande sätt. Hinduerna, som utgör den största delen av kongresspartiet med 

Mahatma Gandhi, en sällsam man som fått stor uppskattning i Europa som huvudperson, 

beskrivs som ”fredliga och teoretiskt lagda” och muslimerna som ”ett praktiskt och krigiskt 

släkte, berett att med hård och blodig hand kämpa för sina intressen.” En hinduisk minoritet i 

ett framtida delat Indien skulle, menar man, dessutom utsättas för fruktansvärd terror av en 

eventuell muslimsk stat. Artikeln avslutas med ett annat problem i den indiska situationen; så 

fort England drar sig bort kommer Sovjetunionen att ta över Indien som en del i sin 

”efterlängtade väg till herravälde över jorden”.64 I texten görs distinkta karaktäriseringarna av 

hinduer respektive muslimer. De beskrivs som motsatser av varandra; teoretisk kontra praktisk, 

fredlig kontra krigisk. Där hinduerna som utgör kongresspartiet influerade av västerländsk 

kultur och styre är de fredliga medan muslimer som inte beskrivs vara under engelskt eller 

västerländskt inflytande blir de krigiska. Ytterligare en intressant aspekt är hur Indien beskrivs 

                                                        
61 ”Antisemitism och lagstiftning”, Vägen Framåt, nr 16 1946. 
62 ”Hela arabvärlden i jäsning”, Vägen Framåt, nr 19 1946.  
63 Ålderdomligt ord för muslimer 
64 ”Det indiska problemet”, Viking, Vägen Framåt, nr 5 1946.  
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i artikeln som ett sagoomspunnet rike, ordval som tenderar att exotifiera och mystifiera nationen 

och befolkningen. 

 

Erik Matsson skriver i en artikel med den inte helt okontroversiella titeln ”Utrensning” hur, 

med skribentens ord, regeringen ska ”rensa ut” tjänstemän som visat sympatier med nazismen. 

Hur detta kan hända i Sverige med sitt utpräglade sinne för rättvisa resonerar Matsson kring i 

artikeln.65 Det finns andra exempel på Vägen framåts syn på det svenska sinnet för rättvisa, till 

exempel skriver man i en artikel senare under året om hur kampen för rättvisa är en del av det 

svenska arvet.66 Att den s.k. utrensningen skulle vara för nationens säkerhet avfärdar Matsson 

med argumentet att detta i så fall borde skett redan under kriget samt att den enda grupp som 

kan hota samhällsordningen är kommunisterna, en grupp som inte är under utredning. 

Regeringen hårda tag mot nazistsympatisörer menar Matsson kan vara för att dölja sitt egna 

förflutna men det intressantaste inlägget i debatten tar man från Sigmund Freud, som man 

påpekar själv var jude. Freud ska ha uttalat sig om antisemitism som en säkerhetsventil i 

samhället, varje människa har en aggressionsdrift – en viss grymhet och lust till förstörelse som 

behöver få ett utlopp och som annars kan få hela samhället ur balans. Skribenten framhåller att 

även om det verkar grymt och förkastligt så är det för samhället praktiskt att ha en grupp 

människor som folket kan ”avreagera sina sadistiska instinkter” på. Vidare skriver Matsson: 

”Att sadismen är en realitet inom människan lär väl ingen längre kunna förneka.” Judarna, som 

man är noga att påpeka inte alls är någon hjälplös grupp, har tidigare utgjort den grupp man 

kunnat få utlopp för sin aggressionsdrift på men nu, efter kriget, har ”nationens boxboll” istället 

blivit nationalisterna.67 Det vill säga de själva.  

 

Öst och väst 

I artikeln ”Myten om kulturen” skriver Erik Matsson om hur människan är tudelad mellan drift 

och förnuft där drifterna är aktiva och praktiska medan förnuftet är teoretiskt och osäkert, dessa 

två delar står i motsats till varandra. För att kunna fastställa vad som är värdefullt, d.v.s. värt 

att bevara eller uppnå, i en världsåskådning måste ett högsta värde bestämmas som kan stå över 

förnuftet. Hos fascismen var detta högsta värde staten, hos nationalsocialismen folket och hos 

den nysvenska rörelsen är det högsta värdet kulturen. Av historien har man lärt att en högre 

kultur inte kan absorberas av en lägre stående. Det enda sättet att förinta en högre stående kultur 

                                                        
65 ”Utrensning”, Erik Matsson, Vägen Framåt, nr 21 1946.  
66 ”Blod ropar på blod”, Viking, Vägen Framåt, nr 48-49 1946.  
67 ”Utrensning”, Erik Matsson, Vägen Framåt, nr 21 1946.   
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är att biologiskt utrota den. Ryssland tas som exempel; i sin expansion har de övertagit 

oräkneliga folk, primitiva sultanat och barbarstammar som helt blivit en del av det ryska väldet. 

Finland, Polen och Baltikum däremot, trots ryska försök, har kunnat behålla sin egenart. Något 

som tillskrivs dessa länders en gång delaktighet i den västerländska kulturen och dess andliga 

tradition. De har alltså tillhört en högre kultur (den västerländska) och därför inte kunnat 

inlemmas i den ryska. Kulturen beskriver Matsson som ”den absolut sista försvarslinjen” och 

en hel nations överlevnad kan bero på styrkan i dess kulturmedvetande. Den svenska nationella 

kulturen är dock svag; man saknar historiska kunskaper, ingen läser klassisk litteratur och 

traditioner har fallit i glömska. Matsson menar att kultur är ytterst viktigt ifall Sverige skulle 

bli ockuperat eftersom det är kulturen och inte materiella ting som ger kraft åt nationen att 

behålla sin integritet och förhindrar att fullständigt uppslukas.68  

 

Kulturkrisen som Vägen framåt tycker sig se tar sig uttryck i kulturspalterna där krisen beskrivs 

som en djupgående sjukdomsföreteelse i det svenska kulturlivet. Det man b.la. kritiserar är 

standarden på kulturen och undervisningen där man ser en framtid där ledande positioner i 

Sverige innehas av oskolade människor med en rejält sänkt kulturnivå och en sämre förmåga 

att dra kopplingar mellan dagens problem och historien. Lösningen är en slags 

allmänbildningsexamen i ämnen som historia, kristendom, litteraturhistoria, geografi och 

biologi. Där alla, även yrkesutbildade, har en allmänbildning som hjälper att behålla den 

svenska kulturens standard.69 En artikel inleds med meningen: ”I ett ögonblick, då den 

västerländska kulturen synes mera hotad än någonsin, må det vara tillåtet att stanna inför det 

väsensegna i denna kultur”. Man menar att öst och väst ofta ställs som varandra motsatser och 

så även i den här artikeln där man avhandlar de som två kulturella motsatser. Den orientaliska, 

eller österns kultur, är i grunden religiös och kollektivistisk medan den västerländska, sprungen 

ur det grekiska arvet, är individualistisk vilket senare kom att bli den mänskliga friheten. 

Yttringar som konst, diktning, vetenskap och filosofi är del av det hellenistiska arvet. 

Kristendomen är syntesen av den västerländska individualismen och den orientaliska 

gemenskapen.70 Liknande resonemang förs i en annan text där man konstaterar att det spända 

läget mellan öst och väst är mer än politik, det är en urgammal motsättning mellan två olika 

kulturtraditioner. Diskussionen som följer är om denna motsättning är ofrånkomlig eller inte. 

Här ger man exempel på tider i historien när östlig och västlig kultur influerat varandra, som 

                                                        
68 ”Myten om kulturen”, Erik Matsson, Vägen Framåt, nr 6 1946.  
69 ”Humanismens kris”, Vidi, Vägen Framåt, nr 32-33 1946.  
70 ”Österland och Västerland”, Viking, Vägen Framåt, nr 42-43 1946.  
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exempel ges europeiseringen av tsarryssland under 1700- och 1800-talen där positiva 

växelverkningen mellan europeisk kultur och rysk litteratur resulterade i namn som 

Dostojevskij och Tolstoj. Med bolsjevismen har dessvärre klyftan ökat och 

nationalsocialismens framväxt i Tyskland kan ses som en försvarsställning mot bolsjevismen 

och den andliga utarmningen av väst. Kristendomen dödförklarar man i artikeln. Materialism 

och naturvetenskap har spritt sig på bekostnad av tro, både i öst och väst, man menar i artikeln 

att det är en religiös renässans som krävs för att återigen binda ihop öst och väst och skapa 

fred.71 

 

Frankrike verkar för Vägen framåt vara något av en förebild, i en artikel skriven av Erik 

Matsson som publicerades på kulturspalterna skriver han om en stark och medveten vilja i 

Frankrike att återigen bli en kulturellt ledande stat, en vilja som han menar skulle vara lärorikt 

för svenskar att studera. Man återvänder till antika och hellenska berättelser vilket författaren 

menar är ett sätt att hålla fast vid den europeiska egenarten där man inte får låta sådana 

kulturskatter och traditionsarv glömmas bort. Om man ska undvika att ”asiatiseras eller 

amerikaniseras” måste den europeiska andligheten och själen bevaras. Det amerikanska 

inflytandet är mer än bilar och kylskåp, det är en kvantitetsdyrkan och standardmaterialism som 

tillsammans med ”vågor av asiatiskt människoförakt” kan avsluta Europa som världens andliga 

centrum. Matsson är kritisk till det svenska agerandet gentemot sådana yttre hot. I Sverige 

springer man ”med tungan utom mun efter det nyaste nya, det må vara hur omoget och infantilt 

som helst, och vi låta sorglöst den gamla västerländska bildningstraditionen sjunka undan.” Här 

tar man återigen upp de bristande kunskaper i historia, klassisk litteratur och filosofi hos det 

svenska folket.72 Synen på den svenska kulturen och kulturarvet går i en liten notis att läsa som 

något, i sitt väsen, ”kärnsvenskt” som intagit impulser utifrån och omformat dessa efter det 

kärnsvenska väsen och Sveriges kulturarv har inte, som Dagens Nyheter ska ha hävdat, ett 

internationellt ursprung.73  

 

Samtiden och teater  

Teater är den kulturform som tas upp allra mest under året 1946. Två teateruppsättningar som 

delar vissa likheter vad gäller handling och tolkning är ”Sankta Johanna” en uppsättning av 

Bernard Shaws drama om Jeanne D’Arc och franske Jean Anouilhs ”Antigone”, som bygger 

                                                        
71 ”Bindestrecket mellan öst och väst”, Viking, Vägen Framåt, nr 40-41 1946.  
72 ”Under eviga stjärnor”, Erik Matsson, Vägen Framåt, nr 36-37 1946.  
73 ”Socialism och kultur”, Vägen Framåt, nr 40-41 1946.  
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på en antik grekisk berättelse om kung Oidipus dotter. Båda artiklarna relaterar innehållet i 

teaterföreställningarna till den samtida situationen i Europa och tar upp teman som plikt, 

nationalism och martyrskap.  

