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1. Inledning 

De enskilda bladen och blommorna ha mycket kort livslängd, nya växa fram varje år, men 

själva trädet står likväl kvar år från år oberoende av lövverkets växling. På samma sätt födas de 

enskilda individerna för att fylla vissa uppgifter i nationens liv och sedan dö bort, medan folket 

ändock förbliver liksom trädets stam, eller för att använda en annan liknelse, såsom den kedja 

vilken sammanlänkar de på varandra följande släktledena. Och i denna stora folksamhörighet 

med sin förankring långt borta i hänsvunna tider förenas de enskilda individerna till en 

oupplöslig enhet genom en kraft som är starkare än alla rationellt betingade fördrag eller yttre 

maktförhållanden: gemenskapen i blod och öde. 1 

Så beskriver Nationell Socialisms chefredaktör Per Dahlberg historiens växlingar och tidens 

gång i en artikelserie från 1935. Historien har en framträdande roll inom fascismen och 

används för att legitimera ideologin och dess politiska hållning. En dröm inom fascismen var 

att använda de resurser som erbjöds i den samtida moderna staten till att återskapa det mytiska 

förgångna i rikets historia.2 Fascismen ville i framtiden bygga ett samhälle som byggde på 

folkets och den rena rasens kollektivism. Folket skulle återfödas från den meningslösa 

individuella tiden in i den episka gemensamma tiden som kallades folkgemenskapen. Tanken 

om folkgemenskapen förankrades i historien, långt in i det förgångna. Idén var att 

generationer växlar, släkten upphör och individer dör men folket är evigt.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, IV”, Nationell Socialism 15 juli 1935. 
2 Roger Griffin, A fascist century, New York 2008, s. 22. 
3 Griffin 2008, s. 17. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ, hermeneutisk analys över hur det ideologiska 

historiebruket såg ut och hur element ur Sveriges historia omtolkades och användes i 

Lindholmsrörelsens ideologiska tidskrift Nationell Socialism under åren 1935–1937. 

Frågeställningar: 

▪ Vilka olika typer historiebruk förutom det ideologiska användes och hur? 

▪ Vad hade Lindholmsrörelsen för historiesyn? 

▪ Vilken funktion hade historien för partiet och vad ville man visa med historiska 

exempel? 

▪ Hur förklarades samtiden med hjälp av historien? 

 

1.3 Bakgrund 

Den 13 januari 1933 uteslöts Sven Olov Lindholm och hans anhängare ur Svenska National-

socialistiska Partiet, och bildade Nationalsocialistiska Arbetarepartiet (NSAP), även känt som 

Lindholmsrörelsen eller Lindholmarna. I maj 1933 bildades deras ungdomsorganisation 

Nordisk Ungdom (NU). Under 1934 ställde NSAP upp i val för första gången och deras 

program presenterade dåtidens stora samhällsfrågor som arbetslöshet, krav på bättre arbets-

miljö och förbättringar av den sociala välfärden. I ett försök att locka flera samhällsgrupper 

till nationalsocialismen så vände sig partiprogrammet till alla från den lägre medelklassen till 

arbetare. Stora delar av programmet bestod av vanliga frågor och krav och innebar ingen 

politisk extremism, men det som skiljde NSAP från de demokratiska partierna var deras 

utpräglade antisemitism och antidemokrati. 1936 ställde NSAP åter igen upp i val, då hade 

deras program radikaliserats en aning. De frågor som de nu drev var, för att nämna några 

exempel: löntagarnas delaktighet i företagens ledning, stöd åt lantarbetarna, sänkande av 

rösträttsåldern, sterilisering av alla ”rasförsämrande element” och utvisning av icke önskvärda 

främlingar.4 

 I oktober 1938 ändrades partinamnet från Sveriges Nationalsocialistiska Arbetarparti till 

Svensk socialistisk samling (SSS). Inte bara namnet ändrades, utan hakkorset byttes ut till en 

vasakärve och den så kallade Hitlerhälsningen togs bort. Denna förändring innebar dock inte 

                                                            
4 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1924–1979: Pionjärerna, partierna, propagandan, Stockholm 2016, s. 26–29. 
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någon ändring i deras politiska riktning, men innebar istället en markering att de inte förlorat 

sitt socialistiska inslag i partiet. Det var inte bara marxismen och kommunismen som de ville 

bekämpa, men även kapitalismen.5 Efter andra världskriget försökte rörelsen föra vidare sin 

ideologi i efterkrigssamhället och koncentrerade sig på militaristiska, antikommunistiska och 

antikapitalistiska budskap. Avhopp och ekonomiska problem var bidragande orsaker till att 

Lindholmsrörelsen efter andra världskrigets slut förändrades till ett slutet nätverk med den 

samtida nynazismen som basen för sin ideologi. SSS upplöstes inte långt senare i maj 1950 

och ur dess aska byggdes den fascistiska Kamratföreningen SSS som levde kvar långt in på 

efterkrigstiden.6 

 

1.4 Källmaterial och metod 

Undersökningens källmaterial består av Lindholmsrörelsens ideologiska tidskrift Nationell 

Socialism som utkom en gång i månaden under åren 1935–1938. I denna uppsats har 

materialet avgränsats till årgångarna 1935–1937, detta beror på att innehållet i årgången från 

1938 intresserar sig mer för läget i det samtida Sverige. Under åren 1935–1937 utkom totalt 

34 nummer. I dessa nummer har jag i första hand sökt efter artiklar som berör historia i 

allmänhet, främst de som behandlar Sveriges historia. Detta har inte eliminerat många artiklar, 

eftersom Sveriges historia har behandlats i majoriteten av de gällande artiklarna. Majoriteten 

av artiklarna har behandlat tiden från Gustav Vasa på 1500-talet fram till Gustav IV Adolf 

under tidigt 1800-tal. Enbart artiklarna om Sveriges historia behandlas eftersom syftet med 

denna uppsats är att undersöka det ideologiska historiebruket i Nationell Socialism, och 

ideologiskt historiebruk innebär att brukaren använder sig exempelvis av historien för att 

legitimera sin ideologis plats i landets historia. Metoden som har använts för denna uppsats är 

en kvalitativ, hermeneutisk metod – det vill säga en djupgående, tolkande analys av 

källmaterialet. 

 Många av artikelförfattarna återkommer i flera omgångar med nya artiklar, exempelvis 

Bertil Brisman, Bengt Olov Henning och Per Dahlberg. Detta spelar dock inte så stor roll att 

det är olika författare i det här fallet då allt som skrivs i Nationell Socialism är Lindholms-

rörelsens röst och ingen enskild individs. Nationell Socialism grundades enligt dem själva på 

grund av ett behov av ett organ för den svenska nationalsocialismen. 

                                                            
5 Karl N. Alvar Nilsson, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, Stockholm 2017, s. 100. 
6 Victor Lundberg, En idé större än döden: En fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945, Örlinge 2014, s. 
148f. 
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1.5 Teori 

Historikern Klas-Göran Karlssons typologi över olika historiebruk illustrerar de olika sätt som 

historien kan brukas och faktiskt brukas av olika brukargrupper som har olika behov och 

intressen. De olika historiebruken har olika funktioner och resultat, flera av dem kan även gå 

in i och överlappa varandra så de kan ofta utan problem användas samtidigt i ett samhälle. 

Följande tabell publicerades i boken Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken 

och är en reviderad version av den typologi som Karlsson använde i sin bok Historia som 

vapen.7 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma 

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politiskt-pedagogiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska 

vinster 

Kommersiellt Verksamma inom 

reklam och ekonomi 

Kommersialisering 

Tablå 1. Klas-Göran Karlssons typologi över historiebruk.8 

                                                            
7 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2009, s. 
58f. 
8 Karlsson & Zander 2009, s. 59. 
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1.5.1 Ideologiskt historiebruk 

Det ideologiska historiebruket är det centrala i denna undersöknings syfte. Ideologiskt 

historiebruk innebär att med historiens hjälp försöka legitimera och rationalisera en viss 

maktposition eller politisk idé. Historien beskrivs som en lång och mödosam utveckling från 

en turbulent dåtid via en konfliktfylld nutid till en utopisk framtid. Karaktärsdrag för detta 

historiebruk är absoluta kronologier, tydliga periodiseringar, starka kontinuitetslinjer, svart-

vita analyser och personteckningar samt sällan problematiserande framstegsperspektiv. Detta 

historiebruk är ofta förknippat med massideologier som kommunism, socialism och 

nationalism, och förekommer även inom nationalsocialismen.9 

 Ideologiskt historiebruk används främst av politiska och intellektuella grupper, men har 

varit särskilt användbart för nationalistiska intellektuella som med historiens hjälp har målat 

upp en speciell relation mellan den egna nationen och ett speciellt territorium som anses 

nödvändig för att nationen ska kunna fullgöra sin ”uppgift”. En tragisk konsekvens av 

ideologiskt historiebruk är att etniska grupper som ansetts sakna historisk rätt till territoriet 

och anses som icke ”önskvärda” på grund av olika orsaker inte sällan drabbats av etnisk 

rensning. Detta är ju fallet med Nazityskland, men är dock inte fallet med den svenska 

nationalsocialismen. Den slutade inte i någon tragedi som förintelsen, men idéerna om folk 

som sågs mindre önskvärda inom nationen förekom.10 Det ideologiska historiebruket betonar 

att historien har en röd tråd, att samhället är på väg i en förutbestämd riktning och denna 

riktning kan då hjälpa till att legitimera en viss ideologi, politik eller politisk regim. Ideologin 

berättar vilka värderingar och ideal som brukargruppen vill förverkliga.11 

 Även om det ideologiska historiebruket är vad jag förväntar mig att kommer ta störst plats 

i min undersökning så finns det andra typer av historiebruk som är intressanta att gå närmare 

in på i denna uppsats: det existentiella, det moraliska och politiskt-pedagogiska. Resterande 

historiebruk i Karlssons typologi är inte relevanta i denna undersökning. 

1.5.2 Existentiellt historiebruk 

Det existentiella historiebruket handlar om att människors behov av att minnas, minnas vilka 

de själva är som grupp eller samhälle för att kunna förankra sig själva i ett större 

sammanhang. Denna typ av historiebruk är vanligt i samhällen som genomgår en dramatisk 

                                                            
9 Karlsson & Zander 2009, s. 63. 
10 Ibid., s. 63. 
11 Ibid., s.262f. 
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yttre förändring som krig eller en snabb moderniseringsprocess som skurit av människorna 

från sina rötter och sitt ursprung.12 

1.5.3 Moraliskt historiebruk 

Det moraliska historiebruket handlar om att upptäcka och återupptäcka historien, eller snarare 

restaurera delar av den. Detta historiebruk är vanligt förekommande i ett samhälle där delar av 

det kollektiva minnet glömts bort eller förtryckts för att plötsligt framträda på nytt.13 Staten i 

en auktoritär eller totalitär skepnad ägnar all sin uppmärksamhet åt att producera och fördela 

välstånd i samhället men tar inte hand om medborgarnas behov av en oförfalskad historia. 

