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Abstract 

In 1949, riots erupted in Karlskrona when two young pacifsts held a peace rally 
to protest against rearmament and recruit members to Världsmedborgarrörels-
en (the World Citizen Movement). Tis was one of the frst actions in Sweden 
in the name of a movement that aimed to create a mondial society as a means to 
peace. During the 1950s, world citizens in Sweden organised themselves as the 
21st Branch of Citoyens du Monde, the mother movement in France, which had 
spread throughout the world. 

Te aim of Te Dream of Boundless Peace is to understand and explain the ideas 
that propelled the 21st Branch and how these ideas emerged, evolved and faded 
away in relation to the prevailing political circumstances. Te focal point of my 
analysis of texts and actions is the formation of -isms and theoretical approaches 
to political temporality: what temporal perception drove this new -ism, mon-
dialism, as represented by the movement? Above all, the study is supported by 
Hannah Arendt’s posited gap in time between memory and expectation as a cru-
cial precondition for the political actor, as they temporally orient themselves to 
establish new policies. 

Te study shows that the temporal orientation of world citizens was based on 
a gap in time flled by the idea that World War II had demonstrated the failure of 
traditional politics. Gareth Davis, who had served as a bomber pilot during the 
war and went on to co-found Citoyens du Monde, had already criticised the po-
litical world order in 1948, when he interrupted a session of the United Nations 
General Assembly in Paris. Te Swedish press too reported on Davis’ protest, 
thus disseminating his idea of world citizenship. 

Te would-be citizens of the world forged their political expectations through 
a ‘reactopia’; they presented a utopian political dream to ward of an imagined 
dystopia. Having experienced World War II and now living under the very real 
threat of nuclear weapons, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Move-
ment) proclaimed that nation states, with their intergovernmental strife and di-
vision of people, were paving the way to new wars. 

Tere were three visions underpinning this reactopian temporal orientation: 
a lasting peace could be realised through the establishment of a world govern-
ment; that this would be based on legislation to bring about universal human 
rights; and a global welfare state responsible for the social and economic needs 
of the population. All of this involved uniting the local with the global in an or-
ganisation of decentralised direct democracies. Tere was no formal programme 
nor elected leader to realise this utopia; the outline of utopia would gradually 
be drawn as more and more people joined as co-creators in shaping the future. 



 

 

 

In order to achieve their political dream, world citizens lived it out in the present 
by forming directly elected, local organisations, by issuing world passports and 
taking part in peace marches that transcended national borders. To justify their 
future global society, these citizens of the world mobilised memories of military 
violence and the sufering of war; in the process, the movement also shaped an 
alternative man who rejected violence and war. 

In developing the new -ism, mondialism, the movement embraced ideas 
from other contemporary -isms, including syndicalism’s antimilitarism and the 
non-violence of pacifsm. When it came to the history of ideas, the movement 
mainly tended towards the cosmopolitan political tradition of morality, its writ-
ers referencing thinkers from both the Enlightenment and Christian traditions. 
Mondialists also polemicised against nationalism, capitalism and communism. 
In so doing, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) staked 
out a political path between the Eastern and Western blocs. 

By the time Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) dis-
solved in the 1960s, it appeared to be a prisoner of its own reactopian temporal 
orientation. Memories of World War II had faded and the threat of nuclear war 
diminished. As the new political boundary was drawn between Global North 
and Global South, the movement found it difcult to mobilise its forces. 

One of this dissertation’s most important contributions to the state of research 
is that mondialism demonstrates that, even in a postwar era when the death of 
ideology was widely discussed and -isms and utopias were being consigned to 
the dustbin of history, a new political -ism was born that, in its claim to change, 
broke with the political consensus of the era. Te dissertation also confrms fnd-
ings from earlier research in that mondialism was a product of its time, where 
its proponents, like its contemporaries, distanced themselves from ideological 
thinking. 

Keywords: Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement), citizen of 
the world, mondialist, mondialism, cosmopolitanism, pacifsm, -ism, temporal 
orientation, reactopia, Hannah Arendt, peace, masculinity. 