 

Antigone spelades i Sverige som radioteater men den skrevs av en fransk författare och sattes 

även upp av tyskar i det ockuperade Frankrike. Något som enligt artikelförfattaren vittnar om 

styrkan och självbevarelsedriften i den franska kulturen som under sådana omständigheter som 

existerade i Frankrike kunde skriva en teater där, enligt artikelförfattarens analys, Kreon (en av 

huvudpersonerna) symboliserar kulturen och Hitler medan Antigone står för naturen och det 

franska motståndet. Att tyskarna har låtit sätta upp denna teater menar författaren vittnar på ett 

positivt sätt om deras förståelse för det tragiska i sin egna ställning. Kreon gestaltas som en 

person som egentligen uppskattar vackra ting såsom blommor och böcker men som en dag 

befinner sig i en position som kung av Tebe. Han älskar inte makten, han är inte lycklig i den 

men det är ett jobb som måste utföras. Det är omständigheterna och inte han själv som 

bestämmer hans handlande och i den här uppsättningen får man enligt skribenten för en gångs 

skull se diktatorn som en människa samt förståelse för hur tung en kungakrona kan vara. Kreon 

är logisk och resonerande medan Antigone är spontan och okontrollerad i sina drifter men också 

modig. Kampen mellan Kreon och Antigone beskrivs som i grunden kampen mellan kultur och 

natur.74  

 

I ”Sankta Johanna” framställs Jeanne D’Arc på liknande sätt som Antigone. Hon är intuitiv, en 

kraftmänniska, en ledare man följer ”när förnuftet inte längre hjälper”. När slaget är vunnet och 

hon inte längre behövs återgår man till förnuftet, då är hennes styrka snarare ett hinder. 

Engelsmännen som senare dömer Jeanne D’Arc till döden kunde inte handla annorlunda under 

rådande omständigheter, de var bara människor som handlade av plikt, likaså Jeanne D’Arc 

själv. De som egentligen är skurkar här är snarare fransmännen, de medelmåttor som övergav 

sin räddare. ”Sankta Johanna” beskrivs av skribenten som ”ett verkligt aktuellt drama” där 

Jeanne D’Arc målas upp som en ledare som vinner makten och folket med sin personlighet men 

också väcker avund. Paralleller dras mellan hertigarna som ville att Jeanne D’Arc skulle 

glömmas bort för alltid och den samtida försäkran om att nazismen och dess idévärld kommer 

hållas begraven. Skribenten avslutar med att framhäva att Jeanne D’Arc väckte det franska 

nationalmedvetandet och den europeiska nationalismen samt att:   

                                                        
74 ”Ett missförstått radiodrama”, Viking, Vägen Framåt, nr 3 1946.  
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Hon är den första i raden av Europas tragiska hjältegestalter. I skenet av kättarbålet i Rouen 

skymta skuggorna av dem, som gingo under för en stor idé – Gustav Adolf, Karl XII, 

Napoleon Bonarparte och Adolf Hitler.75  

 

Tänkvärt är att i ”Antigone” representerar Kreon Hitler; den påtvingade kungakronan, plikten 

och förnuftet. Medan i ”Sankta Johanna” symboliserar Jeanne D’Arc situationen i Nazityskland 

genom att vara hjälten som räddade Frankrike, som fick med sig folket men som sedan övergavs 

och dog för sin övertygelse. Trots att hennes tillskrivna egenskaper stämmer bättre överens med 

Antigones.  

1947 – Amerika och frihet  

Under undersökningens andra år fortsätter man med teman som orättvisa och antikommunism 

där de allierade fortfarande är föremål för granskning. Nya inslag som sticker ut under 1947 är 

Vägen framåts inslag av vetenskap och psykologi i sin rapportering samt frihet som 

genomgående ämne. Kulturen följer samma linje som övrig rapportering med vetenskap och 

hot mot den västerländska kulturen som huvudlinjer.  

 

Antikommunism  

Vem man anser vara det största hotet mot det västerländska samhället och världsordningen är 

inget man hymlar med när man i sitt stående inslag ”Sanningen om kommunismen” publicerar 

en artikel med rubriken ”Kommunismen – världsfaran nr 1”. Just den här texten handlar om hur 

man i USA börjat tillämpa ”antikommunistiska rensningsåtgärder” mot kommunister och 

kommunistsympatisörer bland USA:s intellektuella och statliga tjänstemän. En utredning av 

representanthuset har gjorts och bevis har enligt denna hittats på det amerikanska 

kommunistpartiets agerande som en agent för Sovjetregeringen. Sovjetunionens infiltrerande 

och Stalins avskaffande av Komintern 1943 beskrivs som en del av ”Sovjetunionens sluga 

taktik”76 för att man skulle ses som mer demokratiska i sina medallierades ögon. Artikeln hyllar 

USA men även England som också ska ha vidtagit åtgärder mot kommunistiska vetenskapsmän 

och statstjänstemän för deras insikt om vem som egentligen utgör en fara för världen. Sverige 

menar man, är efter i denna tanke då man fortfarande ser nazismen och inte kommunismen som 

det stora hotet.77 Ytterligare tecken på den nysvenska rörelsens antikommunism syns i deras 

                                                        
75 ”’Jungfrun’”, Vägen Framåt, nr 10 1946.  
76 Fler exempel; ”Stalins nya giv”, Vägen Framåt, nr 23-24 1948.  
77 ”Kommunismen – världsfaran nr 1”, Sigurd Ring, Vägen Framåt, nr 13-14 1947.  
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segment ”Den nysvenska rörelsen” i artikeln ”Mot kommunism för folkstaten” där man inleder 

med: ”Den nysvenska rörelsen har haft en fiende, har en fiende och kommer att ha en fiende, 

kommunismen. Kommunismen är ett hot mot det svenska folket.” I artikeln lyfter man även 

vad som skulle hända om kommunismen vann, b.la. skulle det betyda den nationella frihetens 

och bondeklassens undergång där varje fri företagsamhet och personligt liv skulle förgöras. 

Kommunismens existens menar man vittnar om en vantrivsel i rådande svenska partidemokrati 

och den främsta punkten på den nysvenska dagordningen är kampen mot kommunismen.78  

 

Det finns inte bara motsättningar mellan öst och väst vilket var föremål för flera artiklar under 

1946, ideologiska splittringar inom den ”utomkommunistiska” delen av världen tar Vägen 

framåt också upp som ett hot mot Europas existens och framtid. Fascismen och dess 

folkgemenskapstanke i samverkan med demokratisk frihetstanke och rättssäkerhet behöver 

samverka för att Europa ska kunna stå emot både kommunism och islam, man vill ”åter kunna 

lyfta upp de vita folkens sällsamma kontinent till en ledarställning i världen.” Man tillskriver 

européer egenskaper som en ”inneboende styrka” och skapandeförmåga som trots Europas 

skadade tillstånd är egenskaper som ska hjälpa nå detta mål. Man berättar i artikeln om hur 

”muhammedanismen”, med sin antieuropeiska inställning, är på frammarsch i Afrika och trots 

deras tekniska underlägsenhet kan glädjas åt framgång i kampen mot västerlandet. Att man inte 

kan stå upp mot den arabiska världen beskrivs som ett tecken på den västerländska andans 

sjukliga tillstånd. Afrika, menar man, måste knytas till Europa ”över rasgränserna”; europeisk 

nationalism och kultur ska också bli afrikansk.79 Varför man i Vägen framåt tycks så intresserad 

av Afrika verkar vara dels för att stoppa spridandet av islam, dels för att, som beskrivet ovan, 

återigen visa den europeiska kontinentens särställning och dels för att vinna kampen mellan 

Europa och Asien, vilket kan tolkas som kampen mellan Europa och kommunismen. Man 

skriver: ”Kampen mellan Europa och Asien […] kommer att avgöras i Afrika. Om den svarta 

kontinenten kommer kampen att stå, och den som vinner den kampen, har vunnit framtiden.”80  

 

Frihet, arv och miljö   

Tyskland och nazismens psykologiska orsaker är föremål för intresse under efterkrigstiden och 

så även för Vägen framåt. I en artikel diskuterar man överläkaren Sven Hedenbergs skrift 

Tyskland som psykiatriskt problem som i sin tur börjar med att kritiserar Ingjald Nissens arbete 

                                                        
78 ”Mot kommunismen för folkstaten”, Ajax, Vägen Framåt, nr 9-10 1947.  
79 ”Europas framtid”, Viking, Vägen Framåt, nr 29-30 1947.  
80 ”Europas framtid”, Viking, Vägen Framåt, nr 29-30 1947.  
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Psykopaternas diktatur. I vilken den norske psykoanalytikern enligt Vägen framåts skribent ser 

den tyska nationalsocialistiska regimen som psykopater som genom en tradition av 

mansförbund, präglat av mystik och homosexualitet, resulterat i en ovillkorlig lydnad till 

ledaren. Det tyska folket ska dessutom, enligt Nissen, ha feminina egenskaper vilket man 

kompenserat med en dyrkan av manlighet. Hedenberg motsätter sig denna förklaring och 

ovetenskapliga mystik och menar att man, precis som med individer, måste undersöka 

sjukdomshistorien och går därför 300 år bakåt i den tyska historien. Både Hedenberg och 

artikelförfattaren använder sig av metaforer där Tyskland liknas vid ett misshandlat barn som 

vuxit upp med svåra yttre förhållanden och en oförstående miljö. Versaillesfreden tas återigen 

upp som en grym orättvisa men även trettioåriga-kriget ska ha sargat Tyskland och hämmat 

politisk utveckling. Hedenberg är även inne på idén om tyskarnas biologiska arv som 

mindervärdigt på grund av slaviska inslag och konstaterar att det ”missanpassade, trotsiga 

’barnet’” som är Tyskland haft en ovanligt dålig start. Skribenten i Vägen framåt använder sig 

av en barnpsykologisk term, ”det vanartiga barnet”, som användes i äldre svensk lagstiftning 

där ofta föräldralösa barn uppfostrades med självbilden att man var till besvär för samhället 

vilket i sin tur kunde resultera i en trotsig inställning gentemot samma samhälle. En term som 

i artikeln hjälper att illustrerar hur man anser Tyskland har behandlats. Man menar att trots all 

psykologi och humanitet ser världens demokratier ändå på ”problembarnet Tyskland” som det 

”vanartiga barnet” som dessutom, ytterligare en metafor, fått en styvmoderlig behandling. I 

artikeln drar man paralleller till hur nazisterna såg på och behandlade judarna och hur allierade 

ser på och behandlar tyskarna.81 Ett försök att likställa de tyska brotten med allierade.   