Staten undanhåller medvetet historia från allmänheten som kan skada den politiska maktens 

legitimitet. I likhet med det ideologiska historiebruket är det huvudsakligen intellektuella och 

politiska aktörer som använder sig av moraliskt historiebruk.14 

1.5.4 Politiskt-pedagogiskt historiebruk 

I det politiskt-pedagogiska historiebruket görs förhållandet mellan dåtid och nutid förenklat 

och oproblematiskt, denna typ av historiebruk är helt inriktat på att framhäva och ofta 

överbetona likheter mellan dåtiden och nutiden. Målet för det politiskt-pedagogiska historie-

bruket är att ställa de politiska frågor som är gällande i sin egen tid under debatt genom att 

jämföra med historiska händelser och företeelser från det förflutna. Historien används som ett 

redskap för att vinna politiska fördelar eller för att hjälpa till i vägledningen inför politiska 

beslut.15 

 En variant av det ideologiska, men också det politiskt-pedagogiska, historiebruket 

förekommer i Andrew Heywoods bok Political theory: An introduction. Heywood skriver om 

“reactionary style of politics”, en reaktionär form av politik, som menar att historien genom-

gått en process av förfall och korruption från en guldålder under en tidigare period i historien 

som samhället har vänt sig bort från. De tar vad som är av värde från historien in i samtiden 

och lämnar det som inte är det. Hela idén om en guldålder, eller en utopi i det förgångna, 

reflekterar en önskan att fly från nutidens problem genom historiska myter. Men bara för att 

en specifik händelse i historien ses som beundransvärd behöver inte betyda att samma 

                                                            
12 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, Stockholm 
1999, s. 59. 
13 Karlsson 1999, s. 59. 
14 Karlsson & Zander 2009, s. 62. 
15 Ibid., s. 66f. 
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händelse skulle bibehålla samma karaktär i nutiden, även om det kunde bli återskapat i sin 

originalform igen. Denna idealisering av dåtiden användes av både fascismen och nazismen.16 

 

1.6 Tidigare forskning 

Det nuvarande forskningsläget om det ideologiska historiebruket inom Lindholmsrörelsen, 

men även om det ideologiska historiebruket inom den svenska nationalsocialismen i sig, kan 

sägas vara ganska litet. Egentligen finns det ingen tidigare undersökning som behandlar just 

Lindholmsrörelsens historiebruk. 

1.6.1 Lindholmsrörelsen, nazismen och fascismen 

Historikern Heléne Lööw berör Lindholmsrörelsen och NSAP i sin bok Nazismen i Sverige 

1924–1979: Pionjärerna, partierna, propagandan. Heléne Lööw påbörjade forskningen om 

den svenska nationalsocialismens historia på 1980-talet och är en av de tidigaste historikerna 

inom detta område.17 I Lööws bok beskrivs den svenska nazismens utveckling från 1920-talet 

fram till 1975, Lööw fokuserar på att ge en överblick av dess historia och diskuterar i 

förbifarten även Lindholmsrörelsens bakgrund och utveckling. 

 Victor Lundbergs bok En idé större än döden: En fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 

1933–1945 behandlar Lindholmsrörelsens försök att bygga upp en revolutionär fascistisk 

arbetarrörelse i Sverige under 1930- och 1940-talen, men även deras försök att vinna stöd hos 

arbetarklassen och ”vanligt folk”. Lundberg analyserar den fascistiska arbetarrörelsens 

organisation, drivkrafter, propaganda och ideologi.18 Undersökningen strävar efter att tolka 

Lindholmsrörelsens försök att framställa sig själv som en arbetarrörelse, men också dess 

strävan efter att mobilisera politiskt stöd hos arbetarklassen under 1933–1945. Lundbergs 

undersökning frågar sig om varför Lindholmsrörelsen inte lyckades bättre i sina försök, om 

det enbart berodde på fascismens kollaps när andra världskriget avslutades eller om det 

existerar andra bakomliggande orsaker.19 

 Lundberg menar att hans undersökning visar att vid Lindholmsrörelsens och NSAP:s 

början fanns ambitionen att skapa en nationalsocialistisk massrörelse enligt den samtida tyska 

modellen. Efter en tid insåg de att det inte var möjligt i Sverige, och en viktig orsak till detta 

var den redan etablerade reformistiska arbetarrörelsens inflytande över och förankring i den 

                                                            
16 Andrew Heywood, Political theory: An introduction, New York 2004, s. 349-351. 
17 Lööw 2016. 
18 Lundberg 2014. 
19 Ibid., s. 32. 
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svenska arbetarklassen. En annan orsak var de svenska socialdemokratins position som en 

stark offentlig motståndare mot fascismen i Sverige.20 

 Lööws respektive Lundbergs forskning är båda relevanta för denna uppsats främst för att 

de behandlar Lindholmsrörelsens utveckling, men beskriver även partiets ideologi. Lööw 

behandlar den svenska nationalsocialismen i stort, Lundberg enbart Lindholmsrörelsen. 

1.6.2 Teori 

A fascist century av historieprofessorn Roger Griffin består av tio essäer om fascismens natur 

och fokuserar på hur man ska förstå och applicera den fascistiska ideologin på olika 

samhällsrörelser under 1900- och 2000-talen. Griffin menar att fascisterna försökte återskapa 

tiden, att historien skulle leda till ett mytiskt laddat ”nu” (folkgemenskapen) som skapar en 

förändring i historiens utveckling.21 

 Klas-Göran Karlssons bok Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens 

upplösning 1985–1995 berör Sovjetunionen och kommunismen istället för fascismen, men är 

ändå relevant för denna uppsats. Det ideologiska historiebruket är som tidigare nämnts i 

denna uppsats väldigt framträdande inom båda dessa ideologier och Karlsson använder sig av 

sin typologi över historiebruk i sin undersökning för att identifiera olika typer av historiebruk 

som användes i Sovjetunionen.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Lundberg 2014, s. 92f. 
21 Griffin 2008. 
22 Karlsson 1999. 
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2. Undersökning 

För att kunna förstå och analysera hur det ideologiska historiebruket tar sig uttryck i Nationell 

Socialism är det av intresse att inleda med att beskriva hur tidskriftens egen historiesyn såg ut. 

Bengt Olov Hennings artikelserie ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia” har som 

syfte att legitimera nationalsocialismens plats i det svenska samhällets historia och i samtiden. 

Denna artikelserie är därför en bra utgångspunkt för att förklara Lindholmsrörelsens egen 

historiesyn. 

2.1 Lindholmsrörelsens historiesyn 

Enligt Lindholmsrörelsen så räckte sig den svenska historien tillbaka till det så kallade 

forngermanska bondesamhället. Det specificeras aldrig riktigt när denna mytiska tid 

inträffade, men benämningen används ofta som en benämning för tiden innan och ibland 

under vikingatiden.23 Sverige blev en del av den västerländska kulturen efter att landet 

kristnades och blev katolskt. Under medeltiden utvecklades det gamla germanska kungadömet 

i en absolutistisk riktning, det vill säga kungens makt blev större. Bengt Olov Henning 

menade att kungen stod över rättsordningen och riket var hans ägodel som han kunde göra 

som han ville med, och detta sätt att styra skiljde sig från det ursprungliga svenska styret på 

folkvandrings- och vikingatiden. Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn så passade den 

absolutistiska ledarprincipen inte Sverige då den var importerad och var inte någon svensk 

uppfattning.24 

 Engelbrekts folkresning på 1430-talet var ett försök att befria riket från en kung som bara 

utarmade och förslavade det, och det enda som låg bakom den var det ”gemensamma 

nationella ansvaret”. Denna folkresning beskrevs av Lindholmsrörelsen som ett frihetskrig. I 

och med den danske kungen Kristian II kom en ny allvarlig kris och Sten Sture den yngre 

samlade folkets krafter till en kamp för Sveriges självständighet från Danmark. Efter att Sten 

Sture stupat, så det blev istället Gustav Vasa som befriade Sverige från danskarna. Gustav 

Vasa återupprättade den gamla germanska kungatanken och skapade grunderna till den 

svenska staten.25 

 Gustav Vasas reduktionsbeslut under reformationen gjorde att han kom i motsättning med 

den gamla landskapliga självständigheten, bönderna, vilket ledde till Dackefejden. Orsaken 

                                                            
23 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, I”, Nationell Socialism, 1 januari 1937. 
24 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, I”, Nationell Socialism, 1 januari 1937; 
”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
25 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
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till denna ansågs vara att bönderna inte kunde förstå att de måste betala sina skatter 

noggrannare, offra sina kyrkoklockor och finna sig i kronans alla reglementen för rikets skull, 

för att en stark svensk stat skulle kunna växa fram. Enligt Lindholmsrörelsen var det en 

nödvändighet att slå ner alla angrepp mot det unga riket, eftersom den inre och yttre 

tryggheten under Gustav Vasas regering var värd vissa offer av den personliga friheten.26 

 Maktkampen mellan Sigismund, rådet och Karl IX på 1690-talet sågs som ett steg tillbaka 

under den annars så storslagna Vasatiden. Lindholmsrörelsen menade att folket samlade sig 

kring en ledare, för att rädda den svenska egenarten undan den väsensfrämmande 

katolicismen. Karl IX och hans ständer gjorde bara sin plikt mot det gemensamma kulturarvet, 

för att fylla deras ansvar som fria svenska män. Men på detta sätt lyckades de rädda det 

germanska kungadömet, arvet efter Gustav Vasa, undan en ny tid av ”osvenska, absolutistiska 

föreställningar”. Karl IX hade lett in den svenska staten på sunda banor igen, så när hans son 

Gustav II Adolf tog över ledarskapet fann det svenska folket slutligen sin rätta politiska 

livsform. Förutsättningen för kungens verk var hans tro på att det svenska folket verkligen 

hade en egen betydelsefull insats att göra. Det svenska stormaktsväldet hade en stor historisk 

uppgift att fylla eftersom det blev till ett politiskt kraftcentrum i norra Europa. Efter Gustav II 

Adolfs död tog Axel Oxenstierna över styret av Sverige. Lindholmsrörelsen menade att han 

förstås inte kunde helt slutföra Gustav II Adolfs tankar, det var ju omöjligt när ”det skapande 

geniet inte längre självt hade ledningen” men att Oxenstierna lyckades bevara Gustav II 

Adolfs anda och den svenska stormakten kunde räddas.27 

 Under 1600-talet hade präster, borgare och bönder med lågadelns hjälp fått ett visst 

inflytande. De kunde dock inte bestämma något i rådet, men ställde sig ändå bakom Karl XI. 