De döda: 
Att minnas är en handling, om man minns med styrka. 
Minns och misstro den som glömmer. Den som säger till er: Tiden 
läker alla sår. Ty det är lögn. Tiden läker ej de dödas sår. Den gör 
dem större. 

De levande: 
Ja, vi skall minnas, men aldrig kan vi minnas er tillbaka till det som 
ni förlorat. 

De döda: 
Kanske ändå. 

Detta är ett utdrag av en dikt av Stig Dagerman, publicerad i Vårt 
behov av tröst (1955). 
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1. INLEDNING 

Kring klockan tio på kvällen Kristihimmelsfärdsdag år 1949 utbröt kra-
valler i Karlskrona. Tusentalet åhörare hade kommit till Stortorget för 
att lyssna till när de två tjugoåringarna Inge Oskarsson och Margareta 
Schreiber protesterade mot försvarsmaktens krigsaktiviteter och förde 
fram budskap om fred och världsmedborgarskap.1 Om denna händelse 
skrevs i Svenska Dagbladet att en »talrik publik, mest värnpliktiga från 
marinen, hade samlats, och gav ljudligt sitt bifall till känna […]«.2 

Efer föredraget slog hundratals följe med fredsförespråkarna och i 
samband med det bortfördes de två av polisen. Uppemot 500 personer 
ska ha samlats utanför polishuset i protest. De gripna, framför allt Oskars-
son som var känd av polisen sedan tidigare, ska ha orsakat folkförsam-
ling eller uppvigling – saken framstår som oklar i den samlade pressen. 

1 I pressen förekom Margaretas efernamn i fera stavningar: Schreiver, Schreive. Se 
»Oroligt efer fredsmöte i Karlskrona«, Blekinge Läns Tidning 1949-05-27, s. 1; Syndika-
listiska Ungdomsförbundets CS, »Fredskämpe häktas som folkuppviglare«, Storm 1949: 
6, s. 1. I Jenny Gustafsson, »Värnpliktsvägran för världens skull«, Anders Burman & Bosse 
Holmqvist (red.), Det lyckliga femtiotalet. Sexualitet, politik och motstånd. Till Lena Len-
nerhed (Stockholm: Östlings Bokförlag Symposion, 2019) har jag från pressen återgivit 
Schreiver. Adresskortregister visar dock att Schreiber är den korrekta stavningen: Mar-
gareta Schreiber (1927). Adresskortsregister 1926–1967, Stockholm stadsarkiv 1926–1967. 

2 Sigtunastifelsen, pressklipp: kuvert Fredsrörelse – fredsfrågor i allmänhet 1949– 
1950-05-31: »Fredskravall med militär i Karlskrona«, Svenska Dagbladet 1949-05-27, s. 3, 
6. Citat från sida 3. När jag hänvisar till pressklipp är det enligt följande modell: Sigtu-
nastifelsen, pressklipp: kuvertbeteckning: uppgifer från klippet (skribent om ej osig-
nerad, rubrik, tidning om uppgivet, årtal och datum, sida om angivet). Notera att jag 
enbart anger skribent (om angivet), rubrik, tidning, årtal och datum samt sida när jag 
hänvisar till artiklar från Kungliga biblioteket (tidskrifer, mikroflm eller digitaliserad 
press) – som i fotnot 1 ovan. 
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Oavsett skäl i stundens hetta fann ordningsmakten det nödvändigt att 
skingra folkmassorna i Karlskrona genom att skicka ut polis och militär 
med höjda batonger och överkonstapeln läste Upprorslagen. De drama-
tiska händelserna denna kväll blev en rikstäckande nyhet som i pressen 
kunde beskrivas som Karlskronakravallerna eller som en fredskravall.3 

Ungefär två timmar innan detta dramatiska händelseförlopp utspela-
des hade Oskarsson och Schreiber, som båda studerat på Fredshögskolan 
i Stockholm, anlänt till Stortorget i Karlskrona.4 Dit, till den maritima 
försvarsmaktens hemvist, hade de kommit för att rekrytera medlemmar 
till Världsmedborgarrörelsen.5 Detta var en tjugoförsta förgrening i en 
transnationell rörelse för världsmedborgarskap som bildats året före. 