 

Ytterligare en text som diskuterar kring arv och miljö tar upp motsättningen mellan frihetsidén 

och socialpolitik. Man menar att frihetsidén bygger på tanken om att människan är fri att forma 

sitt liv och har ett ansvar för hur det artar sig. Socialpolitiken å andra sidan är till för att hjälpa 

människor som, på grund av yttre och inre omständigheter, hamnat i svårigheter. Psykiska 

problem, som ses som inre omständigheter, kan till exempel förklaras genom miljön eller det 

biologiska arvsanlaget hos en individ. Med den tanken blir människan ”en produkt av arv och 

miljö, av folkets rasliga struktur och de rådande samhällsförhållandena.” Om man anser att 

människan kan bli påverkad av sådana yttre och inre omständigheter inskränks frihetsidén och 

man kan argumentera för att man inte kan hållas ansvarig för sina handlingar eller sitt liv. 

Skribenten resonerar att båda dessa tankesätt samverkar, samhällsförhållanden och det 

                                                        
81 ”Det vanartiga barnet”, Vägen Framåt, nr 43-44 1947.  
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kollektiva spelar en stor roll samtidigt som varje människa har ett individuellt ansvar och 

särdrag. Artikeln påpekar också att det är de människor som kan bryta sig ur det kollektiva och 

gå sin egen väg som för utvecklingen framåt.82   

 

Tråden om arv och miljö samt den mer filosofiska frågan om frihet plockas även upp i 

kulturspalterna; hur påverkas människan av sitt arv eller sin miljö, hur medveten om livet är 

man och är man fri att välja eller är allt förutbestämt. I artikeln ”Den eviga tvekampen” 

diskuteras dessa frågor utifrån professorn Nils von Hofsten. Miljön utgör en stor del av den 

man är men den kan inte ändra på arvsanlaget där vissa är födda på ett visst sätt eller 

förutbestämda av sina nedärvda gener att påverkas och förändras på ett visst sätt. Hofsten lägger 

till ytterligare en faktor till arv och miljö-debatten, nämligen slumpen. Om slumpen är en faktor 

påverkar den bilden av människan som förutbestämd av sitt arv eller sin miljö. 

Artikelförfattaren anmärker dock att om vi är på ett visst sätt, oavsett om det är förutbestämt 

eller blir så av slumpen, så blir utgången densamma och lägger själv fram frågan om 

medvetande. Är vi medvetna om vårt liv och vilka möjligheter som finns och har vi då den fria 

viljan att välja, eller är valen också förutbestämda? En fråga och en kamp mellan logisk 

saklighet och idéernas föreställning som är lika gammal som den västerländska kulturen.83 På 

samma sätt som man diskuterade kring Kreons och Jeanne D’Arcs situation resonerar man kring 

hur mycket påverkan vi som individer har över våra liv och handlingar, hur mycket är fri vilja 

och hur mycket är påverkan och omständigheter.  

 

Frihet diskuteras vidare i en artikel där man ifrågasätter friheten inom det demokratiska 

statsskicket. I den nysvenska rörelsen hävdar man att man var emot tre saker hos nazismen, 

samma tre saker som man idag ser och är emot inom den svenska demokratin; likriktning, 

rasideologi och rättssubjektivism. Med likriktning syftar man på försöken att putta vissa 

meningsriktningar utanför det accepterade, rasförföljelserna på judar likställer man med 

partidemokraters inställning till tyskar och med rättssubjektivism menar man att personer i 

opposition till rådande ideologi döms hårdare än de som ingår i den. Trots att press- och 

yttrandefriheten är stor i Sverige påpekar man att det ändå innebär stora risker att kritisera 

regeringen. Har man en annan åsiktsriktning menar Vägen framåt, riskerar man att bli förföljd, 

trakasserad och man kan t.o.m. äventyrar sin karriär. Man påstår i artikeln att:  

                                                        
82 ”Frihet och socialpolitik”, Jack Jeffersson, Vägen Framåt, nr 25-26 1947.  
83 ”Den eviga tvekampen”, Vidi, Vägen Framåt, nr 33-34 1947.  
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I Sverige är pressfriheten ofantligt mycket större än i nazisternas Tyskland, men det finns 

här några mäktiga grupper, som besitta faktiskt monopol på det tryckta ordet, emedan alla 

tillgängliga resurser av ekonomisk natur ligga i händerna på dessa grupper.84 

 

Här kritiserar man demokratin som statsskick och försöker visa på att det inte är så fritt som det 

påstås utan att det finns grupper som styr vilka åsikter som är godkända, vilket är ett hot om 

man befinner sig utanför det accepterade. 

 

Antisemitism och ras  

I en lite kortare artikel rapporterar man om ett dubbelmord i en butik som ska ha utförts av två 

före detta koncentrationslägerfångar, en jugoslavisk och en polsk. I artikeln återger man hur 

dådet i andra tidningar ska ha förklarats med den mentalitet som existerat i de tyska lägren samt 

svårigheterna för de två männen att försörja sig i Sverige. Vägen framåt ställer sig skeptiska. 

För det första är man tveksam till om den ena verkligen är jugoslav då ”namnet tyder möjligen 

på annan nationalitet och samma är förhållandet med mannens affärsbetonade karriär”. För det 

andra tror man att de två endast velat ha en lätt dagdrivar-tillvaro. I kontrast till detta brott 

ifrågasätter man Dagens Nyheters publicerande av passförfalskande ”nazistiska”85 flyktingar 

som, enligt Vägen framåt, har ”verkligt förmildrande omständigheter” i att vilja ta sig till 

Sydamerika.86 Ordet verkligt antyder att man inte ser de två koncentrationslägerfångarnas 

omständigheter som riktigt förmildrande, inte i jämförelse. Man har dessutom insinuerat att de 

inte heller är att lita på då den enes nationalitet samt uppgifterna om att de ska haft svårt att 

försörja sig, enligt Vägen Framåt, inte verkar stämma. Det mest iögonfallande i hela den här, 

relativt korta, artikeln är dock de sista raderna där man beklagar sig över att känslorna tagit över 

så pass att till och med de värsta brott slätas över om man som förbrytare står politiskt rätt, 

vilket idag kan kännas ironiskt och magstarkt när man ser vilka man i artikeln jämför med.  

 

I en mindre notis där svarta ska ha nekats hyra hotellrum på grund av deras hudfärg och där 

hotellägarna har hänvisat sitt beslut till amerikanska gäster tar den nysvenska rörelsen starkt 

avstånd. Man menar att i Sverige har man antagit principen om människovärde och att man inte 

bör använda rasolikheter för diskriminering. Denna ”skuggsida” av amerikansk livsstil vill man 

                                                        
84 ”Frihet och demokrati”, Viking, Vägen Framåt, nr 17-18 1947.  
85 I artikeln inom citattecken 
86 ” ’Sympatiska mördare’ ”, Vägen Framåt, nr 23-24 1947.  
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i Vägen framåt inte veta av och en enig svensk front mot den här typen av amerikanisering bör 

upprättas. Trots ett uttalat ogillande mot att människor nekades rum på grund av sin hudfärg är 

man inte främmande för att rasblandning rent biologiskt kan vara olyckligt och man bör som 

människor av olika raser respektera varandra men inte blanda blod.87  

 

Film och kulturens värde   

Amerikanisering uppmärksammas också i Vägen framåts kulturspalter. Man talar om filmen 

som det modernaste sättet att förmedla upplevelser, den kulturform som snabbast och starkast 

växer tack vara den breda publiken som den i huvudsak vänder sig till. Filmen som konstform, 

skriver signaturen Libertas, är snabb med att fånga upp olika strömningar men den ger ofta 

skildringar i en förenklade och ”förgrovad form” samt saknar litteraturens förmåga att komma 

med banbrytande idéer på grund av den breda publiken som ska tilltalas. Den svenska filmen 

står sig enligt Vägen framåt bra, där den precis som i den övriga världen började som billig 

underhållning men sedan har den svenska filmen involverat stora konstnärer och författare och 

kännetecknas av nordisk kärvhet, friskhet och enkelhet, i en positiv bemärkelse.88 I en 

kulturartikel skriven av Erik Matsson diskuteras den nyutnämnda litteraturprofessorn Victor 

Svanbergs syn på den moderna litteraturen. Svanberg ska mena att den moderna diktningen är 

urspårad, ytlig underhållning och allt för individualistisk. Litteratur som behandlar 

samhällsfrågor och författare som inspirerats av sociala och politiska frågor är de riktigt stora 

konstnärerna. Personliga känslor drar ner det konstnärliga värdet. Mot detta vänder sig Matsson, 

han uttrycker att denna nyutnämnde litteraturprofessor inte bryr sig om kultur eftersom 

litteraturen enligt Svanberg ska fylla ett samhälleligt ändamål och inte har ett egenvärde i sig. 

Dessutom menar Matsson att samhället består av individer; individer utgör samhället; lär vi oss 

om individer lär vi oss om samhället. Här återgår man till synen på individen som dök upp i 

artikeln ”Frihet och socialpolitik”, nämligen att det är enskilda personer, de som bryter sig ur 

det kollektiva, som utvecklar samhället. Utan ”särartade” individer skulle allting stanna av.89  

1948 – Judar och Asien  
1948 sker en ganska markant skiftning där både världsdelen Asien och gruppen judar hamnar i 

Vägen framåts strålkastarljus. Judarna och judefrågan diskuteras i långt större utsträckning än 

                                                        
87 ”Negrer vägras rum på svenska hotell”, Vägen Framåt, nr 33-34 1947. 
88 ”Filmen som konstform”, Libertas, Vägen Framåt, nr 23-24 1947.  
89 ”Litteraturen och samhället”, Erik Matsson, Vägen Framåt, nr 17-18 1947. Se även; ”Frihet och socialpolitik”, 
Jack Jeffersson, Vägen Framåt, nr 25-26 1947.  
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tidigare och skälet till det är förmodligen Israels deklarerande om att bli en självständig stat 

samma år.90 Precis som tidigare är antikommunismen aldrig långt borta. 

 

Antisemitism och ras 

I artikeln ”Israel och demokratierna” skriver man om hur sionisternas dröm om en judisk stat 

har blivit sann och om hur denna judiska stat kan få ordning på judefrågan. Antisemiter, menar 

man, borde se detta som en bra sak då judarna äntligen kan fungera som en egen nation och inte 

ses som amerikanare, skandinaver, tyskar och så vidare. Arabernas situation och reaktion till 

detta menar man i Vägen framåt är förståelig men de borde förstå att det ligger i ett 

världsintresse att ge judarna ett eget land samt att araberna borde bli ekonomiskt kompenserade 

av judarna. Sverige kritiseras för att inte sälja vapen till judarna, som i sin kamp lär behöva 

detta, men för ett dubbelt pris. Texten avslutas med ytterligare en anspelning till mot judarnas 

tillgångar: ”Och om vi här hemma slutligen hade kunnat tjäna välbehövliga dollar på judarna, 

så ha dessa tidigare tjänat så mycket pengar på oss […]”91 

 

Kritik från den nysvenska rörelsen riktas mot irakiska judar som har gått ut med att de tar 

avstånd från sionismen och dess terror, Vägen framåt rapporterar att judarna i Irak ska ha 

uttryckt att sionismen är värre än nazismen. De irakiska judarna står istället med sina ”arabiska 

bröder” vilka de levt fredlig med i flera hundra år. Denna ömklighet som man anser det är att 

inte stå upp för sitt folk och ställa sig på motståndarens sida menar artikeln är anledningen till 

det förakt som funnits i årtusenden mot judarna.92 Sionismen har skapat en ny typ av judendom 

ska Arne Ulvenstam ha skrivit i Vecko-Journalen rapporterar Vägen framåt. En ny judendom 

där den listiga köpmannen, den som skapade banker eller blev författare och nobelpristagare 

har blivit en jordbrukare och djärv krigare. Denna judetyp ska ha genomskådat både 

demokratierna och Stalin och de kommer inte bli ”dollarjudarnas” tjänare eller propagandister 

för de sovjetiska dito. Dessa ”nya” judar skriver man i Vägen framåt är de bästa av sitt folk och 

judarna i öst och väst som förlöjligar den patriotism de sionistiska judarna känner går inte att 

lita på. Man ska skilja på judar och judar sägs det.93 Vägen framåt tar i de här två ovanstående 

artiklarna tydlig ställning för sionismen då den inte är ömklig utan föder krigare och patrioter. 