Precis som Gustav Vasa utförde även Karl XI en reduktion eftersom kronan måste räddas ur 

en finansiell knipa. Reduktionen innebar den här gången en indragning av alla gods som adeln 

under det sista århundradet hade erhållit som län och donationer. Godsen hade varit en lön för 

arbete i rikets tjänst, men om det blev nödvändigt för staten så kunde den återta dem eftersom 

rikets intressen måste gå före allt annat. Lindholmsrörelsen anser att detta var en rent 

socialistisk tanke fast den hade rötter i den germanska rättsuppfattningen. Reduktionen gjorde 

att Sverige kunde ta bort det gamla systemet som hade inneburit ekonomiskt understöd från 

andra länder och på detta sätt tryggades Sveriges självständighet som stormakt.28 

 Under Karl XI:s styre blev kungens befogenheter och skyldigheter fastställda i lagen och 

                                                            
26 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
27 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
28 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
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inte bara grundade på tradition och nedärvda föreställningar som det varit tidigare, och den 

gamla germanska kungatanken utvecklades. Det här var enligt Lindholmsrörelsens historiesyn 

den rätta innebörden i enväldets upprättande, det innebar inte despotism eller ett 

självhärskardöme utan kungen var statens högste tjänare. Ständerna verkade som kungens 

medhjälpare för att bidra till rikets uppbyggande. Enväldet innebar inte att riksdagen 

undertrycktes, utan att den intog sin naturliga plats i samhällslivet. Riksdagen skulle vara den 

stora folkliga sammanslutning som kungen stödde sig på, kungen och ständerna ingick ett 

förbund för att fylla det gemensamma ansvaret i fosterlandets tjänst. Enligt 

Lindholmsrörelsens historiesyn var den karolinska tiden en idealålder i Sveriges historia.29 

 Under Karl XII:s styre trädde hela den vilande moraliska, politiska och militära kraften 

som funnits i Sverige fram. Kungen och folket sammanslöts i kampen mot en anfallande 

koalition, men också för det svenska stormaktsväldets ”idé”. Denna idé innebar att stormakten 

Sveriges politiska uppgift var att vara ett nordiskt kraftcentrum vid Östersjön och den 

europeiska kulturens skydd mot Ryssland. Henning skriver att byråkratin oroade sig över Karl 

XII:s maktposition eftersom många av dem började tröttna på alla uppoffringar och de 

utarbetade i tysthet en ny författning och väntade bara på kungens död för att kunna överta 

makten, vilket Lindholmsrörelsen menade att de också gjorde i och med frihetstiden.30 

 Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn gick frihetstidens statsskick ut på att man förutsatte 

att kungen stod utan ansvar, de menade dock att denna tanke var helt främmande för den 

germanska uppfattningen. Enligt den var ledaren ansvarig för sitt handlande, inte inför folket 

som politisk massa, men inför folket som en ideell gestalt. Sverige ”räddades” ur denna 

situation av Gustav III i och med dennes statskupp. Gustav III genomförde under sin tid som 

regent en del reformer, en av dessa ledde till att adeln fick mera makt över sig. Detta ledde till 

förbittring bland adeln som enligt Lindholmsrörelsens historiesyn ville tillbaka till det system 

som varit under frihetstiden, vilket också ledde till att kungen till sist mördades. 

Motsättningen mellan kungen och adeln kvarstod dock fortfarande under Gustav IV Adolfs 

korta tid som regent och som den siste av vasakungarna som skulle komma att sitta på den 

svenska tronen. Efter att han avsattes blev det istället släkten Bernadotte som blev Sveriges 

                                                            
29 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937; 
”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism, 1 mars 1937. 
30 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937; 
”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism, 1 mars 1937. 
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regenter, och enligt Lindholmsrörelsens historiesyn var detta början på det förfall som rådde i 

samtiden.31 

2.2 Historiska gestalter som föredömen och varnande exempel 

Lindholmsrörelsen berättar största delen av Sveriges historia genom att använda sig av 

historiska gestalter och epoker som föredömen och varnande exempel. Eftersom aktörer 

spelar en så stor roll i deras historiesyn kommer jag att gå närmare in på de regenter som 

Lindholmsrörelsen ser som speciellt viktiga för den svenska historien. 

2.2.1 Gustav Vasa 

Gustav Vasa återupprättade den gamla germanska kungatanken och befriade Sverige från den 

danske kungen Kristian II. Gustav Vasa lade grunden till en statlig organisation och 

återupprättade den svenska kronan ur dess dåliga ekonomiska situation genom att dra in 

kyrkans gods och rikedomar. Bengt Olov Henning menar att kungen insåg att kyrkogodsen 

måste konfiskeras om rikets finanser skulle kunna räddas, rikets framtid kunde inte 

kompromissas på grund av vidskepelse, fördomar eller privata intressen. Beslutet gällde ju 

rikets fortlevnad. Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn så kan egentligen alla beslut som en 

kung eller en ledande aktör som de anser vara föredömliga historiska gestalter alltid försvaras 

med att denna individ gjorde som den gjorde bara för att de hade rikets bästa för ögonen. När 

det gäller Gustav Vasa så är det inte bara reduktionen av kyrkans gods som försvaras på detta 

sätt, men även då kungen kom i konflikt med bönderna i Dackefejden. Den orsakades enligt 

Henning av att bönderna inte kunde förstå att de måste betala sina skatter, förlora sina 

kyrkklockor och gå med på kronans alla regler för rikets skull, ”för att en stark och 

värnkraftig svensk stat skulle kunna växa fram.” Eftersom riket var så nytt var det viktigt att 

med undertrycka alla angrepp mot det. Den eventuellt påföljande dåliga stämningen efter 

Dackefejden var inte långvarig enligt Henning eftersom bönderna till sist förstod att ”den inre 

och yttre tryggheten under Gustav Vasas landsfaderliga regering var väl värd vissa offer av 

den personliga friheten.”32 

 Lindholmsrörelsens bild av Gustav Vasa var ganska romantiserad. Han var den som hjälpte 

till att skapa deras idealbild av hur en god ledare och en god kung för Sverige skulle se ut. 

Enligt deras historiesyn var Gustav Vasa en statsmannabegåvning och mycket av det som 

gjorde honom till en god ledare var att han alltid lyckades driva igen sin vilja gentemot ”hela 

den tröga massan av halvvilliga och ovilliga”. Han lyckades stoppa den väsensfrämmande 

                                                            
31 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism, 1 mars 1937. 
32 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
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utvecklingen och leda in Sverige på rätt kurs igen som ett rike med en stark ledare. Sverige 

blev nu en maktfaktor i Europa.33 

2.2.2 Gustav II Adolf 

Gustav II Adolf nämns inte mycket i artiklarna i Nationell Socialism, men det lilla han skrivs 

om är väldigt positivt. Han är den store enaren, och orsakerna bakom att han kunde kallas det 

var eftersom hans far Karl IX som enligt Lindholmsrörelsens historiesyn räddade det 

germanska kungadömet och arvet från Gustav Vasa. Han räddade Sverige undan osvenska 

absolutistiska föreställningar som innehades av kung Sigismund och ledde in det svenska riket 

på sunda banor igen. Artikelskribenten Bengt Olov Henning menade att det var Gustav II 

Adolfs egen ”överväldigande personlighet” som förstummade all opposition mot honom och 

orsaken bakom att det svenska folket följde honom med sin trohet. Förutsättningen för Gustav 

II Adolfs verk var hans tro på att det svenska folket verkligen hade en egen betydelsefull 

insats att göra, att svenskarna borde följa de gamla göternas exempel i både hjältemod och 

politisk uppbyggargärning. Den götiska myten satte in samtidens händelser i ett större 

sammanhang och var viktig för att ge det svenska folket en känsla av att just deras insats i 

riket var betydelsefull. Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn så kände folket under Gustav II 

Adolfs styre på sig att de under stormaktstiden kunde komma till sin rätt. Om detta skriver 

Henning: ”De kände, att detta var den rätta politiska livsluften för dem. Det var det väsende, 

som bodde inom dem alla, som de innerst strävade emot.”34 

 Efter Gustav II Adolfs död tog Axel Oxenstierna över i förmyndarregeringen, eller som 

Henning uttrycker det, ”tog ledningen av Sveriges öden”. Det var ju dock omöjligt för honom 

att helt slutföra kungens stora tankar. Det Gustav II Adolf påbörjade, men även förverkligade, 

var förstås den svenska stormakten, och det var Axel Oxenstierna räddade den. Henning 

skriver att Oxenstierna försökte bevara Gustav II Adolfs anda. Gustav II Adolfs dotter 

Kristina nämns enbart i förbifarten. Detta berodde mycket på att hon konverterade till 

katolicismen och just detta beslut var något som Nationell Socialism inte riktigt visste hur 

dom skulle förhålla sig till, det var i alla fall inget positivt.35 

2.2.3 Karl XII 

Enligt Lindholmsrörelsen är Karl XII ”idealsvensken” och är en ofta förekommande karaktär 

när stormaktstiden och Sveriges glansdagar kommer på tal. Han ses som idealkungen som 

                                                            
33 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
34 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism 1 februari 1937. 
35 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II”, Nationell Socialism 1 februari 1937. 
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visste vad Sverige behövde i alla lägen. Karl XII förkroppsligade nationens moraliska kraft, så 

det var självklart att han personligen skulle leda rikets styre och hans vilja genomsyrade 

folkets liv. Det är denna bild som målas upp av honom oberoende om det var så i verkligheten 

eller inte.36 Per Dahlberg skriver såhär om Karl XII:s personlighet: 

Vi veta av historien hur Karl XII genom sin blotta närvaro tystade allt knot och hur soldaterna 

följde honom in i döden, emedan han gick främst och delade alla deras vedermödor. Här ligger 

själva hemligheten med en ledares framgång. Att leda genom exempel utgör också alltid målet 

för hans strävanden, då han först därigenom får det moraliska berättigandet till ledarskap. Då 

möter honom själva äkta kamratlig trohet, personlig efterföljelse. 37 

En stor del av den ledartanke som Lindholmsrörelsen ansåg fanns bland Sveriges folk och 

svenskättade monarker var vikten av ledarens eget personliga föredöme för dennes 

följeslagare och de menade att Karl XII, om någon, var ett sådant föredöme för folket. Trohet 

var ett viktigt begrepp för Lindholmsrörelsen och var enligt dem det viktigaste som fanns 

bland de som följer en ledare. Troheten sågs som ett karaktärsdrag för den nordiska rasen och 

som någonting som inte egentligen finns bland andra människotyper. Det var just troheten 

som de menade att möjliggjorde de svenska statsledarnas hårda kamp för nationens frihet och 

ära. Troheten till en stark ledare var för Lindholmsrörelsen näst intill fanatisk, de menade att 

det svenska folket i historien varit villiga att gå igenom nästan vad som helst för riket. Och det 

var denna trohet som det svenska folket alltid visade en ledare som följde den germanska 

ledartanken, för det var just den som passade folkets ”väsen”.38 

 Karl XII:s styre avslutades i och med hans död 1718. Det nya statsskick som arbetades 

fram var direkt ämnat att hindra envälde, enligt 1720 års regeringsform blev kungen endast 

rådets ordförande.39 Orsaken till detta anses dock inte vara kungens beteende som låg bakom 

utan snarare byråkratin och adelns egoism. Det var adeln som i hemlighet utarbetat 1720 års 

regeringsform och bara satt och väntade på att kungen skulle dö så att de kunde överta 

makten.40 

 Efter Karl XII var en era förbi, den era som i Lindholmsrörelsens historiesyn var den 

stoltaste i Sveriges historia. Stormaktstiden är väldigt viktig för Lindholmsrörelsen eftersom 

                                                            
36 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II” Nationell Socialism, 1 februari 1937. 
37 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, V”, Nationell Socialism 15 augusti 1935. 
38 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, V”, Nationell Socialism 15 augusti 1935. 
39 Harald Gustafsson, Nordens historia: En europeisk region under 1200 år, Lund 2017. 
40 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, II” Nationell Socialism 1 februari 1937. 
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det är en idealisk tid då Sverige var som allra starkast, i alla fall enligt dem. Det är just därför 

som epoken var ett föredöme för samtidens samhälle.41 

Först genom Gustav Vasa kunde statens auktoritet och rikets enhet åter med framgång hävdas 

gentemot partikularism och gruppegoism, och därmed lades också första grunden till den 

stormaktstid som under den store Gustav Adolfs ledarskap blev verklighet, för att i och med 

Karl XII:s tragiska kamp mot en hel väld gå i graven. Denna period på nära 200 år bildar några 

av de stoltaste bladen i Sveriges historia, och samtidigt vittnar den till fullo om ledarprincipens 

utslagsgivande betydelse i vårt folks liv.42 

2.2.4 Frihetstiden 

Efter Karl XII:s död och den nyligen utarbetade regeringsformen inleddes Frihetstiden. 