En civil olydnadsaktion i Paris hade utgjort gnistan som tände en ny 
och världsomfattande rörelse som i Frankrike fck namnet Citoyens du 
Monde.6 I maj år 1948 klev den tidigare bombpiloten Gareth »Garry« 
Davis, som stred på de allierades sida under andra världskriget, in på 
USA:s ambassad i Paris och avsade sig sitt amerikanska medborgarskap, 
för att sedan slå sig ner på det internationella område som omgav Förenta 
nationernas högkvarter i väntan på att nationalstaternas ordning skulle 
upplösas. Vid en sammankomst för världens nationer snart därefer tog 

3 Se till exempel Syndikalistiska Ungdomsförbundets CS, »Fredskämpe häktas som 
folkuppviglare«, Storm 1949: 6, s. 1;«Oroligt efer fredsmöte i Karlskrona«, Blekinge Läns 
Tidning 1949-05-27, s. 1; Sigtunastifelsen, pressklipp: kuvert Fredsrörelse – fredsfrågor 
i allmänhet 1949-1950-05-31: »Fredskravall med militär i Karlskrona«, Svenska Dagbla-
det 1949-05-27, s. 3, 6. 

4 Om mötet i Karlskrona, se Inge Oskarsson, Anarkisten (Stockholm: Spartacus, 
1990), s. 150f. Om Oskarssons och Schreibers deltagande i Fredshögskolan, se Oskars-
son 1990, s. 131. Fredshögskolan var ett föreläsningsinstitut. Det grundades år 1939 av rek-
tor Filip Stenson som samlade 16 stifare. Bland dem fanns Karin Boye, Emilia Fogelklou 
Norlind och Ernst J. Lundqvist. För vidare läsning, se Greta Engkvist, Att se tillbaka vid 
94. Minnen fån ett liv för feden (Stockholm: Prisma, 1988); Greta Engkvist, Så började 
vi. Greta Engkvist om Fredshögskolan (Stockholm: Fredshögskolan, 1982). 

5 För vidare läsning om Världsmedborgarrörelsens rekrytering, se Oskarsson 1990, 
s. 145–153; Inge Oskarsson, Världen mitt fosterland (Stockholm: Författares bokmaskin, 
1991), s. 4, 35–39. 

6 Detta behandlas i kapitel två. 
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Davis sig olovligen in för att läsa upp ett tal om världsfred och världs-
medborgarskap.7 

Händelserna i Paris och Karlskrona utspelade sig i en vilsen värld. Efer 
kriget stod det klart att det moderna samhällsprojektet, det som hade 
burit löfe om ett oavbrutet framsteg, hade lämnat efer sig miljontals stu-
pade militärer och civila, kyligt släckta människoliv i koncentrationslä-
gren, och en värld som till stora delar låg i ruiner. Över samtiden hängde 
samtidigt en rädsla för att ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle bryta ut, 
ett krig med potential att utplåna livet på jorden. Det var i denna tid som 
drömmen om en gränslös fred väcktes. 

Världsmedborgarna utförde, som redogörs för i föreliggande avhand-
ling, sina aktioner utifrån ett nytt politiskt sätt att tolka världen, mondia-
lismens. Genom att upplösa nationalstaterna och knyta medborgarskapet 
till en världskonstitution sökte organiserade världsmedborgare stävja de 
nationalstatliga drivkraferna bakom militär upprustning och därigenom 
säkra världsfreden. I en politisk process av att mondialisera världen för-
sökte dessa världsmedborgare, också kallade mondialister, inrätta lokalt 
förankrade samhällen med hög självbestämmanderätt – med band till 
en världsomfattande konstitution som omfördelade militära medel till 
bistånd och fredsupplysning. På så sätt skulle världens människor lösgö-
ras från nationalstaten, militarism och nationalism och åter bli en del av 
mänskligheten och således en del av världen, i såväl lokal som världsom-
fattande mening. 