Ytterligare en, lite mindre, artikel tillskriver judar (och araber i motsats) vissa egenskaper. 

                                                        
90 Nationalencyklopedin, Israel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/israel (hämtad 2019-04-04) 
91 ”Israel och demokratierna”, Viking, Vägen Framåt, nr 17-18 1948.  
92 ”Zionism värre än nazism”, Vägen Framåt, nr 17-18 1948.  
93 ”Folke Bernadotte svetsade ihop zionismen”, Vägen Framåt, nr 21-22 1948.  
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Artikeln återger en händelse i Förenta Nationernas säkerhetsråd där den judiska representanten 

ska ha sagt att man inte skämdes för mordet på Folke Bernadotte. Skribenten i Vägen Framåt 

berättar hur man varit välvillig till sionismen och deras kamp men deras osympatiska och fräcka 

framträdande försvårar denna hållning och sätts i skarp kontrast till det nobla och värdiga 

arabiska framförandet.94 Signaturen Vidi är författare till en artikel i kulturspalterna som går i 

linje med ovanstående artiklar. Här handlar det om en teater av Hjalmar Bergman kallad 

”Patrasket” vilken handlar om just judar men Bergman är dock inte antisemit påpekar man. På 

sitt sätt var huvudpersonen hederlig för trots att han kunde vara ohederlig blev han ändå 

förnärmad när en kristen föreslog något opassande, då kunde det skada det judiska folkets 

heder. Detta lyfter Vägen framåt upp som en klockren beskrivning av juden – det finns något 

dubbelt i deras karaktär. Man kallar det ”det judiska janusansiktet”. Den nationella självkänsla 

som vaknar när någon utomstående föreslår något oärligt är densamma som driver juden själv 

till samma handling. Bergman menar att ”hemlighetsfullhet skapar misstro” vilket Vidi ser som 

en anledning till judarnas olycka, ett svar, efterfrågar artikeln, ett svar både i ord och handling 

från judiskt håll på detta så skulle saker och ting säkert se annorlunda ut.95 Här speglas den 

nysvenska rörelsens tankar om judarnas egna skuld i deras situation, om de hade agerat 

annorlunda, mindre hemlighetsfullt, så skulle inte misstron ha uppstått.  

 

Hur ser den nysvenska rörelsen på svenskar? I artikeln ”Om svenskars folklynne” beskriver 

man en rätt negativ bild av svenskhet. Det allvarligaste problemet, som man ser det, är de starkt 

utvecklade spärrarna eller blockeringarna hos svensken. Den svenska självkritiken är väldigt 

stark och anledningen till att det finns så få stora svenska filosofer och forskare, de är helt enkelt 

för kritiska. I grunden till dessa hämningar hos svensken ligger en moralisk feghet där man till 

varje pris vill ha stöd och blir en viljelös kollektivist istället för en individualist. En fördel med 

de svenska hämningarna är att de skapar en måttfull balans och förhindrar dumheter.96  

 

Asien och Stalin  

Asien är av stort intresse för Vägen framåt detta år. Anledningen verkar, av rapporteringen att 

döma, vara Sovjets och kommunismens spridning åt det hållet.97 Intressant att lyfta fram är de 

två karaktäriseringar som görs av Stalin men även asiater i stort eftersom Stalin anses ha det 

                                                        
94 ”Israel skäms inte!”, Vägen Framåt, nr 29-30 1948.  
95 ”Om judar till judar”, Vidi, Vägen Framåt, nr 27-28 1948.  
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97 Se till exempel; ”Krig med nålsting”, Utrikeskrönika, Vägen Framåt, nr 5-6 1948; ”Hammaren och skäran i 
fjärran östern”, Vägen Framåt, nr 25-26 1948.  
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ursprunget. Dels i ”Veckans porträtt” som är en följetång med olika personligheter i fokus och 

dels i inslaget ”Sanningen om kommunismen”. I ”Veckans porträtt” av Stalin skrivet av Erik 

Arlén, beskrivs han som en århundradets diktator som kan sälla sig till en lång rad av ”asiatiska 

despoter och vidunder” däribland Djingis Khan, Xerxes och Ivan den förskräcklige. Stalin har 

visat, som Arlén skriver, sin asiatiska karaktär och höjt sig över de europeiska måtten. Han 

beskrivs som bildad och raffinerad; en som citerar Don Quijote och Platon; som läser 

Shakespeare och Goethe. Stalin är också hänsynslös och någon som inte ryggar tillbaka inför 

att offra människoliv för sin sak. Trots den våldsamma karaktären ska han ha ägt en ”personlig 

charm och rysk älskvärdhet” som till och med kommunisthataren Churchill ska ha fallit för och 

som ska ha beskrivit Stalin som en man med stor tapperhet, vishet och humor.98  

 

I den andra karaktärsbeskrivningen av Stalin, som gick att läsa senare under året och som 

publicerades i inslaget ”Sanningen om kommunismen”, lyder rubriken ”’Jag är Asiat!’ Säger 

Stalin” med underrubriken ”Den röde diktatorn tänker och handlar på annat sätt än västerlandets 

människor.” Där beskrivs hur ledaren för den Sovjetryska politiken ”tänker asiatiskt, alltså helt 

annorlunda än västerlandet.” Trotskij, som beskrivs som en intellektuell jude med västerländsk 

bildning, ska ha haft svårt för ”den bondske skomakarsonen” och anklagat honom för 

primitivism, bristande bildning och en motvilja för idéer. När andra revolutionärer i fångenskap 

studerade och skrev politiska texter ska Stalin under sina fyra år i Sibirien fiskat och hämtat 

ved. Det rent rasbiologiska går man inte in på då det ska vara mycket rörigt i områdena vid 

Kaukasus i och med vilda asiatiska stammar som ”lämnat spår hos befolkningen”. Vidare 

kommer det asiatiska hos Stalin fram i hans ovanliga självbehärskning både fysiskt och 

psykiskt, hans icke-heroisk attityd och noggranna vägande av risker och fördelar. Han ska ha 

ett stort tålamod, vara hemlighetsfull, oberäknelig och äga en ”dubbelspårig logik”. Det går inte 

som västerlänning att förutsätta att hans handlingar ska följa den logik som man är van med. 

Stalin ska enligt författaren hysa ett stort förakt för västerländsk visdom och vara en person 

som agerar känslomässigt instinktivt ”liksom hans landsmän gjort under århundranden och 

årtusenden bland bergens vilda stammar.”99 Det är slående hur olika de här porträtten av samma 

person är. I den ena beskrivs han som bildad, i den andra som primitiv. I den ena som någon 

som kan charma vem som helst, däribland Churchill, i den andra som en som inte förstår eller 

tänker som västerlänningar. En som föraktar västerländsk ”visdom” vilket rimmar illa med den 

                                                        
98 ”Veckans porträtt: Stalin”, Erik Arlén, Vägen Framåt, nr 7-8 1948.  
99 ” ’Jag är Asiat!’ ” Säger Stalin”, Sigurd Ring, Vägen Framåt, nr 29-30 1948. 
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första bilden av en Stalin som läser Shakespeare. Den andra beskrivningen rimmar bättre med 

Vägen Framåts övriga bild av Stalin och kommunismen och möjligheten finns förstås att 

”Veckans porträtt” är en slags satir.  

 

Nazism och koncentrationsläger  

Koncentrationsläger är inget främmande begrepp för läsaren av Vägen framåt. Det tas upp då 

och då men alltid i kritik mot de allierade eller demokratierna, orden används som utbytbara 

och riktar sig till samma nationer. I en artikel skriver man att man har hört tillräckligt om 

nazisternas illgärningar samt att det tyska barbariet inte är någonting i jämförelse med 

demokratiernas agerande efter kriget. Man påpekar att det är viktigt att komma ihåg att 

nazisterna agerade under kriget, medan demokratierna inte kan skylla på liknande 

omständigheter då deras grymheter skett i fredstid. I Tyskland har allierade nu låtit 

hundratusentals människor svälta ihjäl och i de västliga zonerna råder fortsatt aktivitet i 

koncentrationslägren. Resten av artikeln återger våldsamheter som ska ha skett i ett 

demokratiskt koncentrationsläger, Faarhus, på Sønderjylland. Uppgifterna hämtas från en 

dansk bok, Faarhus kalder, skriven av A. Olesen, en nazistsympatisör som ska ha suttit 

fängslad där. Texten avslutas, efter en relativt ingående beskrivning av en misshandel, med 

raderna: ”Har eventuella demokratiska läsare fått nog nu? I annat fall kan vi fortsätta. Det här 

är bara några stickprov.”100 En notis med titeln ”Det nya Belsen” tidigare under året vittnar 

också om Vägen framåts syn på koncentrationsläger och vem som egentligen var värst. Där kan 

man läsa att man inte kan gå på gatan i Västtyskland utan få se människor ramla ihop av hunger, 

matransonerna enligt en journalist på svensk radio ska stundtals understigit tusen kalorier, något 

som Vägen framåt menar var den absolut lägsta siffran i de tyska koncentrationslägren. Och 

detta under krigets slutmånader.101 Kriget används i båda dessa ovanstående texter som, vad 

som kan uppfattas, förmildrande och ursäktande omständigheter för nazisternas agerande under 

kriget, som man dessutom aldrig går in på utan endast använder som en referenspunkt för att 

det demokratierna gör är värre.  

 

Temat om nazismens goda och onda sidor tillsammans med den västerländska kulturens förfall 

och den vetenskapliga tråden kommer tillbaka i artikeln ”En allvarlig tidsfråga”. Här jämför 

man den vidskepelse som rådde under 1600-talet med häxbränningar samtidigt som det 
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århundradet förespråkade logik och naturvetenskap med den egna tiden där man menar att magi 

och vidskepelse återigen är på frammarsch men där häxorna har bytts ut mot nazister. 