Frihetstiden utgick från idén om kungens oansvarighet inför sina handlingar och för att 

förhindra envälde. Detta beskrivs av Bengt Olov Henning som en helt främmande tanke för 

den germanska uppfattningen eftersom enligt den germanska inställningen är ledaren ansvarig 

för sitt handlande, inte inför folket som politisk massa, men inför folket som en ideell gestalt. 

Lindholmsrörelsens åsikt om frihetstiden är många gånger nedlåtande och jämförs ofta med 

samtiden som en svacka och inte någon guldålder i den svenska historien. Orsakerna till 

denna syn på frihetstiden berodde mycket på avsaknaden av en stark ledare, som för 

Lindholmsrörelsen innebar att ledaren har blivit utbytt till ett folkstyre och adeln hade fått 

möjligheten att leda Sverige efter sina privategoistiska önskemål. Frihetstiden ses som ett 

varnande exempel, att om man inte ser upp så kommer det att gå illa för samtiden.43 

 Till grund för hela det nya politiska systemet under frihetstiden låg en individualistisk 

uppfattning. Det politiska livet sågs inte längre som ett gemensamt ansvar och en uppgift att 

fylla utan som vissa rättigheter som någon innehade, och denna innehavare var i riksdagen. 

Adeln var det enda ståndet med egentlig makt och de isolerade sig, de var trötta på enväldet 

och ville ha mera makt, samtidigt som man inspirerades allt mer av utländska idéer, speciellt 

franska. Bengt Olov Henning beskriver frihetstiden på detta sätt: 

Man strävade avundsjukt efter att bevara och utvidga sina rättigheter. Stånden isolerade sig, 

betonade sin renhet, ville inte släppa in nya element. Förut, när ståndsväsendet var samhällets 

organiska uttryck, hade det till exempel varit självklart att varje verkligt duktigt man – politiskt, 

militärt eller vetenskapligt – adlades. Nu motsatte sig adeln detta, ville inte dela med sig av sina 

rättigheter åt de förtjänta. Hela ståndsväsendet framstod därför som en orättvisa. Till ett sådant 

                                                            
41 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, V”, Nationell Socialism 15 augusti 1935. 
42 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, V”, Nationell Socialism 15 augusti 1935. 
43 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
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tillstånd hör en grund materialistisk åskådning och allmän förkonstling. Man efterapade franska 

seder; umgänget mellan människor blev snirklat och onaturligt.44 

Per Dahlberg beskriver frihetstiden som en period i Sveriges historia som innehade stora 

likheter med samtiden, då speciellt när det gällde den politiska situationen. Denna jämförelse 

är ständigt återkommande i artiklarna i Nationell Socialism. De likheter som 

Lindholmsrörelsen menade att det fanns mellan de båda tiderna var exempelvis att riksdagen 

innehade en dominerande plats i statslivet och att de styrande partierna enbart var intresserade 

av sina egna intressen istället för rikets välfärd.45 

 En annan orsak till Lindholmsrörelsens åsikt om frihetstiden var att i det svenska samhället 

uppträdde representanter från en international,46 det vill säga en internationell, politisk eller 

facklig sammanslutning av arbetarorganisationer i olika länder.47 Eller som artikelförfattaren 

Nils Lindberg beskrev det, ”personer alltså som handla på order utifrån mot det svenska 

statens intressen”.48 Denna situation jämförs med den samtida, den international som enligt 

Lindholmsrörelsen var gällande på 1930-talet var kommunismen var under frihetstiden 

frimureriet, frimurarorden är en benämning på ett ordenssällskap som förekommer i flera 

länder. Lindberg menade att frihetstidens politik berodde på att frimureriet fått fäste i Sverige 

under 1700-talet. Frimurarinternationalen hade sitt säte i Frankrike och påståddes ligga bakom 

den franska revolutionen, och sen också ryska revolutionen under 1917. 

Frimurarinternationalen styrdes enligt Lindholmsrörelsen huvudsakligen av judar, och så var 

det även fallet för den kommunistiska internationalen. För dessa påståenden finns inga 

förklaringar och det erbjuds heller inga bevis på att detta är sant. Grunderna ligger i 

nationalsocialismens ideologiskt rotade antisemitism och idén om den judiska 

världskonspirationen.49 

 Lindberg menade att Fredrik I, frihetstidens förste regent och regent vid tiden när den 

första frimurarlogen bildats i Sverige, hade för avsikt att förbjuda frimurarsammankomster 

och straffa dem med dödsstraff. Men efter några månader var han tvungen att ta tillbaka detta 

beslut, Lindberg förklarar inte varför men menar att sedan dess kunde frimurarorden arbeta 

vidare ostört. Enligt Lindberg hade Fredrik I:s efterträdare Adolf Fredrik blivit Sveriges 

                                                            
44 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
45 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, III”, Nationell Socialism 15 april 1935. 
46 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
47 Nationalencyklopedin, international. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/international (hämtad 2019-04-01) 
48 Nils Lindberg, ”Siste vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
49 Nils Lindberg, ”Siste vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
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kronprins och senare också kung tack vare frimureriet. Adolf Fredrik tog sedan över 

ledningen för frimureriet i Sverige. Även hans son Gustav III påstods ha dragits till 

frimureriet i en tid, men då bara för att han trodde sig kunna leda det för sina syften. Det 

lyckades inte, Lindberg menade att detta berodde på att det fanns inga mål som skiljde sig mer 

än de som innehades av frimurarorden respektive Sveriges kung.50 

När Gustav III genom statskuppen av år 1772 satte stopp för ständernas fördärvsbringande 

verksamhet, skar han helt visst bort en stinkande kräftböld från den svenska samhällskroppen. 

Men han gjorde icke denna operation fullständig, det var mer än riksdagsförsamlingen som stod 

i främmande sold, det fanns mer sjukt än man kunde se för blotta ögat. Spåren av 50 års förfall 

voro blott till synes utplånade, kräftsjukdomen spred sig under den friska ytan.51 

Att den politik som ständerna utförde under frihetstiden beskrevs av Lindberg som en cancer 

som spridit sig är ganska talande för den åsikt Lindholmsrörelsen innehade om frihetstiden 

och varför just denna tid i Sveriges historia behandlas som en negativ vändpunkt i 

samhällsutvecklingen. 

2.2.5 Gustav III 

Sverige ”räddades” ur frihetstiden av Gustav III eftersom han återupprättade landets 

självständighet mot utlandet och strävade att väcka den gamla kungatanken till liv. Bengt 

Olov Henning skriver dock att kungen inte helt lyckades med detta, att han inte helt uppnådde 

den. Enligt Lindholmsrörelsen ses Gustav III inte som en perfekt svensk kung på grund av att 

”det fanns för mycket teater, av upplysningens flacka anda hos honom” och inte enbart 

nationell hänförelse och pliktmedvetande. Men trots dessa brister fyllde han ändå måttet för 

en ledare i avgörande ögonblick.52 

 Enligt Lindholmsrörelsen så var det värsta som Gustav III gjorde under sin tid som regent 

var att genom judereglementet tillåta judar att bosätta sig i Sverige, eller som Nils Lindberg 

skriver ”lämnade Sverige öppet för judisk invasion. […] Detta missgrepp hör till de 

ödesdigraste någon svensk konung begått.” Lindberg menade också att Gustav III ibland lät 

sig ledas av önskningar från frimureriets håll, och just detta beslut sågs som något som 

frimureriet i Sverige hade önskat sig. Gustav III anklagas för att han ofta grundade sina beslut 

på något helt annat än ”statsmannaklok humanitet” och att han var benägen att ”visa mildhet 

även mot dem som i handlingarna klart ställt sig utanför folkgemenskapen var den direkta 

                                                            
50 Nils Lindberg, ”Siste vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
51 Nils Lindberg, ”Siste vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
52 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
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anledningen till att hans gärning bragtes på fall”.53 

 Man kan ju då ställa sig frågan, är det enligt Lindholmsrörelsens historiesyn beslutet att 

tillåta judarna att bosätta sig i Sverige som i längden orsakade att Vasakungarnas styre tog 

slut? Som tidigare nämnts i denna uppsats så styrdes frimureriet enligt Lindholmsrörelsen i 

huvudsak av judar. Frimureriet kom till Sverige på 1700-talet och enligt den svenska national-

socialismen var rörelsen populär i kretsar som fann den starka kungamakten som ett hinder 

för sina privata strävanden eftersom frimureriet utnyttjade missnöjda i olika länder. 

Frimureriet ansågs ligga bakom franska revolutionen och eftersom Gustav III själv var emot 

revolutionen och försökte undsätta den franska kungafamiljen så blev han till ”revolutionens 

farligaste motståndare”. De som konspirerade att undanröja och mörda Gustav III var enligt 

Lindberg medlemmar i Frimurarorden, och enligt Lindberg fanns det inga tvivel om att de 

svenska frimurarna som planlade och utförde kungamordet handlade på order från 

Frankrike.54 

 Den 16 mars 1772 mördades Gustav III på en operamaskerad i Stockholm, i hans 

testamente hade han utnämnt sin bror hertig Karl till regeringschef så länge Gustav IV Adolf 

var minderårig. Hertig Karl bjöd in ett flertal individer i regeringen som av Lindberg anklagas 

att på olika sätt vara i samröre med frimureriet, även hertig Karl själv. Förmyndarregeringen 

bestod ursprungligen av Gustav III:s gamla konselj, men de blev alla en efter en utbytta och 

ersatta av de män som låg bakom kungamordet.  Regeringen bestod till sist av Gustav III:s 

motståndare som körde bort gustavianerna från olika ämbeten och ersattes med ”pålitligt 

folk”.55 

 Lindberg menade att frimureriet hade fyra år på sig att nästla sig in i regeringen innan 

Gustav IV Adolf blev myndig, och att det fanns planer på att röja även honom ur vägen precis 

som de påstods ha gjort med Gustav III. Orsakerna till att det inte hände var på grund av den 

svenska opinionens hållning, Lindberg menade att ”frimurarregimen” hade gjort sig hatat av 

det svenska folket på ett sätt som aldrig något styre tidigare varit hatat och man därför vågade 

de sig inte på att göra en ny kupp – åtminstone för stunden. I och med att den svenska 

kungamakten återigen utvecklades i en mer absolutistisk riktning, eller enligt Lindholms-

rörelsen i en riktning som mer liknade den nordiska ledartanken, under Gustav III väcktes 

                                                            
53 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
54 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
55 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
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förbittring hos adeln som bildade en opposition mot kungen. Denna motsättning mellan kung 

och adel fortsatte under Gustav IV Adolfs tid.56 

2.2.6 Gustav IV Adolf 

Gustav IV Adolfs livsöde berättas främst i artikelserien ”Siste Vasakungen” av Nils Lindberg 

som publicerades i Nationell Socialism under hösten och vintern 1937. Lindbergs artikel 

beskriver och diskuterar händelserna under Gustav IV Adolfs liv och hans beslut, men också 

de orsaker som påståddes ligga bakom att han slutligen blev arresterad och exilerad. Gustav 