Denna nya ism växte delvis fram som en reaktion mot segermakternas 
fredsarbete. Med Förenta nationernas bildande åren kring andra världs-
krigets slut etablerades en vision om att stärkt ekonomi åter skulle binda 
samman världen, alstra välstånd och – i samspel med militära staters sam-
arbeten och förhandlingar för fred och mänskliga rättigheter – röja undan 
sociala orsaker till konfikt.8 På så vis skulle människan lämna våldet, kri-
gen, bakom sig. Världsmedborgarna, vilket redogörs för i analysen, or-

7 Garry Davis, My Country is the World. Adventures of a World Citizen (Sorrento: Juni-
per Ledge Publishing, [1961] 1984), s. 11, 20, 32, 50–56. 

8 Det fnns mycket skrivet om Förenta nationerna, men se till exempel ett standard-
verk av Inis L. Claude, Swords into Plowshares. Te Problems and Progress of International 
Organization (New York, 1971). 
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ganiserade sig utifrån idén att en universell vision som på det sättet ändå 
lutade sig mot nationalstater inte kunde förhindra krig; det var just värl-
dens uppdelning i nationalstater som varit den bakomliggande orsaken 
till nazismens framväxt, soldaters våld och den pågående upprustningen. 

I eferkrigstiden förekom olika tonvikt vid det förfutna våldet. I se-
germakternas anda utgjorde våldet främst en tysk skuld, en fråga om att 
döma och hänga tyska krigsförbrytare.9 Världsmedborgarna i sin tur för-
lade skulden hos alla stater som begått militära våldshandlingar, och i 
deras berättelser om kriget skildrades inga segrare och förlorare, inga 
mytomspunna ofensiver, utan mord på medmänniskor. 

Även om Världsmedborgarrörelsen i frågan om vägen till fred, eller 
i frågan om skuld, hade en avvikande positionering i sin samtid befann 
den sig i en ljus tid under 1950-talet. Under detta decennium präglades 
världsmedborgarskapsidén av nyväckt styrka och världsmedborgarna av 
optimism. Ur ett vidare rumsligt perspektiv hade den, genom Citoyens 
du Monde, politisk vikt. Som kollektiv organisering hade moderrörel-
sen i Frankrike sin guldålder från cirka 1948 till 1953 då den hade starkt 
genomslag i pressen och en mycket synlig roll i ofentligheten.10 På kort 
tid lyckades den mobilisera människor från skilda sammanhang: kända 
intellektuella, bönder, studenter och veteraner. Under mobiliseringens 
intensiva period fck Citoyens du Monde förgreningar världen över, och 
sådana dyker upp än i dag.11 Samtidigt var förgreningen i Sverige, ur ett 
nationellt perspektiv, liten. Medlemsantalet uppgick till högst tusen.12 
Denna ringa storlek delar dock rörelsen med många andra politiska för-
eningar och fredsgrupperingar genom historien. Antalet medlemmar, 

9 För vidare läsning om detta, se till exempel ett verk om Nürenbergrättegångarna, av 
Eugene Davidson, Te Trial of the Germans. An Account of the Twenty-two Defendants Be-
fore the International Military Tribunal at Nuremberg (University of Missouri Press, 1997). 

10 Mobiliseringens klimax i Frankrike var mellan 1948–1950. Efer 1953 blev Citoyens 
du Monde som kollektiv organisering betydligt mindre synlig i ofentligheten. Se Mi-
chel Auvray. Histoire des Citoyens du Monde. Un idéal en action de 1945 à nos jours (Paris, 
2020), s. 253. 

11 Auvray 2020. Om förgreningar i dag, se till exempel Isabelle Mayault, »Mondialists, 
unite! Te forgotten story of a global pacifst movement«, Te Guardian 2017-07-20. 

12 För vidare läsning om medlemmar, se kapitel två. 
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eller rörelsens bärkraf i dag, är enligt min åsikt av mindre betydelse sett 
till forskningsrelevans. 