Nazismens historiska insats, menar man, är fortfarande svår att utläsa men den har gjort både 

gott och ont precis som allt annat i historien. När det kommer till nazismen hävdar man att det 

tillvägagångssätt med sakligt förnuft och kritisk värdering som i vanliga fall appliceras på 

historisk-politiska företeelser inte gäller. Bedömningen av nazismen liknar mer en 

”andebesvärjelse”, vilket är ett tecken på den andliga urartningen i världen. Man uttrycker oro 

för att hela den västerländska kulturen är på fall.102 I inslaget ”Veckans dikt” som publicerades 

i nr 3–4 finns en dikt med titeln ”’Der Führer’” om statsminister Tage Erlander.103 Dikten får 

ses som satir då Erlander faktiskt var Sveriges ledare (”führer”) men där diktaren har satt titeln 

inom citattecken vilket visar på ett missnöje med Erlander. Själva dikten i sig vittnar också om 

en inte alltför positiv inställning till statsministern. Framförallt titelsättningen är intressant och 

talande för vad Vägen framåt tycker både om dåvarande svenska statsminister men också om 

Hitler som sätts i kontrast till Erlander, eftersom det är Hitlers självvalda titel som används i 

ironiserande syfte.  

1949 – Samma, gamla hjulspår  

Fortsatt fokus ligger på judefrågan i och med utropandet av staten Israel föregående år och i 

övrigt fortsätter rapporteringen i samma stil som tidigare.  

 

Antisemitism  

I årets första nummer tar man upp diskussionen om vad det är hos judarna som lett till judehat, 

pogromer och gjort de till syndabockar genom historien. Hugo Valentin ska ha uttryckt att 

judarna fått bära skulden för andras misslyckanden. En förklaring som Vägen framåt genast 

avfärdar. Varför har då, frågar man, inte andra minoritetsfolk utstått samma behandling. Nej, 

det måste vara något särskilt hos judarna. Främlingskapet som är en beröringspunkt man har 

med andra nationella minoriteter räcker inte. Man beskriver judarna som ett begåvat folk som 

gjort stora kulturella insatser. ”Penningkärleken” är egentligen inte annorlunda hos judarna än 

hos andra, skillnaden är snarare att den utvecklats på ett annat sätt hos judarna eftersom det har 

varit deras enda trygghet. Andra, svenskar till exempel, har haft ett samhälle att falla tillbaka 

på medan judarna endast haft sina pengar. Judarna har, efter lång erfarenhet, blivit väldigt 

anpassningsbara men denna otrygghet i att inte ha en egen nation har gjort de ”irriterande.” 

                                                        
102 ”En allvarlig tidsfråga”, Viking, Vägen Framåt, nr 13-14 1948.  
103 ”’Der Führer’”, Vägen Framåt, nr 3-4 1948.  
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Judarna har provocerat sin omgivning och irriterade, provocerade människor gör dumma saker 

menar artikelförfattaren. Deras begåvning tillsammans med deras finansiella sinne har gett de 

en maktställning vars intressen ofta kommit i konflikt med andras, vilket också är en anledning 

till judarnas särställning som syndabock. Problemet med diskussionen om judefrågan skriver 

Vägen framåt har varit att den från antisemitiskt håll har överdrivits och från motståndarna 

underdrivits där man i den nysvenska rörelsen vill hitta en mittenväg. En lösning som gynnar 

judarna ”och oss andra.”104  

 

I samma artikel konstaterar man också att för några år sedan kunde man inte nämna det judiska 

problemet utan att direkt stämplas som nazist men att man nu, tack vare sionismen triumf, kan 

läsa om judefrågan överallt i en eller annan form. Öppenhet är något som man tror gynnar 

judarna; hemlighetsmakeriet och försöken att dölja sig genom att ”kostymera” sig i sina 

värdnationer som svenskar, tyskar, amerikaner och så vidare är dömt att misslyckas då man blir 

misstänksam mot folk som är anonyma.105 Att andra tidningar också skriver om judar i och med 

Israel kan förklara Vägen framåts ökande rapportering, då man tidigare varit väldigt noga med 

att inte bli stämplade som nazister och varit ytterst kritisk till det svängande med termen nazist 

som andra ägnat sig åt. Idéen om att det är något hos judarna som gör att de utsätts för diverse 

förföljelser återkommer här, där man i princip ägnat en helsidas artikel för att diskutera deras 

eventuella skuld i det hela.  

 

En fortsättning på ovannämnda artikel kommer i majnumret 1949 där man går tillbaka till 

judarnas hemlighetsmakeri när man säger sig ha svårt att få en klar bild av ”det judiska folkets 

inre organisation”. Vidare fortsätter man med att konstatera att man inte med säkerhet vet om 

synagogorna utgör ett nät av centraler som används för att hålla judendomen samman. Alla 

dessa problem och fantasier skulle försvinna om judarna utövade en större öppenhet och det 

skulle också upphäva antisemitiska attityder. Tre grupper av judar tycker man sig kunna 

urskilja; de amerikanska och västeuropeiska som styrs av den judiska kapitalismen, de 

kommunistiska judarna i öst och sionisterna som man i artikeln anser är den sundaste judiska 

företeelsen.106 Denna text tar upp både tanken om en judisk konspiration och ger ytterligare 

exempel på hur judarna, genom att vara för hemlighetsfulla, får skylla sig själva.  

 

                                                        
104 ”Funderingar i judefrågan”, Viking, Vägen Framåt, nr 1 1949. 
105 ”Funderingar i judefrågan”, Viking, Vägen Framåt, nr 1 1949.  
106 ” ’Antisemitismen’ bakom järnridån”, Vägen Framåt, nr 7 1949.  
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Nazism och koncentrationsläger 

Precis som i 1948 års artikel ”Och detta är norden”107 går man till attack mot demokratiska, och 

specifikt danska, koncentrationsläger och andra våldsamheter i b.la. fängelser och häkten. Den 

här, liksom artikeln från 1948, består till största del av återgivna delar och scener ur en bok, 

Retfaerdighed. Det är rätt explicita utdrag som ges av tortyr och misshandel och man påpekar 

med undertryck att detta endast är en liten del av ett ofantligt stort material. Man avslutar texten 

med orden:  

 
Det är en skakande läsning, den lilla boken med omsorgsfullt kontrollerad och 

sammanställda fakta. […] Törhända skall också en eller annan upplyst och objektiv 

medborgare få anledning att något ändra sin heliga tro på humanitetens och rättvisans 

geografiska fördelning på jordklotet.108  

 

Man vill chocka läsarna till en omvärdering av vem som är ”ond” egentligen. De tyska brotten 

tas återigen inte upp, annat än en uppmaning om att demokratierna inte borde kopiera sina 

fienders värsta sidor. Man anar också ett visst tvivel till tyska koncentrationsläger när man i 

artikeln skriver om Buchenwald som eventuellt överreklamerat.109 Mer av den skepsisen mot 

det som kom att benämnas som Förintelsen kommer fram på kultursidorna.  

 

På den lättsamma, mer ironiska sidan i Vägen framåt som kallas ”Pikar och Pilar” publicerades 

ett relativt provocerande inlägg med titeln ”Antisemiter” där en förlöjligande ton kan urskiljas. 

I texten tas frågan om antalet mördade judar upp. Man menar att judarna varit medelpunkt i 

”alla tiders största martyrium” där Hugo Valentin uppger siffran sex miljoner, Ingemar 

Hedenius som kallats ”Sveriges skarpaste hjärna” anger siffran tre miljoner, någon som enligt 

inläggets författare menar torde uppfattas nästintill antisemitiskt – frånta Hitler ansvaret för 

mordet på tre miljoner är inga småsaker. Här uppger den judiske bokförläggaren Victor 

Gollancz siffror som rör sig mellan ”ett eller annat hundratusental”. Varför Gollancz inte 

ställdes för rätta i Nürnberg anses i texten som en gåta.110 Det är alltid svårt att tolka ironi och 

vad som var menat som ironi och inte men om man tittar på vilken del av tidningen denna är 

publicerad på samt hur den är skriven kan man anta att den har en satirisk funktion. Dock är 

inte detta det väsentligaste för hur texten än är tänkt att tolkas så riktar man fokus till de olika 
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antalen döda i koncentrationsläger samt kallar det för judiskt martyrskap, vilket kan anspela på 

att deras död var onödig, rentav självpåtagen?  

 

Vetenskap, tro och kulturell utveckling 

I artikeln ”Vetenskap, konst och religion” har man utgått från ovannämnda professorn Ingemar 

Hedenius essaysamling ”Tro och vetande” där han hävdar att vetenskap är det enda en bildad 

människa bör tro på och att den borde ha en dominerad ställning. Signaturen Vidi är inte så 

snabb att acceptera vetenskapens särställning över religion och konst genom att skriva att det 

finns felaktiga och undermåliga vetenskapliga teorier och undersökningar, något som 

visserligen Hedenius håller med om men han anser ändå att det finns en del fakta som alla 

vetenskapsmän är överens om trots andra motsättningar sinsemellan. Vidi hävdar å sin sida att 

konst och religion arbetar med andra metoder men för den skull inte är underordnade 

vetenskapen. Vetenskap använder logik och analys medan de andra två är verklighetsbilder 

framtagna genom psykiska processer. Ingen av dessa, vare sig den vetenskapliga eller den 

konstnärliga och religiösa, behöver nödvändigtvis ge en korrekt återgiven bild av verkligheten. 

Vidi påpekar att vetenskapen lika lätt som tron kan komma på avvägar och inte behöver vara 

hugget i sten. Här kommer tidningen återigen in på de olika siffror som cirkulerar kring hur 

många som mördades genom den tyska judepolitiken under Hitler. Tre miljoner, sex miljoner 

och från den judiske bokförläggaren några hundratusen. Dessa väldigt olika siffror är exempel 

på ett avvikande från vetenskapens krav på exakthet. När det gäller Nazityskland, skriver Vidi, 

är det karaktäristiskt att man frångår den vetenskapliga metodiken och principerna vad gäller 

objektiv bedömning. Istället byggs påståenden och omdömen baserat på fiendens syften, trots 

att det går emot grundläggande källkritik. Det man vill poängtera med detta exempel är hur 

vetenskapen inte alltid är säker och inte bör ha en överordnad ställning som Hedenius vill påstå, 

utan den kan också föras på villovägar genom känslor och önskeföreställningar. Begrepp som 

plikt, skuld, ära spelar ingen roll om allt är förutbestämt genom idéen om orsak och verkan samt 

påverkad av arv och miljö. Med den logiken, resonerar Vidi, blir koncentrationslägrens vakter 

och mänsklighetens största tänkare moraliskt jämbördiga.111 

 