IV Adolf var Gustav III:s äldste son och eftersom han bara var 13 år när hans far mördades så 

sattes som många gånger förut en förmyndarregering in i hans ställe tills han var gammal nog 

att själv bli kung. Den 1 november 1796 lades förmyndarregeringen ner och Gustav IV Adolf 

blev Sveriges kung och övertog ett enligt Lindberg till synes starkt men i grunden under-

minerat rike.57 

 Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn genomgick Sverige ett storartat uppsving under 

Gustav IV Adolfs ledning. De menade att de åtgärder och reformer som han genomdrev var 

enbart dikterade av sunt nationella och sociala principer, exempelvis jordbrukets upp-

hjälpande. Lindberg menade att Gustav IV Adolf hade både initiativet och förmågan till att 

genomdriva sin vilja. Lindberg citerar i sin artikel den samtida historikern Stavenow som en 

källa till detta påstående: 

Över huvud framträdde med det nya seklet en bestämd ljusning i det svenska jordbrukets 

förhållanden. – På det hela taget har Gustav IV Adolfs tid intill finska krigets utbrott utgjort en 

lugn och ostörd utveckling av Sveriges ekonomiska liv.58 

Enligt Lindberg berodde Sveriges goda ekonomi under Gustav IV Adolfs styre inte på någon 

högkonjunktur utan tack vare kungens reformpolitik. Sverige drabbades under åren 1798–

1800 av svår missväxt, vilket Lindberg menade skulle fått katastrofala konsekvenser om inte 

ett effektivt statsingripande vidtagits. Den statsskuld som Sverige dragit på sig under frihets-

tiden kunde betalas genom ”kloka åtgärder”.59 

 Lindholmsrörelsen motsatte sig hur Gustav IV Adolf porträtterades av den tidiga och 

samtida historiska forskningen. De som låg bakom kungens svartmålade rykte i historien var 

hans motståndare, ”kuppmännen” som avsatte honom 1809. Kungen beskrevs av den samtida 

                                                            
56 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
57 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, II”, Nationell Socialism 1 november 1937. 
58 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, II”, Nationell Socialism 1 november 1937. 
59 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, II”, Nationell Socialism 1 november 1937. 
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historieforskning som halsstarrig, inbilsk och inskränkt, men med understöd av annan nyare 

samtida forskning anser Nationell Socialism att det inte var så. Gustav IV Adolf hade enligt 

Lindholmsrörelsen något ”av den karolinska andan” inom sig, detta innebar att han var plikt-

trogen och ansvarstagande, raka motsatsen till adeln som var egoistisk och helt viljelös inför 

rikets uppgift som norra Europas kraftcentrum. Denna uppgift innebar under Gustav IV 

Adolfs styre att göra motstånd mot Napoleon och Ryssland.60 

[…] adeln behärskades av frihetstidens krassa egoism och dess viljelöshet inför de stora, 

krävande uppgifterna, den ansåg, att det var meningslöst att göra motstånd mot Napoleon och 

Ryssland, att det var hopplöst att försvara Finland, att man över huvud inte borde tänka på det 

nationella ansvaret utan i stället inrätta det så bekvämt och bra åt sig som möjligt. De högre 

ämbetsmännen lydde ovilligt kungens befallningar, de saboterade avsiktligt hans order, de tog 

emot mutor av fienden och underhöll förbindelser med den.61 

Detta citat av Bengt Olov Henning beskriver hur relationen mellan kungen och adeln såg ut 

enligt Lindholmsrörelsens historiesyn. Gustav IV Adolf gjorde allt han kunde för att försvara 

Sverige mot fienden medan han ständigt motarbetades av adeln som konspirerade emot 

honom genom sabotage, förräderi, vägran att lyda order, och förhandlingar med fienden 

Ryssland.62  

 Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn så berodde Sveriges förlust i finska kriget 1808–

1809 dels på att adeln helt enkelt var för bekväm för att tänka på det nationella ansvaret, dels 

på att adeln konspirerade mot kungen. Tjänstemännen inom adeln motarbetade kungens 

strävanden att skaffa medel till kriget. Då samma syn på händelseförloppet beskrivs på 

liknande sätt i två artiklar av två olika författare kan man anta att just denna version av 

händelserna var en etablerad del av Lindholmsrörelsens historiesyn.63 Ett exempel på adelns 

så kallade sabotage var att skärgårdsflottan föll i ryssarnas händer, det här var enligt Lindberg 

ett tydligt bevis på att de svenska officerarna var fast beslutna att förse fienden med vapen 

mot Sverige. Han menade att Sveaborg omöjligt skulle ha kunnat falla då den var i ett så gott 

skick så det måste ha berott på något annat. Han menade att förräderiet på Sveaborg saknade 

sin motsvarighet i världshistorien. Ett annat exempel på förräderi var att stort antal officerare 

hade under sin reträtt norrut dröjt sig kvar på grund av olika förevändningar för att omedelbart 

                                                            
60 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
61 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
62 Bengt Olov Henning, ”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 
63 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, III”, Nationell Socialism 1 december 1937; Bengt Olov Henning, 
”Nationalsocialismens rötter i Sveriges historia, III”, Nationell Socialism 1 mars 1937. 



   

21 
 

efter de ryska truppernas intåg ”anmäla sig i kejsarens tjänst” som Lindberg uttryckte det.64 

 Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn var orsaken bakom att avsättningen av Gustav IV 

Adolf ens kunde genomföras berodde på att de människor som stödde kungen inte kunde 

lämna fronten där de bekämpade Ryssland eftersom plikten mot landet var så stark så att 

plikten mot kungen förminskades. De som opponerade sig mot kungen beskrivs som att de tog 

till allehanda medel för att ”hålla gustavianerna i schack”, Lindberg beskyller exempelvis de 

som låg bakom kungens avsättning för att ligga bakom mordet på von Fersen – en brutal 

lynchning. Det var en liten grupp av människor som genomförde Gustav IV Adolfs 

avsättning, men Lindberg menade att det fanns många, majoriteten, som ville komma kungen 

till undsättning och befria honom efter att han blivit landsförvisad. Han menade att det inte 

bara var hos allmogen som det fanns människor som stödde kungen, de fanns också bland 

aristokratin som inte tillhörde det militära, av vilka majoriteten var för beslutet att kungen 

måste avsättas.65 En annan viktig åsikt om avsättningen som Lindholmsrörelsen hade var att 

den var en hämnd från adelns sida för Gustav III:s statskupp 1772.66 

 Efter landsförvisningen försvann Gustav IV Adolf från Sveriges historia. Lindberg menade 

att en förtalskampanj sattes igång mot kungen, orsaken till detta ansågs vara att de samman-

svurna måste på alla sätt de kunde tysta oppositionen med motiv för sitt handlande. Genom att 

citera samtida svenska historiker som Anders Grade och Carl Grimberg beskriver Lindberg 

den behandling som Gustav IV Adolf genomgick, men även att tidigare historisk forskning 

och historiska dokument från samma tid utförde ”de mest utstuderade aktförfalskningar 

nordisk historieskrivning någonsin bevittnat”.67 

 Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn sågs en stor del av det som adeln gjorde som en 

konspiration mot kungen, eftersom de var missnöjda med sin förminskade maktposition i det 

enväldiga Sverige. Alla eventuellt dåliga beslut som kungen hade gjort suddas ut och för-

svinner eller försvaras med exempelvis att tanken bakom handlingen var bra. Allt detta för att 

kunna bevisa hur opålitlig adeln var. Lindberg underströk hur hemska och samvetslösa de 

”sammansvurna” var då de planerade att gå emot och förråda kungen.68 De menade att Gustav 

IV Adolfs avsättning kunde ha berott på att han varit kung av ett folk där majoriteten inte ville 

låta sig ledas, att de istället hjälpte andra makter som ville krossa den svenska nationen.69 

                                                            
64 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, II”, Nationell Socialism 1 november 1937. 
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66 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, V”, Nationell Socialism 15 september 1935. 
67 Nils Lindberg, Siste Vasakungen, III, Nationell Socialism 1 december 1937. 
68 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, I”, Nationell Socialism 1 oktober 1937. 
69 Nils Lindberg, ”Siste Vasakungen, III”, Nationell Socialism 1 december 1937. 
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 Till skillnad från Lindberg så tar Per Dahlberg inte helt bort den roll som Gustav IV Adolfs 

personliga egenskaper eventuellt spelade i orsakerna bakom hans fall. Men likt Lindberg 

skriver även Dahlberg att det är viktigt att minnas att Gustav IV Adolf inte på något sätt var så 

dålig som den efterföljande Bernadotteepokens första historieskrivare velat påstå då det bland 

dessa historieskrivare fanns fiender till kungen. Men en annan orsak till detta var att kungens 

egna ursprungliga intentioner ofta var annorlunda än resultatet av hans handlingar visade. 

Dahlberg kallade Gustav IV Adolf för en karikatyr av ledartanken, men bortsåg inte från att 

kungen hade en känsla av ansvar för hela folkets väl som enligt Lindholmsrörelsens idé om 

den nordiska ledartanken utmärkt svenska statsledare. Dahlberg skriver att Pommerns bönder 

såg Gustav IV Adolf som en räddare undan adelsväldets förtryck.70 

  Det råder lite delade meningar om Gustav IV Adolfs personlighet och natur i två artiklar 

som behandlar honom. De är båda ense om att den situation han befann sig i var hopplös och 

försvarar hans handlande och motsätter sig rådande negativa beskrivningar, men deras 

beskrivningar av hans person skiljer sig lite. Enligt Bengt Olov Henning hade kungen en 

nervös natur och det var därför naturligt att han inte kunde hålla samman i en så prövande 

situation.71 Men enligt Nils Lindberg finns det ingenting som tyder på att Gustav IV Adolf 

drivits över eller ens nära intill gränsen till sinnessjukdom och sammanbrott, vilket är 

intressant då de båda artiklarna utkom under 1937, att det råder lite delade meningar. Det enda 

kungen var, enligt Lindbergs artikeln, var en klarsynt och ärlig monark. Lindberg menar att 

det fanns ingenting som visade på annat än att Gustav IV Adolf satte nationens väl främst, och 

genom att härleda till samtida ny forskning anser författare sig kunna bevisa att kungen inte 

var någon sinnessvag ledare och att han alltid handlade korrekt. Man kan ju fråga sig vilken 

samtida modern forskning Lindberg hade tillgång till som Bengt Olov Henning inte hade.  

 En viktig orsak till att Gustav IV Adolf avbildas i ett så positivt ljus i Nationell Socialism 

är att han är den siste av Vasakungarna, ”den siste svenske konung som på en gång varit både 

svensk och konung”.72 Efter honom tog den franska ätten Bernadotte över. 