Angelägenheten i att utforska Världsmedborgarrörelsen är framför allt 
dess historiskt situerade idévärld i det relativt outforskade 1950-talet. Vik-
ten i detta studieobjekt är rörelsens nydanande politiska idéer och prakti-
ker. På en teoretisk nivå bidrar avhandlingen samtidigt till förståelsen för 
formering och borttynande av en ism och för eferkrigstidens tankekli-
mat, och idéhistoriskt sett bidrar den till kosmopolitismens idéhistoria. 

Mot mitten av 1960-talet skulle Världsmedborgarrörelsens politiska 
kraf avmattas så pass mycket att rörelsen upplöstes. Flera av medlem-
marna integrerades i andra fredsgrupperingar och bland annat Vietnam-
kriget framstår som en bidragande orsak till att rörelsen splittrades. En 
del av världsmedborgarna gick till Svenska freds- och skiljedomsfören-
ingen, andra till FNL-rörelsen och några till den anarkistiska föreningen 
Provie. År 1968 tystnade den samlande rösten för världsmedborgarskap 
i Sverige.13 

Med åren har frånvaron av krig utspelade inom västvärldens national-
statliga gränser fått minnet att blekna av vad ett krig, eller beredskap, i 
det egna landet kan innebära. Få känner till att det fanns en världsomfat-
tande rörelse som utvecklade ett politiskt tänkande som fokuserade det 
militära statliga och politiska våldet, och än mindre att detta politiska 
tänkande – drivande för en kollektiv organisering som avsåg att förändra 
samhället i grunden – växte fram i en period där ideologierna dödförkla-
rades. Den historien avser denna avhandling följa. 

Syfe och frågeställningar 
Avhandlingen belyser ett tidigare outforskat skeende i den politiska his-
torien: mondialismens idéhistoria i Sverige, från att den växte fram år 
1949 till att den slocknade mot slutet av 1960-talet. Syfet med avhand-
lingen är att förstå och förklara vilka idéer som drev Världsmedborgarrö-
relsen i Sverige, och hur dessa idéer växte fram, utvecklades och tynade 
bort i relation till omgivande politiska situationer. 

13 Detta redogörs för i kapitel sex. 
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Jag utgår ifrån att mondialismens karaktär kan urskiljas dels i hur den 
visar på ett specifkt förhållande mellan historien och framtiden, dels 
utifrån dess relation till andra ismer i det omgivande politiska landskap 
som utgör roten till dess framväxt, och med ism avser jag ett sammanhål-
let idésystem.14 Det ska understrykas att ismer förekommer i vitt skilda 
sammanhang och det är i politiska, religiösa, flosofska och konstnärliga 
områden som en ism avser en specifk skolande eller propagerande rikt-
ning.15 Min utgångspunkt är att mondialismen är en propagerande rikt-
ning, en politisk ism, efersom den representerades av en grupp demon-
stranter och skribenter som avsåg att förändra samhället. 

För att förklara varför Världsmedborgarrörelsen bildades, och förstå 
vad som kännetecknade mondialismen som politisk ism, anknyter av-
handlingen framför allt till den politiska teoretikern Hannah Arendts ar-
beten. Den teoretiska infallsvinkel som här följs är hur eferkrigstidens 
tankeklimat präglades av en uppgörelse med människans historia. Vid 
denna tidpunkt öppnades ett utrymme för nya politiska framtidsvisio-
ner som bröt mot det som dittills hade kännetecknat politiskt tänkande, 
och som förankrades i historiskt specifka sätt att betrakta förhållandet 
mellan historia och framtid. 