Vägen Framåt konstaterar att inom kulturutvecklingen finns det två tydliga spår, tro och 

vetande; mystik och analys; romantik och realism. Två kulturriktningar som har funnits lika 

länge som människan och har setts som motsatser men som båda behövs för att inte hela 
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kulturlivet ska tyna bort. Idag, skriver Vidi, dominerar vidskepelsen, en avart av tron. Om 

västerlandets filosofi och den antika tankens utveckling har Bertrand Russell skrivit vilket lyfts 

upp av Vägen framåt. I antikens Grekland byggde Pytagoras m.fl. sina slutsatser på direkta 

iakttagelser och upprätthöll på så sätt en växelverkan mellan tanken och den konkreta 

verkligheten. Med Platon kom förhållandet att bli annorlunda. Platons filosofi hade visserligen 

starka band till det äldre grekiska tankesättet men också till den religiösa mysticismen vilket 

gjorde att den rena empirismen flyttades åt sidan. Russell menar att den kulturella tillbakagång 

som skedde under senantiken och medeltiden har sin grund i mystikens ersättande av 

empirismen. Försöken under senare 1800-tal att nedvärdera konst och mystik skapade en 

motreaktion, en antiintellektualism, som fanns både hos fascismen och nazismen där tro och 

myt fick en upphöjd position. Man bör inte, menar Vidi, förringa värdet i mystik och konst i 

förhållande till vetenskapen men en renässans tillbaka till förnuftet är nödvändig.112  

 

I en artikel diskuterar man den engelska historikerns Arnold J. Toynbees bok Kulturen över 

domen som avhandlar världshistorien och kulturen. Enligt Toynbee är historien främst en 

beskrivning över kulturernas utveckling och förhållande till varandra. Han anser att det finns 

fem kulturer nämligen den västerländska, den ryska, den islamistiska, den indiska och den 

östasiatiska. I den västerländska kulturen räknar man inte den amerikanska, eftersom man inte 

kan förstå USA endast genom att kolla på dess egna historia utan man måste ha kunskap om 

den europeiska kulturen och historien. De tre mest betydelsefulla av dessa fem kulturer är den 

västerländska, den indiska och den östasiatiska. När man började resa över haven, vilket 

européerna bemästrade, istället för på land blev européerna de främsta spridarna av kultur i 

världen och det västerländska tankesättet blev på så sätt universellt. Genom att försöka 

efterlikna det europeiska sättet menar man att de orientaliska nationerna endast undergrävde sin 

egen kultur och blev osjälvständiga härmapor av en kultur som man inte varit med att skapa. 

Idag, efter två världskrig, har Europa fallit från förstaplatsen och världen styrs av USA och 

Sovjetunionen. Ett enat Europa, ska Toynbee ha föreslagit, skulle kunna fungera som en 

balansfaktor mellan de två nationerna. Vägen framåt instämmer och menar att ett europeiskt 

enande skulle innebära ett återinträde av Europa som centrum för en västerländsk 

världskultur.113 Kulturen är slutprodukten av historisk utveckling. Vetenskapen och konsten är 

båda uttryck för kultur, i den förra hämtar man metoder och i den senare ger man uttryck för 
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sina reaktioner. På samma sätt som ekonomiskt välstånd är en förutsättning för kultur förutsätter 

kulturnivån ett fortsatt välstånd och vårt höga välstånd och levnadsstandard är under hot 

eftersom kulturen är hotad. Tendenser till en upplösning finns i Sverige och ute i det 

krigsdrabbade Europa är det än värre. Kulturen skulle kunna ena västerlandet vilket behövs för 

att försvara de gemensamma värdena mot öster.114  

Resultat och Diskussion 
Kulturkrets och kulturella uttryck  

Det första man kan konstatera är att den nysvenska rörelsen värderar kultur högt. Man anser 

kulturen vara slutmålet, det högsta värdet och den sista försvarslinjen. Det andra man kan 

konstatera är att under den här tiden anser Vägen framåt den västerländska kulturen vara direkt 

hotad och på väg mot ett förfall. En andlig utarmning av hela den västerländska världen är det 

man ser hända. Med västerlandet eller den västerländska kulturen räknar man alltså inte USA 

vilket man är tydlig med vid ett tillfälle.115 Den amerikanska kulturen ska snarare förstås genom 

den västerländska, vilken man kan förstå som den europeiska kulturen bortsett från 

Ryssland/Sovjetunionen trots att de är en del av världsdelen Europa. Den nysvenska rörelsen 

ser sig definitivt höra till den europeiska eller västerländska kulturen, man talar inte särskilt ofta 

om en eventuell nordisk kultur utan i så fall är det den egna svenska kulturtraditionen man 

belyser. Samtidigt som man vill sprida den västerländska kulturen över världen, till exempel 

pratar man om att införliva kontinenten Afrika i den västerländska nationalismen och 

kulturen116 och menar att den västerländska kulturtraditionen och tankesättet vid en tidpunkt 

var universell menar man också att den inte går att efterhärma och nationer som inte ”varit med 

och skapat” kulturen inte borde försöka. Detta resonemang ger ett dubbeltydigt budskap där 

man förespråkar både spridning och åtskildhet; å ena sidan vill man sprida det västerländska 

(europeiska) sättet men å andra sidan verkar man anse att andra kulturer inte har möjlighet att 

anamma den utan förblir endast osjälvständiga efterföljare och borde vårda sin egen kultur 

istället. Den tvetydigheten hos den nysvenska rörelsen återkommer i andra frågor.  

 

På samma gång som man identifierar sig med en europeisk kontext så tar man avstånd från de 

allierade och deras tillvägagångssätt efter krigsslutet och verkar i det sammanhanget främst se 

sig som svenskar. Man anser också att det finns en s.k. ”kärnsvensk” kulturtradition som tagit 
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impulser utifrån men som omvandlat dessa till en del av det svenska arvet. Man ser på Sverige 

(och sig själva) som i grunden moraliskt högtstående och en utpräglad rättvis nation samtidigt 

som man för tillfället har något av en andlig kris. Det man värderar högt är litteratur, historia 

och tradition. Bildning ser man som något väsentligt och vid den här tiden verkar den svenska 

utbildningen befinna sig, likt resten av kulturen, i en kris. En motsättning som man diskuterar i 

flertalet kulturartiklar är den mellan vetenskap och tro, empirism och mystik, förnuft och konst 

o.s.v. där man i slutet av undersökningsperioden anser att det behövs en återkomst av förnuftet 

då världen alltför mycket verkar luta på myten och vidskepelser (särskilt i förhållande till 

nazismen) men där man i början, 1946, snarare förespråkade en återgång till tron, där en religiös 

renässans skulle rädda Europa. Dock är det tydligt att man inte vill ge vetenskapen en 

överordnad ställning gentemot konsten utan att båda är lika viktiga men arbetar med olika 

metoder. Man värnar om det konstnärliga uttrycket och anser att kulturen har ett egenvärde och 

inte endast ska bidra till samhällsnyttan. De kulturella uttryck man framförallt belyser är teater 

och litteratur, gärna med traditionella eller antika teman och ofta samhällskommenterande. Det 

västerländska hellenistiska arvet med dess dramer och filosofer är något man vill försvara och 

höja upp. Med denna ständiga återblick till det gamla och traditionella kulturarvet kan den 

nysvenska rörelsens uppfattning om kultur ses som något statiskt och inte särskilt föränderligt 

eller levande. Det finns en rangordning bland kulturerna där man anser den västerländska, 

indiska och östasiatiska som de tre främsta.  

 

Motsättningen mellan öst och väst genomsyrar alla områden av Vägen framåt inte minst 

kulturellt. Innan jag går in på hur detta framställs så finns det några trådar i Ronny 

Ambjörnssons bok som heter just Öst och Väst som främst behandlar 1700- och 1800-talen då 

bilden av Europa på allvar växte fram men som är relevanta att ta upp. Boken inleder med att 

påpeka att Europa är den enda världsdel som namngett sig själv, detta på grund av att det är 

européerna som delat upp världen och ritat kartor. Bristen av en naturlig gräns i öster manade 

fram en indelning baserat på kultur där väderstrecken laddades med motsatta värden, öst och 

väst. En brist som länge gjorde att man var tveksam till vilken del av världen Ryssland hörde 

hemma. Först med Peter den Stores närmande av Västeuropa blev Ryssland en del av den 

europeiska världsdelen. Det räckte alltså inte endast med ett geografiskt läge utan kulturella 

kvalifikationer var nödvändiga. Europa som begrepp är gammalt men Europas historia börjar 

på allvar under upplysningen på 1700-talet. Väst existerar inte utan öst och mot Europa ställs 

ett ”icke-Europa”, i första hand det muslimska Asien, som i och med sin existens synliggör 
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Europa.117 En aspekt man menar fanns i Europa men inte i Asien var möjligheten till frihet. 

Frihet och förtryck sätts i motsats till varandra där Europa ständigt definieras genom 

jämförelsen med Asien. En anledning till varför förtrycket ansågs större i Asien beror på deras 

tröghet och brist på initiativ. Man tittar också på Asiens geografiska storhet och varierande 

klimat där Asien definieras som ”naturen” och Europa, i ständig jämförelse, som ”kulturen”. 

Till detta hör också bilden av Asien som sensuellt och sexuellt, där härskar passionen. Frihet, 

som var möjligt i Europa, blev ett uttryck för individualism men framförallt för impulskontroll. 

I Europa har talet och tanken ersatt handlingen.118 Väst och öst uppfattades inte under antiken 

som motpoler, motsättningen ska ha uppkommit med det rasistiska 1800-talet där man inte ville 

acceptera ett afrikanskt och asiatiskt ursprung till det som man ansåg var en överlägsen 

europeisk kultur. Det är från detta 1800-tal som också 1900-talets stora skiljelinjer mellan 

hellenskt och asiatiskt kommer ifrån.119  

 

I Vägen framåt återfinns många av de föreställningar och tankar som utvecklades under 1700- 

och 1800-talet. För det första så använder man begreppen öst och väst och gör på så sätt en 

skillnad mellan de två. Man talar om öst och väst som två motsatta kulturtraditioner där den 

västliga värnat om den individuella friheten medan den östliga varit mer av en kollektivistisk 

och religiös, ”mystisk” kultur.120 Det antika arvet i den västerländska kulturen har man i Vägen 

framåt noga understrukit. Att man under 1940-talet inte verkar räkna Ryssland till den 

västerländska kulturen har inte enbart, som Ambjörnsson skriver, med geografi att göra utan 

snarare handlar det om kultur och samhällsliv. Inte heller verkar Ryssland räknas till den 

asiatiska kulturkretsen utan tillskrivs en helt egen, rysk kultur. Ambjörnsson skriver hur 

framförallt det muslimska Asien blivit motpol till Europa vilket man också kan se tendenser av 

i Vägen framåt. Till exempel så verkar man se med relativt blida ögon på indiska hinduer och 

man rankar den indiska samt den östasiatiska kulturen som två av den tre främsta, vid sidan av 

den europeiska, men man utelämnar den islamistiska. Den östasiatiska kulturen kan man tolka 

inte innefattar den muslimska delen av Asien utan snarare syftar på religioner som daoism eller 

konfucianism. Man tillskriver även asiatiska grupper egenskaper som känslomässig, primitiv 

och i besittning av en bristande impulskontroll vilket man genom Ambjörnssons bok kan 
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härleda till en historisk förankrande syn på Asien, där även motsättningen natur (Asien) och 

kultur (Europa) finns vilket i sin tur är en del av den ontologiska tolkningen av kulturbegreppet. 