2.2.7 Karl XIV Johan och Bernadotteätten 

Tiden efter Vasakungarna skrivs det inte mycket om i Nationell Socialism, men när artikel-

skribenten Axel O:son Molund beskriver den som ”den Bernadotteska dekadensperioden” är 

det rätt talande om vilka tankar som Lindholmsrörelsen hade om den.73 Den regeringsform 
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som kom efter arresteringen av Gustav IV Adolf 1809 höll kvar den gamla politiska ledar-

tanken; att kungen skulle styra riket ensam. Övriga regeringsmedlemmar var inte ministrar, 

utan mer som monarkens närmaste medhjälpare inom administrationen.74 

 I en fråga om Sverige borde bli en republik istället för en monarki så tar inte Lindholms-

rörelsen ställning. Per Dahlberg skrev dock i sin artikelserie ”Från partidemokrati till 

korporativ folkstat” att statsformen inte egentligen har någon betydelse då Lindholmsrörelsen 

strävade efter att få till stånd en auktoritativ regeringsmakt som kunde lösa de samtida 

samhällsproblemen. Såhär skriver Dahlberg om den samtida monarkin: 

Å andra sidan har den nuvarande monarkien visat sig erbjuda ett mycket ringa skydd mot de 

politiskt nedrivande krafterna, och hoppet om hjälp från det hållet till en svensk nationell och 

social förnyelse är närmast obefintligt. 75 

Monarkin ansågs praktiskt taget vara oduglig och var inte en värdig kandidat för att visa upp 

den enastående kungatradition som Sverige åtminstone påstods ha haft. Den svenska kunga-

traditionen hade enligt Per Dahlberg ”organiskt växt fram” som en statsrättslig tillämpning av 

den så kallade nordiska eller germanska ledartanken.76 

[...] de stoltaste bladen i våra hävder har skrivits just av de stora monarkiska ledarna. Och dessas 

storhet har icke minst legat på det fredliga uppbyggnadsarbetets område, de svenska kungarna 

ha också städse sett som sin stolthet och plikt att hävda hela folkets intressen gentemot grupp-

egoism och privilegiekrav. De svenska kungarna ha icke blott varit krigare och härförare, de ha 

även verkat som revolutionärer och sociala nydanare.77 

Lindholmsrörelsens åsikt var att den samtida kungaätten inte klarade av att upprätthålla denna 

tradition, orsaken till detta är förstås att Bernadotteätten är fransk och därför omöjligt kan för-

kroppsliga det nordiska ledaridealet.78 Dahlberg kallade den samtida monarkin för en parodi 

på den institution som för en lång tid varit den svenska nationens politiska kraftcentrum och 

jämför situationen med frihetstiden som än en gång får stå som ett dåligt exempel. Denna 

jämförelse berodde den här gången på att det rådde partistrider och Sverige saknade ett 

auktoritativt styre med en stark ledare. Dahlberg föreslår att det eventuellt skulle gå att lösa 
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samhällets problem och sätta dess utveckling på rätt kurs igen genom att återupprätta det 

nordiska hövdingadömet.79 

 

3. Resultatdiskussion 

Vad har då källmaterialet kunnat visa på gällande Lindholmsrörelsens historiesyn och 

historiebruket i Nationell Socialism? 

3.1 Återkommande teman i Nationell Socialism 

I Nationell Socialism finns flera återkommande teman som historiska gestalter, ledartanken, 

statens funktion och folkgemenskapen genom historien. Dessa kommer att diskuteras under 

följande rubriker. 

3.1.1 Historiska gestalter 

Historiska gestalter och epoker behandlas av Lindholmsrörelsen antingen som föredömen 

eller varnande exempel. Stormaktstiden är ett idealsamhälle och fungerar som ett föredöme 

för Lindholmsrörelsen medan frihetstiden är ett varnande exempel. Det är oftast kungar, 

speciellt Vasakungarna, som innehar rollen som föredömliga individer i Sveriges historia, 

exempelvis Karl XII som förkroppsligar Lindholmsrörelsens idealtyp av en ledare. Men det är 

inte alltid kungar som fungerar som föredömen, historiska gestalter som Engelbrekt, Sten 

Sture den yngre och Axel Oxenstierna är exempel på dessa.80 

 Vissa gestalter som exempelvis Gustav III ligger lite på gränsen och fungerar både som en 

förebild och ett varnande exempel. Även om han beskrivs som en beundransvärd individ så 

kunde det inte bortses från att han gjorde beslut som inte passade sig med Lindholmsrörelsens 

idealbild av Vasaätten. Han räddade ju Sverige från frihetstiden och tog tillbaka ”den nordiska 

ledartanken” men samtidigt så fick han för mycket intryck av osvenska idéer som 

upplysningen, vilket aldrig kunde sluta bra enligt Lindholmsrörelsens historiesyn.81 

 En annan historisk gestalt som kanske lite förvånande ses som ett föredöme är Gustav IV 

Adolf, förvånande eftersom hans handlande enligt samtidens etablerade historieskrivning var 

en stor orsak bakom Sveriges förlust i finska kriget 1808–1809. Men han försvaras av 

artikelskribenterna i Nationell Socialism, ibland på ett nästan aggressivt sätt. En stor orsak till 

att Gustav IV Adolfs handlingar försvaras till den grad som de faktiskt gör är för att han är 
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den siste av Vasakungarna, den siste ”svenske” kungen. För att legitimera sin egen historiesyn 

så måste helt enkelt Lindholmsrörelsen gripa in och försvara honom, eftersom det enligt dem 

var demokratin och en osvensk kungaätt som låg bakom samtidens samhälleliga förfall. För 

det var ju enligt deras historiesyn förlusten av den nordiska ledartanken och importen av 

främmande, utländska sätt att styra staten på som låg bakom samtidens situation.82 

 Det som gjorde att en historisk gestalt sågs som en förebild, och detta gällde speciellt 

kungarna, var att de förkroppsligade den nordiska ledartanken. 

3.1.2 Ledartanken 

Den nordiska ledartanken är ett återkommande begrepp i artiklarna i Nationell Socialism. 

Lindholmsrörelsen menade att ledarprincipen fanns förkroppsligad i det svenska kungadömet, 

och det var den som hade varit den framåtdrivande kraften under alla perioder av uppgång och 

nationell storhet som stormaktstiden eller vikingatiden. Det är denna idé som enligt 

Lindholmsrörelsen satt den största prägeln på Sveriges historia, inte demokratin eller 

massväldet. De menade att ledartanken var något speciellt för just den nordiska rasens 

historia, att ledartanken hade växt fram eftersom den nordiska rasen var en hjältedyrkande ras. 

Per Dahlberg finner bevis för i detta i exempelvis nordiska hjältesagor från forntiden. Det är 

också en orsak till att personligheten var av yttersta vikt för den individ som skulle leda folket 

eftersom den självständiga nordiska människan inte skulle låta sig ledas av vem som helst. 

Dahlberg skriver att ”har hon [den nordiska människan] känt makten av en överlägsen 

personlighet är hon trogen intill döden”.83 

 Samtidens fascism, inte minst den som Lindholmsrörelsen förkroppsligade, baserade sig 

kring idén om kampen som livsform. Viktor Lundberg menar i sin undersökning om 

Lindholmsrörelsen att detta inte bara handlade om nationalsocialismen som en nationellt 

sammansvetsande ”hjälte- och martyrkult”, utan den handlade främst om den villkorslösa och 

existentiella kampen för livet och döden som präglade människan på alla områden.84 

 Även om Lindholmsrörelsen var anti-individualistisk så spelade den enskilda 

personligheten en stor roll i deras historiesyn när det kom till kultur- och statsskapande 

eftersom de flesta storverk som uträttats genom historien utförts av ”enskilda järnviljor och 

eldsjälar, ofta i rak strid mot massans tröghet och slentrianmässighet”, som Dahlberg beskrev 

det.85 Men även om dessa historiska individer och personligheter var viktiga så kunde de inte 
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betraktas isolerade från sin omgivning, utan måste ses som en ”konkretisering av rasen med 

starka och levande rötter långt nere i folkhavets djup”.86 Genom att stöda sig på rasbiologin 

påstod Lindholmsrörelsen att anlag kunde ligga latent i olika släkten under flera århundraden 

men att plötsligt genom en lycklig kombination av gener och arvsfaktorer så kunde ett geni 

dyka upp.87 

 Även om Lindholmsrörelsens historiesyn ofta har ett tydligt aktörsperspektiv när det 

kommer till historiska händelser, så beskrivs nästan lika ofta det svenska folkets tjänster för 

kungen och riket i det förgångna parallellt med ledarens bragder. Dahlberg använder sig 

exempelvis av uttrycket ”fältherren icke ensam vinner slaget, de djupa leden vinna det åt 

honom” för att understryka att den stora personligheten, kungen, inte var ensam utan hade till 

sitt förfogande det breda folklagret som litade på honom. Men enligt Dahlberg skulle detta 

inte ha varit en möjlighet om dess ledare inte velat stå framför folket och även verka bland 

dem. Enligt Lindholmsrörelsen hade statsledarna i Sverige alltid setts bland allmogen, det vill 

säga bönderna och det vanliga folket, som deras naturliga försvarare. Det var just bland dessa 

bönder det ansågs finnas en trohet som inte gick att hitta hos något annat folk. Styrkan i 

ledartanken var att den alltid varit djupt förankrad bland folket och nationalsocialismen 

strävade efter att ge utrymme för den igen.88 Troheten beskrivs av Bertil Brisman på följande 

sätt: 

Den sedliga lag som på nytt måste komma till liv i den svenska folksjälen måste vara en 

trohetens lag. Troheten har alltid varit det högsta för de nordiska människorna. Troheten i 

äktenskapet, troheten mot ledaren är blott två olika sidor av samma sak: troheten mot den egna 

stammen och troheten mot idén.89 

Troheten mot den egna släkte, stammen, folket och rasen utgjorde grundpelaren i det nordiska 

samhället enlig Bertil Brisman. Ledaren är för ett folk en förebild som de troget följer 

eftersom de känner samma idé inom sig, en idé som är större än deras privata intressen. Idén 

är det viktigaste, som även ledaren var tvungen att underordna sig.90 

För att en politisk ledare skall lyckas måste han finna resonans för sina åtgärder hos folket, ty 

ställer sig detta likgiltigt eller fientligt gå även de bäst planerade och uttänkta företag omkull. 

Vår historia har sedan äldsta tider utmärkts just av en fruktbringande växelverkan mellan 
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Sveriges folk och dess hövdingar, och det är denna vi nationalsocialister åter vilja göra till en 

verklighet.91 

Det trogna förhållandet mellan ledaren och folket var enligt Lindholmsrörelsens idé om den 

nordiska ledartanken det som hade gjort exempelvis stormaktstiden till ett sådant ideal. Det 

var ledartanken som alla storhetstider hade gemensamt och det var den som 

Lindholmsrörelsen ville återuppväcka eftersom det var det enda rätta för det svenska folket. 

Alla andra statssystem passade inte. 

3.1.3 Statens funktion 

Staten sågs som den nödvändiga yttre formen för nationens liv, den var en organisation som 

organiskt växt fram som ett uttryck för folkets självbevarelsedrift i den hårda kampen för 

tillvaron. Staten präglades av folkets genom tiderna sträckande, bortgångna, nu existerande 

och kommande generationers sammanfattade liv. Staten hade inget eget värde, utan dess 

uppgift var först och främst att tjäna folket, rasen och dess livsbetingelser.92 

 Den fascistiska ideologin bygger på en föreställning om att staten skulle företrädas av en 

personlighet och grundas på folkets breda lager, dess huvuduppgift var att nationens intressen 

och den sociala rättvisan inom nationen.93 

Nu är det emellertid såsom redan påpekats icke desto mindre sant att svenskt samhällsliv sedan 

hedenhös vilat på en mycket bred folklig grundval som givit svensk historia ett alldeles särskilt 

karaktäristiskt drag. Denna tradition vars ursprung är att söka i den germanska frihetskänslan 

som i vår nationella utveckling fått sina vårdare icke minst bland de av livegenskapens ok aldrig 

drabbade bönderna är givetvis något för Sveriges folk att vara stolt över.94 

Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn var den folket, det vill säga den svenska allmogen och 

framför allt bönderna, alltid för en stark kungamakt, medan det var adeln och de högre 

stånden som var emot den. Det svenska bondesamhället som kände sin plikt gentemot kungen 

respektive riket, aristokratin var egentligen enbart intresserad av individualistisk egoism. 