 

Man kan se hur den nysvenska rörelsen använde sig av motsatsord till kultur som vild, primitiv 

och natur i Vägen framåt när man talar om andra folk och kulturer. Alluderingar till personers 

bristande bildning sker, när man till exempel påpekar någons bristfälliga språk, och kan ses som 

en motsats till bildning och kultur vilket är något man värderar högt. Lite av en snobberi-känsla 

kommer fram i tidningen och man kan förstå det som en del av den nysvenska rörelsens 

självbild som en intellektuell rörelse vilket Lena Berggren har beskrivit som ett karaktäristiskt 

drag hos nysvenskarna.121 Man ser också spår av alla de fyra kulturtolkningarna som 

presenterades i avsnittet ”Centrala Begrepp”. Den antropologiska kulturtolkningen om kulturer 

i plural som skilda helheter är tydlig särskilt i och med uppdelningen av världen i fem kulturer 

som sätts gentemot varandra. Men även den estetiska tolkningen där man dels ser kulturuttryck 

som något som står över samhällsvärdet men också antydan om en skillnad i hög- och lågkultur. 

Frihet, som tas upp av Ambjörnsson och Freeden som något (historiskt) europeiskt och 

västerländskt122, diskuteras relativt flitigt, ofta på ett filosofiskt plan. Att frihetstanken är 

närvarande är kanske inte så konstigt med tanke på tidsperioden och det är intressant att se hur 

man inom den nysvenska rörelsen såg på mänskligt handlande, ansvar och plikt. Ofta lämnades 

diskussionen hängande men det verkar som man har ansett människor som ansvariga för sina 

handlingar men där yttre påverkan och arvsanlag också spelade in och att vissa saker var man 

tvungen att göra av plikt och handlade alltså inte egentligen rätt eller fel, för man kunde inte 

agerat annorlunda! Individer som bryter sig ur det kollektiva och verkar på egen hand ser den 

nysvenska rörelsen som absolut nödvändiga eftersom det är de som för utvecklingen framåt.  

Antisemitism, nazism och ras  

Frågeställningarna 2 och 3 som behandlar folkgrupper och antisemitism kommer diskuteras 

tillsammans då de i stor utsträckning överensstämmer med varandra. Antisemitismen fick en 

egen frågeställning då extra fokus och en urskiljning av judarnas situation har velat göras då de 

var en särskilt utsatt grupp under kriget.  

 

Innan 1948 förekom inte judarna särskilt mycket, i alla fall inte uttalat, i Vägen framåts 

rapportering. Man tar upp ett mord som ska ha begåtts av två koncentrationslägerfångar som 

                                                        
121 Berggren, 2014b, s. 91–92. 
122 Ambjörnsson, 2011, s. 38; Freeden, 2003, s. 60. 
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inte uttalat är judar. I den kortare artikeln kan man finna exempel på det som Helen Lööw 

refererade till som ett ”antisemitiskt språkbruk” där den ene mannens ”affärsbetonade yrke” 

skulle vittnat om en annan nationalitet än den som uppgavs.123 Ett annat exempel är det citat 

som återger Vägen framåts antydan om att det finns grupper i samhället som styr den svenska 

pressen samt att ”dessa” grupper har de ekonomiska resurserna som krävs kan ses som ett 

exempel på ett medvetet valt språk som anspelar på antisemitism. Den tolkningen backas även 

upp av flera tydligt uttalade exempel där man ser den nysvenska rörelsens uppfattning om 

judarna som ett folk med pengar. Så att de, enligt Vägen Framåt, skulle kunna ha ekonomiska 

resurser för att styra Sveriges nyhetsrapportering är inte så långsökt. Judarna som välbärgade 

och ekonomiskt sinnade är en typisk och historiskt vanlig stereotyp.124 Efter 1948 behöver man 

inte leta i Vägen Framåt efter ett antisemitiskt språkbruk eftersom man börjar tala öppet om 

judarna.  

 

Uppdelningen ”andliga judar” och ”biologiska judar” märks inte nämnvärt i Vägen framåt, där 

man överhuvudtaget inte talar särskilt mycket om rasbiologi även om man på vissa ställen 

uttrycker att det kan vara olyckligt att biologiskt blanda raser och att detta inte är något önskvärt, 

kolla hur rörigt det är i Kaukasus till exempel. De enda judar som verkar behandlas i Vägen 

framåt blir således de ”biologiska”. Däremot gör man skillnad på judar och judar. De sionistiska 

judarna ses som de bästa av sitt slag då de tillämpar en patriotism som man i den nysvenska 

rörelsen uppskattar. På samma gång som man är positiv till en sammanhållen judendom i en 

egen judisk stat är man också negativ till en sammanhållen judendom. Här kan man återigen se 

den nysvenska tvetydigheten. När man spekulerar om den judiska organisationen använder 

synagogor som hemliga centraler för att skapa ett nätverk anspelar man på den ”judiska 

konspirationen”, en vanlig antisemitisk stereotyp som tas upp av Beller.125 Under denna 

konspiratoriska stereotyp kan man placera in dubbelheten eller det ”judiska janusansiktet” som 

Vägen Framåt kallar det och detta går även i linje med ett annat drag, nämligen 

hemlighetsmakeriet som man tycker sig se hos judarna. Både hemlighetsfullheten och 

dubbelheten spär på tanken om en judisk organisation och judarna som opålitliga. Detta lyfts 

av den nysvenska rörelsen som argument för att judarna har ett ansvar och en skuld till de 

förföljelser de utstått. Judarnas ömklighet och otrygghet kommer också fram i undersökningen 

som anledningar till att judarna blivit utsatta; de har skapat irritation och provocerat. Att judarna 

                                                        
123 ’Sympatiska mördare’ ”, Vägen Framåt, nr 23-24 1947. 
124 Beller, 2007, s. 65. 
125 Beller, 2007, s. 65; 97. 
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skulle vara en hjälplös grupp påpekar man tydligt vid minst ett tillfälle inte är fallet och 

tillsammans med resonemanget att judarna har skapat sig en maktställning i världen (tack vare 

sina finansiella färdigheter) vilket ska ha lett till konflikter stöder bilden av juden som en aktör 

och inte ett offer. Fast man i vissa avseenden uttrycker sig positivt gällande judar, till exempel 

att de bidragit med stora kulturella insatser samt bör få tillgång till en egen nation är man noga 

med att särskilja sig själv från de och en tydlig ”vi och de”-känsla märks. Den positiva 

inställningen till Israel till exempel uppfattas som en möjlighet att få bort judarna från Sverige 

och resten av världen där de inte hör hemma och endast ”kostymerar” sig i olika nationsdräkter.  

 

Antisemitismen tar, särskilt från 1948 och framåt, en rätt tydlig stereotypisk och antisemitisk 

form i Vägen framåt. Man använder sig av karaktäristiska drag och beskrivningar och även fast 

man inte alls är särskilt grov i sina uttalanden så misstänkliggör man judarna och göder 

antisemitiska värderingar till sina läsare, som hela tiden matas med olika exempel på judarnas 

brister och falskhet. Mycket mer uttalat än jag hade förväntat mig så snabbt efter krigsslutet. 

Detta skulle man kunna hänvisa till att lite verklig förändring i attityd skedde gentemot judarna 

precis efter kriget, något som Beller konstaterar.126 Det skulle också kunna vara så att 

antisemitismen satt djupare inom den nysvenska rörelsen än just under kriget som Lööw 

indikerar.127 Då den nysvenska rörelsen, som den tidigare forskningen klart visar, hade tydliga 

sympatier för Nazityskland under kriget verkar det troligt att man inte var beredd att acceptera 

de uppgifter som kom fram efter krigsslutet utan försökte hitta andra förklaringar. Det blir 

alltså, med hjälp av Freedens resonemang om logiska begränsningar128, logiskt för den 

nysvenska rörelsen att vara skeptiskt mot allierade och försvara nazister eftersom man hade 

identifierat sig med Nazityskland, även om det för oss kan te sig absurt och världsfrånvänt att 

ifrågasätta nazismens brott. Att den nysvenska rörelsen, som Lööw beskriver i den tidigare 

forskningen, försöker ta avstånd från antisemitismen efter kriget, vilket Wärenstam också pekar 

på129, tycker jag mig inte finna, i alla fall inte i Vägen framåt, vilket säger en del då tidningen 

ska fungera som en förespråkare för rörelsens åsikter. I olika programskrifter eller liknande är 

det mycket möjligt att man tog bort tidigare eller grövre antisemitiska inslag. Det avstånd från 

antisemitismen som Lööw och Wärenstam talar om är förmodligen, precis som Wärenstam 

påpekar, föranlett av taktiska skäl och inte av en ändrad attityd men oavsett skäl så tycker jag 

                                                        
126 Beller, 2007, s. 84–86.  
127 Lööw, 2004, s. 319–320.  
128 Freeden, 2003, s. 55–56.  
129 Lööw, 2004, s. 319; Wärenstam, 1972, s. 156.  
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mig finna flera exempel på tydlig antisemitism. Inte heller tar man avstånd till Tyskland och 

nazismen.  

 

Varför denna aspekt tas upp i undersökningen och här i resultat- och diskussionsdelen är för att 

den nysvenska rörelsens syn på nazismen är sammanflätad med både synen på judar samt vilken 

kulturkrets och sammanhang man identifierade sig med. Man tar mindre avstånd från nazismen 

än vad man hade kunnat tro, inte på ett enda ställe tar man öppet och odelat avstånd från 

Nazityskland. Istället vänder man hela tiden på perspektivet mot de allierade som senare också 

övergår i demokratierna. Ämnet koncentrationsläger är inget man undviker men det är alltid 

riktat mot de allierade och deras nyttjande av läger samt deras användning av våld och tortyr. 

Tyska brott tas aldrig upp. Kriget verkar användas, som tidigare påpekat, som en förmildrande 

omständighet för Tysklands brott medan de allierade har agerat i fredstid och därmed inte har 

några ursäkter att komma med. Några uttalanden om de sämre sidorna av nazismen nämns och 

man betonar att det finns olyckliga och frånstötande inslag men ofta refereras det till enskilda 

rötägg eller felaktiga beslut från tyska nazister och man är samtidigt alltid snabb med att peka 

på nationalsocialismens förtjänster. I Vägen framåt driver man ganska hårt argumentet att 

nazismen inte bedöms på ett objektivt eller rättvist sätt samt att det sker en orättvis behandling 

av Tyskland och nazisterna, som mer liknar en andebesvärjelse än en objektiv och saklig 

rättsprocess. Orättvist behandlad blir man också på hemmaplan där man beskylls för att vara 

just nazister, något som man starkt avvisar att man skulle vara.  

 

Slående är hur den nysvenska rörelsen använder sig av ”Whataboutism”-retorik.  Det är en 

argumentationsteknik som enligt Oxford Living Dictionaries definieras som följande: ”The 

technique or practice of responding to an accusation or difficult question by making a counter-

accusation or raising a different issue.”130 Även kallad ”whataboutery” som har sitt ursprung 

från 1970-talet.131 Detta var alltså inte ett stilistiskt grepp som fanns uttalat under 1940-talet 

men som man ändå kan se Vägen framåt använda sig av. Varje gång nazismen eller Tyskland 

för den delen tas upp i undersökningens artiklar följs det av uppgifter om hur det ser ut i 

allierade länder. Norge och Danmark särskilt, kanske för att de ligger oss närmast rent 

geografiskt och språkligt samt det kanske var lättast att få fram uppgifter därifrån. Den 

                                                        
130 Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/whataboutism, (hämtad 2019-04-
12) 
131 Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/whataboutery, (hämtad 2019-04-
12) 
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tendensen att störst intresse väcks för något som händer nära det egna hemmet är aktuellt även 

idag och känns väldigt allmänmänskligt. När man ställer upp judarna och nazisterna på varsin 

sida blir Vägen framåts ovilja att ta avstånd från nazismen och deras gärningar en tydlig 

markering på vilken sida man står.  

 

Förutom judar så nämns även muslimer en del. Islam ser man inom den nysvenska rörelsen som 

ett hot mot den västerländska världen, om än inte ett lika stort och allvarligt hot som 

kommunismen. Även om det finns en tydlig motsättning mellan öst och väst både kulturellt och 

rasligt i Vägen framåt så är det inte så enkelt att man tillskriver alla grupper samma egenskaper. 

Utan det beror ofta på sammanhang. Till exempel när muslimer jämförs med västerländskt 

influerade hinduer beskrivs muslimerna med relativt negativa ordalag i jämförelse (krigiska och 

hotfulla kontra fredliga) medan i jämförelse med judar beskrivs araber som ett nobelt och 

värdigt folk. En slags rangordning med judar längs ner och västerländskt influerade folk ”högst 

upp” verkar gälla och man får hela tiden ta i beaktande vilka den nysvenska rörelsen jämför 

med. Det verkar inte som att man tar särskilt stor hänsyn till rent biologiska olikheter såsom 

hudfärg, man fördömer till exempel den amerikanska segregeringen av svarta och vita, utan 

snarare spelar de kulturella skillnaderna störst roll. Med det sagt avråder Vägen framåt ändå att 

biologiskt blanda olika folkgrupper. Den utvecklingen Heide Fehrenbach132 såg i Tyskland med 

en förflyttning av diskriminering från judar till svarta, främst amerikanska soldater, syns inte 

inom den nysvenska rörelsen. Vad det kan bero på kan dels vara att man inom den nysvenska 

rörelsen aldrig haft en särskilt stark rasideologi baserat på biologi då man förutom att vara en 

egen typ av fascism också tagit mest inflytande av den italienska fascismen där detta inte heller 

var starkast drivande samt att Sverige inte befann sig i en ockuperad situation efter kriget, vilket 

Tyskland gjorde. Den amerikanska segregationen måste ha varit påtagligare i Tyskland än 

Sverige vid tidpunkten. I en av de få artiklar där man nämner svarta gör man det med avsky för 

den ”amerikanska skuggsida”133 som man anser diskriminering gentemot personer baserat på 

deras hudfärg är. Här hänvisar man till principen om mänskligt värde och frihet. Hinduer 

beskrevs alltså, i alla fall jämfört med muslimer, rätt positivt men man beskriver asiater 

generellt på ett negativt sätt genom att tala om vilda asiatiska krigarstammar som far fram och 

”lämnar spår hos befolkningen”134 vilket tolkas som att de inte kan kontrollera sina drifter, 

                                                        
132 Fahrenbach, 2012, s. 108–110. 
133 ”Negrer vägras rum på svenska hotell”, Vägen Framåt, nr 33-34 1947. 
134 ”’Jag är Asiat!’ Säger Stalin”, Sigurd Ring, Vägen Framåt, nr 29-30 1948. 
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något som leder tillbaka tankarna till Ambjörnssons beskrivning av Asien som naturligt och 

sexuellt där impulskontroll var förbehållet européerna i och med deras frihet.135  

 

Vikten man lägger vid de kulturella aspekterna snarare än de biologiska hos olika folkgrupper 

är en tankebana som känns igen i dagens svenska samhälle. Där man på högerkanten värnar om 

en svensk kultur och att de som kommer hit ska anpassas till denna, ”vår”, kultur. Helst verkar 

den nysvenska rörelsen och dagens likasinnade vilja se att olika folkgrupper befinner sig i sina 

egna länder, där man hör hemma. Den nysvenska rörelsens ivran om en judisk stat så att judarna 

kunde flytta från Sverige är ett exempel. Den nysvenska rörelsen utövade, i alla fall i teorin, en 

s.k. kulturell snarare än en biologisk rasism.  

Förändring över tid  
Man kan se ganska tydligt att Vägen framåt följer med situationen i världen, man hänger med 

i kalla kriget och Israels utveckling och liknande. Det tydligaste exemplet är just rapporteringen 

om judarna och Israel, men även det fokus på Asien som sker 1949 i och med Sovjetunionens 

och kommunismens rörelse åt det hållet. Delvis skiftar fokus på vem man tar upp i tidningen 

men det finns samtidigt en fast punkt i kommunismen åtföljt av den nysvenska rörelsens 

antikommunism vilket löper som en röd tråd genom hela den aktuella undersökningsperioden, 

i alla berörda sammanhang. Kommunismen är den absoluta motpolen i allt. Inte minst i 

reportaget om Stalin där man antyder att kommunismen och västerlandet är så fundamentalt 

olika i tanke och sätt att man inte ens kan förstå varandra136. Judarna och ”judefrågan” får 

mycket utrymme i jämförelse med till exempel araber och muslimer som främst blir en motpol 

till judar eller hinduer snarare än föremål för egen granskning. Vägen framåts anpassning 

utifrån olika händelser i världen pekar på deras flexibilitet och anpassningsförmåga som både 

Berggren och Lööw hänvisar till. 137 Den nysvenska rörelsens överlevnad hela vägen fram till 

1990-talet138 i varierande kapacitet kan bero på det som Freeden menar en ideologi behöver för 

en lång livslängd; både tvetydighet och klarhet.139 Man är förhållandevis tydlig i sina texter och 

sina åsikter samtidigt som det är svårt som läsare att sätta fingret på vad skribenterna egentligen 

menar. Detta kan man tänka sig gjorde att man som läsare av Vägen Framåt under den här 

tiden, 1946–1949, kunde läsa in mycket själv och på ett lätt sätt hitta stöd för sina tankegångar. 

                                                        
135 Ambjörnsson, 2011, s. 38–42. 
136 ”’Jag är Asiat!’ Säger Stalin”, Sigurd Ring, Vägen Framåt, nr 29-30 1948. 
137 Berggren, 2014b, s. 91–92; Lööw, 2004, s. 45.  
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139 Freeden, 2003, s. 57.  
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Överlevnaden kan också kopplas till Nilssons beskrivning av rörelsen som 

”överklassnazism”140, vilket lockade folk ur de högre samhällsgrupperna och gav tidningen en 

akademisk ton och språk som möjliggjorde denna på samma gång tvetydighet och klarhet som 

behövdes. Det är svårt att säga endast utifrån Vägen Framåt, den nysvenska rörelsen själva 

skulle säkert säga emot, men det som Nilsson påstår var en brist på avståndstagande av 

nazistsympatisörer i Sverige hjälpte förmodligen tillsammans med den relativa lågmälda tonen 

den nysvenska rörelsens fortlevnad.  

Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker innebörden i begreppen ras och kultur inom den nysvenska rörelsen som 

var en svensk, fascistisk idérörelse under perioden 1946–1949, utifrån deras egna tidning Vägen 

framåt. Uppsatsens syfte är att se hur man diskuterar och använder de två begreppen efter andra 

världskrigets slut och om en anpassning görs mot bakgrund av kriget. Fokus ligger på den 

nysvenska rörelsens uppfattning om olika kulturkretsar, folkgrupper och egenskaper samt 

antisemitism men även förändring över tid vad gäller vad och vem man diskuterar är föremål 

för granskning.  

 

Metoden som använts är en kvalitativ textnära läsning och analys då syftet har varit att skaffa 

sig en förståelse för den nysvenska rörelsen användning och innebörd av två komplexa begrepp. 

De teoretiska ansatserna har utgått från en begreppshistorisk teori där ett synkront synsätt har 

valts då det handlar om begreppen i just den här kontexten snarare än utveckling över tid som 

avses. Motsatsord och synonymer har hjälpt att bredda innebörden samt metodiskt underlättat 

sökandet i källmaterialet som består av 51 artiklar, notiser och kulturartiklar. En ideologianalys 

har också tillämpats för att få en tydligare bild av fascism och vilka andra centrala begrepp ras 

och kultur är knutna till.  

 

Tidigare forskning behandlar den nysvenska rörelsen främst i ett större sammanhang av svensk 

fascism och nazism. Forskningen pekar på hur rörelsen utvecklade en egen typ av fascism som 

en intelligent, flexibel och anpassningsbar med tydliga drag av antidemokrati, antisemitism och 

antikommunism där man efter kriget började ta avstånd från nazism och antisemitism. Den 

nysvenska rörelsen klassades som en överklassnazism som överlevde fram till 1990-talet delvis 

                                                        
140 Nilsson, 1998, s. 13.  
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tack vare ett återhållsamt avståndstagande i Sverige vad gällde nazistsympatisörer. Fascistiska 

och nazistiska grupper använde sig ibland av ett antisemitiskt språkbruk efter kriget.   

 

Vägen framåt är till en början återhållsamma med sina åsikter om judar. Man använder vid 

några tillfällen vad som kan tolkas som antisemitiskt språkbruk. 1948 börjar man däremot tala 

öppet om judar och judefrågan och man använder sig av stereotypa antisemitiska beskrivningar. 

Man identifierar sig med en västerländsk och europeisk kulturkrets där varken USA eller 

Ryssland ingår, då det handlar främst om kulturella kvalifikationer och inte geografiska. 

Muslimer och asiater beskrivs ofta negativt förutom när de ställs emot judar. Man värnar om 

traditioner, litteratur och utbildning och man lyfter ofta upp sitt antika, hellenistiska kulturarv. 

Något avstånd från Nazityskland eller nazismen märks inte och man kritiserar och diskuterar 

hellre de allierade och deras brott där man i det sammanhanget sätter sig själva i en svensk 

kontext. Efter 1948 talar man alltmer öppet om judar och använder sig av stereotypa 

antisemitiska karaktäriseringar. Liten anpassning verkar ske efter kriget vad gäller antisemitism 

och åsikter, snarare riktar man fokus mot andras tillkortakommanden och lyckas med sin 

akademiska och intelligenta framtoning hålla kvar sina åsikter under efterkrigstiden.  
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