Bönderna såg som idealbilden av den nordiska människan.95 

 En bakomliggande orsak till att Lindholmsrörelsen fann nationalsocialismen bättre lämpad 

för Sverige var att demokratin och liberalismen var ju inte en svensk uppfinning och därför 

passade den sig inte för den nordiska människan. Idén att alla människor hade grundläggande 
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mänskliga rättigheter och att staten skulle tillfredsställa alla medborgares behov ansågs 

främmande, eftersom nationalsocialisterna menade att det var tillvaron som ställde kraven på 

människorna och det var först genom att arbeta som en människa skapade sig rättigheter. 

Lindholmsrörelsen ville återvända till det som de kallade ”fädernas livsuppfattning”, de 

menade att förfäderna satte nationens intressen före allt annat och att exempelvis Gustav Vasa 

ansett att en bonde som vanskötte sin gård borde förlora den. Det här var ett sätt för 

Lindholmsrörelsen att hitta en plats för sig själva och sina idéer i Sveriges historia och på så 

sätt visa hur ”äkta svensk” den var.96 

 Lindholmsrörelsens mål för Sveriges regering var att den skulle återgå till en mer 

auktoritär regeringsmakt. Riket skulle styras i ett förtroendefullt samarbete mellan regering 

och riksdag, ledare och folk, precis som det varit förut, innan demokratin och liberalismens 

intågande i landet.97 Det svenska samhällets idealtillstånd enligt Lindholmsrörelsen var som 

en gemenskap där nationen hade det högsta värdet och människolivet och individens liv var 

något relativt och hela tiden nära döden. Enligt denna idé blir det som ansågs oviktigt helt 

betydelselöst och människors karaktäristiska egenskaper innebar bara hur de handlade och 

inte om vem de själva var.98 Problemet med samtiden var enligt artikelskribenten Bertil 

Brisman att samtidens människa inte var villig att arbeta och offra sin egen välfärd för arbetet, 

det fanns ett för stort avstånd mellan folket och deras förfäder i samtidens samhälle. Det var 

orsaken bakom att samhället stod på ruinens brant.99 

 Lindholmsrörelsen såg den tid de levde i som en tid kännetecknad av exempelvis 

arbetslöshet, social försörjningsplikt, ”raslig och individuell promiskuitet”, internationalism, 

intellektualism, familjeupplösning, trolöshet och areligiositet.100 Och det som anklagades 

ligga bakom detta var först och främst det rådande samhällsskicket och den parlamentariska 

demokratin. I Per Dahlbergs artikelserie ”Från partidemokrati till korporativ folkstat” beskrivs 

situationen såhär: 

Demokratien har varit en trollformel varmed man berusat massorna och trott sig kunna lösa alla 

problem. Men trots att världskriget genom ententens seger ju kom att göra ’the world safe for 

democracy’ […] har ändock det utlovade himmelriket dröjt. Resultatet har blivit annorlunda än de 

vackra utfästelserna, verkligheten har ej motsvarat den hägrande framtidssyn agitationen 
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frammanade. Demokratiens färg övergår alltmer att bli tröstlöshetens grå, hoppets livgivande sol 

lyser ej längre över människorna. Arbetslöshet och nöd, klasshat och ekonomisk anarki, moralisk 

dekadens och kulturell nivellering, såväl andlig som materiell fattigdom har följt i demokratiens 

spår.101 

Situationen i samtiden ansågs vara näst intill hopplös, och det råder ingen tvekan om vad det 

var i samhället som fick den största skulden: demokratin. År 1935 firades den svenska 

demokratins 500-årsjubileum, vilket enligt Dahlberg var detta bara ett försök från 

demokratins anhängares sida att förankra sitt system i Sveriges historia. Han menar att 

demokratin inte alls har haft en så lång tradition i Sverige och att denna uppfattning var en ren 

historieförfalskning från den demokratiska historietolkningens sida, en ”önskebild av 1800-

talets liberala historieskrivning”. Alla försök att skriva in demokratin som en självklar bild av 

Sveriges historia var enligt Dahlberg direkt osanning.102 

 Samtidens parlamentariska demokrati beskrevs som ett hot mot staten eftersom den var en 

importvara, främmande för den svenska samhällsutvecklingen och författningstraditionen. 

Den var enligt Dahlberg nästan helt en produkt av utländska teorier och ideal. Demokratin 

ansågs därför inte kunna fungera optimalt i Sverige för att den helt enkelt inte passade ihop 

med det svenska folkets livsinstinkter och levnadsbehov. Det ses därför som en nödvändighet 

att demokratin avskaffas och ersätts med ett annat system som passar bättre så att Sverige kan 

behålla sin ”nationella särart”.103 

 Lindholmsrörelsen motsatte sig idén att Sveriges tidigare statsskick var på något sätt 

demokratiskt, men förnekade inte att det funnits perioder och tendenser i den svenska 

historiens utveckling som demokratin hade anknytning till som exempelvis frihetstiden.104 Det 

är ett vanligt förekommande tema i Nationell Socialisms artiklar att situationen i samtiden 

jämfördes med frihetstiden, den fungerade som ett varnande exempel för vad som skulle ske i 

samtiden om man inte såg upp. En orsak som låg bakom det dåliga rykte som frihetstiden 

hade var till exempel var att den politik som fördes då stred alldeles för mycket emot de 

gamla principerna för hur riket skulle styras, den förkastade först och främst ledartanken. 

Enligt Lindholmsrörelsens historiesyn så var den största orsaken till att historiska tidsperioder 

till sist föll samman och inte fungerar berodde på rasblandning eller intrång av så kallade 

väsensfrämmande ideologier och kulturer som det svenska folket omöjligt kunde ta till sig på 
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korrekt sätt. Denna syn att det är just rasblandning som leder en kultur till undergång är dock 

inte unik för den svenska nationalsocialismen under 1930-talet, utan förekommer även i 

exempelvis den samtida tyska varianten. Tanken grundade sig i rasbiologin som ansågs vara 

nyckeln till att förstå uppkomsten av olika kulturer och mänskligt beteende.105 

3.1.4 Folkgemenskapen i historien 

Enligt Lindholmsrörelsen så var det omöjligt för en människa att göra sig oberoende av de 

ärftliga anlag som hen fått av sina föräldrar och som bestämde över individens handlingssätt 

och livsinställning såg ut. Detta synsätt innebär att individen kan aldrig helt bryta sig ur 

”folkkroppens stora samhörighet”, utan kommer alltid att vara en fortsättande länk på samma 

folkkropp i nuet. En länk i den långa kedja som band ihop forntiden med framtiden. Olika 

slags sociala och kulturella miljöpåverkningar, som exempelvis uppfostran och 

klimatförhållanden, ansågs spela en viss roll i människans utveckling men det var det 

biologiska arvet som var livsavgörande.106 

 En viktig del av den europeiska mellankrigstida fascismens ideologi är idén om 

folkgemenskapen och dess kamp för nationen, dess återfödelse och mot främlingar som hotar 

den. Victor Lundberg menar i sin undersökning att för Lindholmsrörelsen var dessa hotfulla 

främlingar judar, marxister och kapitalister. Nationens återfödelse symboliserades för dem av 

en stat präglad av ansvar och allmänintresse.107 Att historien är en ständig kamp är ett 

återkommande tema i ett flertal artiklar i Nationell Socialism, men även i Lindholmsrörelsens 

historiesyn. Det gäller kampen mellan generationerna, kampen mot fienden, kampen mellan 

raserna et cetera. Listan kan göras oändligt lång. Kampen ses som ett nödvändigt ont för att 

nya idéer ska kunna födas och utvecklas, vilket Bertil Brisman beskriver som att ”En idé 

växer med kampen, den blir renare, djupare, blir mera levande och de som kämpa för den 

utvecklas med den.”108 

Folkets andliga och materiella kultur är ej blott en skapelse av nuets människor, den är en frukt 

även av gångna generationers drömmar, tankar och handlingar, och detta arv ger därför vissa 

sedliga förpliktelser för framtiden.109 

Det som Per Dahlberg avsåg med detta var att det var folkets plikt att försvara landet så att de 

kunde lämna det i arv åt kommande generationer i samma skick som de själva tog emot det av 
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sina förfäder. Staten var den nödvändiga yttre formen för nationens liv, den var en 

organisation som växt fram som ett uttryck för folkets självbevarelsedrift i den hårda kampen 

för tillvaron. Staten präglades av folkets genom tiderna sträckande, bortgångna, nu 

existerande och kommande generationers sammanfattande liv.110 

 Historiker Roger Griffin behandlar fascisters förhållande till tid i A Fascist Century, och 

just Lindholmsrörelsens syn på tiden påminner mycket om den som innehades samtidigt av 

den tyska nazismen på 1930- och 40-talen. Den tanke som syftas på här är då tanken om 

folkgemenskapen eller Volksgemeinschaft som var ett vanligt begrepp i Tyskland under 

mellankrigstiden. Folkgemenskapen var en beskrivning på det framtida samhället man ville 

bygga. Samhället borde enligt den nazistiska ideologin bygga på folkets och den rena rasens 

kollektivism oavsett yrke, inkomst eller samhällsklass. Den tyska nazismens manipulerade 

bild av samhället ville framkalla en upplevelse av att återfödas från den meningslösa 

individuella tiden in i den episka gemensamma tiden som var Volksgemeinschaft.111 

3.2 Historiebruket i Nationell Socialism 

3.2.1 Ideologiskt historiebruk 

Ideologiskt historiebruk innebär att med historiens hjälp försöka legitimera och rationalisera 

en maktposition eller politisk ideologi. Denna typ av historiebruk betonar att historien har en 

röd tråd, att samhället är på väg i en förutbestämd riktning, en riktning som hjälper att 

legitimera brukargruppens ideologi. Enligt det ideologiska historiebruket utvecklades 

historien från en turbulent dåtid via en konfliktfylld nu till en utopisk framtid. 

 Det är väldigt tydligt att samhället även enligt Lindholmsrörelsens historiesyn var på väg i 

en förutbestämd riktning, en riktning som historien från begynnelsen hade varit inriktad på. 

Denna syn på historieutvecklingen kallas deterministisk. Men samhället skulle inte gå i denna 

riktning utan hjälp från nationalsocialismen, det som skulle ske ifall inte samhället tog den 

förutbestämda vägen var en tid av förfall och undergång att vänta sig. Men om samhället fick 

möjligheten att ledas in på rätt väg igen så skulle alla samtidens problem försvinna. 

 Ideologiskt historiebruk används för att rationalisera och legitimera olika politiska 

ideologier och förankra dem i historien. Lindholmsrörelsen skrev in sig själva i Sveriges 

historiska utveckling, alla delar av den som inte passade in i deras historiesyn redigerades 

eller togs helt enkelt bort. 

 Lindholmsrörelsen såg tillbaka på en guldålder i det förgångna. Dessa perioder var i deras 
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fall historiska tidpunkter som sågs som starka och svenska, som exempelvis vikingatiden och 

stormaktstiden. Speciellt stormaktstiden, tiden Sverige fortfarande hade svenska regenter ur 

Vasaätten, ses som ett föredöme då det var då som folket hade kommit allra närmast sitt 

nordiska väsen. Samtiden hade dock vänt sig bort från denna ideala historiska tidpunkt genom 

en process av förfall och korruption, som frihetstidens egoism och samtidens ”osvenska” 

partidemokrati. Lindholmsrörelsen önskade sig tillbaka till den storhetstid som en gång var. 

Det problem som de stötte på var att samhället och människorna inte själva insåg att de stod 

på ruinens brant, så någon måste visa dem. Det är då som nationalsocialisterna kom in i 

bilden, de hade enligt dem själva den korrekta insikten om vad som varit och vad som skulle 

att ske ifall man inte såg upp. 

 Det finns egentligen inget problematiskt under stormaktstiden enligt Lindholmsrörelsens 

historiesyn, alla eventuella missnöjen som fanns under de perioder som räknades till denna 

guldålder ses alltid som ett undantag och anses grundat i osanning eller överdrifter. Eller som 

i exemplet med Dackefejden, bönderna var helt enkelt missnöjda med Gustav Vasa för att de 

inte förstod att reduktionen av kyrkogodsen var för deras och rikets bästa. Denna idealiserade 

bild av dåtiden användes av både fascismen och nazismen, och så även Lindholmsrörelsen. 

Just i Nationell Socialism händer det att man förbiser att historiska händelser är produkter av 

en blandning av sociala, ekonomiska, kulturella och politiska faktorer istället för en enstaka 

aktörs handlanden.112 

 Den utopiska tid som Sverige kunde ledas in i om nationalsocialismen fick chansen att 

styra i riket påminner mycket om den tid som de tyska nazisterna under samma tidpunkt 

menade var framtiden för folket, alltså folkgemenskapen. En tid då allt skulle ställas till rätta 

och Sverige igen kunde uppnå sin fulla potential. 

3.2.2 Existentiellt historiebruk 

Existentiellt historiebruk handlar i stora drag om människors behov av att minnas vilka de 

själva är som grupp eller samhälle för att på så sätt kunna förankra sig själva i ett större 

sammanhang. Denna typ av historiebruk förekommer oftast i samhällen som genomgår en 

dramatisk förändring som skurit av människorna från sina rötter och sitt ursprung. Hur 

historien än såg ut under denna tid enligt den samtida etablerade historiesynen så var det för 

Lindholmsrörelsens historiesyn just detta som hade hänt i Sverige. Den dramatiska 

samhälleliga förändringen som hänt var exempelvis industrialiseringen av samhället eller 
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övergången från envälde till partidemokrati. Men det var specifikt demokratin som hade skurit 

av folket från deras så kallade sanna väsen och gjort att det svenska folket förlorat sin egenart. 

3.2.3 Moraliskt historiebruk 

Det moraliska historiebruket handlar om att upptäcka och återupptäcka historien och till och 

med restaurera vissa delar av den. I de samhällen och situationer som moraliskt historiebruk 

ofta förekommer i undanhåller staten medvetet historia från allmänheten som kan skada den 

politiska maktens legitimitet. Även om situationen inte var sådan i samtiden i Sverige på 

1930-talet så var det precis så som Lindholmsrörelsen själv såg den. 

 Som ett exempel på detta är exempelvis när den svenska demokratins 500-årsjubileum 

firades 1935, vilket sågs som ett försök från demokratins anhängares sida att förankra sitt 

system i Sveriges historia. Enligt Lindholmsrörelsens syn på Sveriges historieutveckling hade 

ingen lång tradition i Sverige så detta sågs som en ren historieförfalskning från den 

demokratiska historietolkningens sida. Alla försök att skriva in demokratin som en självklar 

bild av Sveriges historia var att komma med direkt osanning.113 

 Ett annat exempel på när denna typ av historiebruk används av Nationell Socialism kunde 

vara när Gustav IV Adolfs rykte försvaras. Lindholmsrörelsen menade att samtidens 

historieskrivning bara fortsatte på den förtalskampanj som sattes igång efter att kungen hade 

avsatts och att den var långt ifrån sanningen.114 

3.2.4 Politiskt-pedagogiskt historiebruk 

I det politiskt-pedagogiska historiebruket är inriktat på att framhäva likheter mellan dåtiden 

och nutiden. Målet med detta historiebruk är att ställa de politiska frågor som gäller i deras 

egen tid under debatt genom att jämföra med historiska händelser och företeelser från det 

förflutna. Ett ofta förekommande exempel på detta i Nationell Socialism är direkta jämförelser 

mellan samhället under samtiden och frihetstiden. 

 Så står svenska folket idag inför en situation liknande frihetstidens: söndrat mot sig självt 

genom upplösande partistrider, utan en auktoritativ och ansvarskännande riksstyrelse, med ”ledare” 

som följa de under anonymitetens skydd arbetande finanskretsarnas anvisningar och de snävt 

uppdragna partimeningarnas istället för att låta sitt handlingssätt allenast dikteras av omsorgen om 

rike och folk.115 

                                                            
113 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, III”, Nationell Socialism 15 april 1935. 
114 Nils Lindberg, Siste Vasakungen, III, Nationell Socialism 1 december 1937. 
115 Per Dahlberg, ”Från partidemokrati till korporativ folkstat, VIII”, Nationell Socialism 15 november 1935. 
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Denna jämförelse förekommer nästan varje gång som frihetstiden eller samtidens demokrati 

kommer på tal av skribenterna i tidskriften. 

3.3 Lindholmsrörelsens historiesyn 

Sedan antiken har den vanligaste motivationen till att historien studeras varit att man kan lära 

av historien, människors handlande i det förflutna kan visa hur man borde handla i samtiden. 

Den så kallade exempelhistorien som användes av den svenska historieskrivningen 1500- och 

1600-talen tog fasta på historiens nytta och inte dess inspirerande funktion. I det förflutna 

fanns exempel på både föredömligt och klandervärt handlande. Historien visade hur det gick 

när man handlade omoraliskt och vilken framgång som följde dygden, men gav även konkreta 

exempel på politisk klokhet och politiskt oförstånd.116 Denna typ av historieskrivning före-

kommer också till en viss i Nationell Socialisms syn på den svenska historien, då de ofta 

använde sig historiska gestalter som föredömen och varnande exempel. 

 Friedrich Hegels dialektik, ”de konträra idéernas kamp”, innebär att utvecklingen ses som 

en process av motsägelser mellan en tes och en antites, som resulterar i en syntes om utgör 

utgångspunkten för en ny utvecklingsprocess. Enligt Hegel kunde denna motsättning ge 

kunskap om hur ett visst historiskt skede övergick i ett annat skede som var det förras mot-

sats.117 Lindholmsrörelsens historiesyn är dialektisk eftersom denna motsättning är något som 

händer gång på gång i historien. Ett exempel på detta är att den svenska historien gick från 

vikingatiden som ses som en storhetstid till Sveriges kristnande som egentligen ”förstörde” 

vikingatiden med katolicism och andra osvenska idéer. I och med reformationen tog Vasa-

kungarna makten och stormaktstiden inleddes, och det är denna period som enligt Lindholms-

rörelsen var Sveriges historias guldålder. Stormaktsperioden fick sitt slut i frihetstiden, igen 

en period där utländska idéer tog taget om det svenska samhället. Gustav III:s statskupp 

inledde den sista korta perioden av Vasaregenter som avslutades 1809 och övergick i 

samtiden. Historieutvecklingen är inte helt linjär utan fungerar mera som en pendel från bättre 

och sämre historiska perioder. 

 Bertil Brisman skrev i en artikel från september 1935 att ”historien är ett ständigt åter-

upprepande av samma process, och det har en av sina väsentligaste orsaker i kampen mellan 

generationerna.”118 Han menade att en kulturs eller en stats form var ett uttryck för en levande 

idé i folket. Grundinnehållet i denna idé var alltid densamma eftersom den uppkom i den så 

                                                            
116 Artéus & Åmark 2012, s. 19. 
117 Thomas Magnusson, Europa i världen ca 1700-1900: Revolution och nationalism, Stockholm 2013, s. 151-
153. 
118 Bertil Brisman, ”Studenten och revolutionen”, Nationell Socialism 15 september 1935. 
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kallade ras- och folksjälen, men eftersom varje ny generation uppfattade och upplevde idén 

olika så kom alltid den yngre generationen i strid med den äldre. 

Och så är historien till stora delar en vågrörelse där de olika vågorna, utgörande de olika 

generationerna, brytas mot varandra, binda varandra, men likväl föra det hela framåt. Men dessa 

vågor äro av olika storlek. Och när vågorna stillna och hålla på att slätas ut kommer en stor 

svallvåg och sköljer undan allt det gamla som håller på att bli unket.119 

Förutom dialektisk så är Lindholmsrörelsens historiesyn deterministisk. Determinismen 

innebär att allt som sker så sker med nödvändighet och är helt bestämt av förutgående orsaker 

eller andra redan givna villkor.120 Enligt Hegel utvecklades historien i en bestämd riktning 

mot ett förutbestämt slutmål,121 och så är det även fallet för Lindholmsrörelsens historiesyn. 

Också i det ideologiska historiebruket betonas att historien har en röd tråd, att samhället är på 

väg i en förutbestämd riktning.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
119 Bertil Brisman, ”Studenten och revolutionen”, Nationell Socialism 15 september 1935. 
120 Nationalencyklopedin, determinism. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/determinism (hämtad 2019-04-20) 
121 Heywood 2004, s.59. 
122 Ibid., s.262f. 
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4. Sammanfattning 

Historia används ofta av fascistiska rörelser för att stärka och legitimera deras politiska 

hållning, och den svenska Lindholmsrörelsen är inget undantag. Denna uppsats undersöker 

hur det ideologiska historiebruket såg ut i deras tidskrift Nationell Socialism och hur element 

ur Sveriges historia omtolkades för att uppfylla Lindholmsrörelsens politiska syfte. 

 Denna studie visar på att historiska gestalter och epoker behandlades av Lindholmsrörelsen 

som antingen föredömen eller varnande exempel. Stormaktstiden var ett idealsamhälle och 

fungerar som ett föredöme för Lindholmsrörelsen medan frihetstiden är ett varnande exempel. 

Det var oftast Vasakungarna, som innehade rollen som föredömliga individer i Sveriges 

historia, exempelvis Karl XII förkroppsligar Lindholmsrörelsens idealtyp av en ledare. Det 

som gjorde att en historisk gestalt sågs som en förebild var att de förkroppsligade ledartanken. 

Det var ledartanken som alla svenska storhetstider hade gemensamt och det var den som 

Lindholmsrörelsen ville återuppväcka eftersom det var det enda rätta för det svenska folket. 

 Lindholmsrörelsens historiesyn var dialektisk och deterministisk, det vill säga historien är 

full av motsättningar och är på väg i en bestämd riktning mot ett förutbestämt slutmål. Detta 

slutmål var folkgemenskapen som var det framtida samhället man ville bygga. Ett framtida 

samhälle som skulle bygga på folkets och den rena rasens kollektivism. Historieutvecklingen 

ses inte som helt linjär utan fungerar som en pendel från bättre och sämre historiska perioder. 

 Lindholmsrörelsens historiesyn handlar i stora drag om hur de försökte skriva in sig själva 

och nationalsocialismen i Sveriges historia. Detta gjorde de genom att genom att knyta an till 

historien för att legitimera sin ideologi som något typiskt svenskt. 
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