I syfet inkluderas även att utreda på vilka sätt mondialismen kan ses 
som ett kosmopolitiskt projekt. Världsmedborgaridén, som var en grund 
i mondialismen, har också varit navet i idétraditionen kosmopolitism 
som har sina rötter i antiken. Kosmopolitism, en ism som formerades 
under upplysningen, har sålunda tydliga likheter med mondialismen. 
Mot denna bakgrund ingår det i idéanalysen att utreda på vilka sätt en 
kosmopolitisk åskådning förekom i Världsmedborgarrörelsen. Genom 
att anknyta till idétraditionen kosmopolitism analyseras vad som var his-
toriskt nytt i det kosmopolitiska tänkande som uppträdde i Världsmed-
borgarrörelsen, och vad som anknöt till idéer som spände bakåt i tid. 

14 Ism diskuteras utförligare i nästa avsnitt »Utgångspunkt, infallsvinklar och verktyg: 
Att analysera en ism«. 

15 Ism kan i andra sammanhang beteckna en avvikelse (sadism), sjukdom (alkoho-
lism), egenskap (optimism), verksamhet (bilism), språkegenhet (aforism). Se Natio-
nalencyklopedin, -ism. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/-ism (hämtad 
2021-11-01). 
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Det tillhör även syfet att följa Världsmedborgarrörelsens och mondia-
lismens förändring över tid. För att kunna besvara frågan av vilka skäl rö-
relsen förlorade politisk kraf mot mitten av 1960-talet följer kapitelindel-
ningarna väsentligen en kronologisk ordning, med undantag för kapitel 
fyra och fem som är tematiska fördjupningar som bryter upp kronologin. 

Analysen vägleds av fem frågeställningar: 
• Hur förstods förhållandet mellan förfutenhet och framtid i mondia-

lismen? 
• På vilka sätt banade eferkrigstidens specifka historiska utveckling 

och tankeklimat väg för att mondialismen formerades? 
• Vilka relationer intog mondialismen till andra ismer eller idéer i det 

politiska landskap där den växte fram och utvecklades? 
• På vilka sätt framträdde en kosmopolitisk åskådning i Världsmedbor-

garrörelsen, och vad i denna var idéhistoriskt specifkt och idéhisto-
riskt kontinuerligt? 

• Vilka förklaringar kan ges till att mondialismen och Världsmedborgar-
rörelsen i Sverige avmattade och upphörde? 

Efersom denna idéhistoriska avhandling är en idéanalys faller det utan-
för syfet att göra en kartläggning av Världsmedborgarrörelsens nätverk 
och medlemmar. Det vore motiverat att studera Världsmedborgarrörel-
sen som en organisation i och med att förgreningen i Sverige inte har 
fått en samlad behandling i historieforskningen. Emellertid är det inte 
uppgifen för denna idéhistoriska avhandling att fullgöra ett empiriskt 
syfe att utförligt skildra möten, samarbeten och medlemmar (så som 
transnationella relationer mellan förgreningar inom Citoyens du monde 
och biografer av medlemmar i Sverige). Den valda riktningen här är att 
analysera det idésystem som drev Världsmedborgarrörelsen i Sverige. 

Utgångspunkt, infallsvinklar och verktyg 
Denna avhandlings analys av mondialismen drivs av den teoretiska ut-
gångspunkten att när en ism grundas och utvecklas, det vill säga for-
meras, synliggörs dess karaktär i hur den gestaltar ett förhållande mel-
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lan förfutenhet och framtid. Detta fördjupas genom teoretikern Hannah 
Arendts resonemang om hur minnen, i detta fall av andra världskriget, 
öppnar möjligheter att formera politik på nya sätt. Sammantaget kan en 
sådan analys av mondialismen synliggöra Världsmedborgarrörelsens po-
litiska tidsorientering. Med ett kompletterande genusperspektiv fördju-
pas analysen av denna politiska tidsorientering utifrån dess genuskod-
ning. 

Att AnAlyserA en ism 
Ismer är en omistlig beståndsdel i det politiska språket. I en uppräkning 
av de idésystem som präglat 1900-talets politiska utveckling återkommer 
ismen som beteckning i alla: i socialism, kommunism, anarkism, syndi-
kalism, liberalism, konservatism, nationalism, internationalism, fascism 
och pacifsm. Ändå fnns förhållandevis få studier som teoretiskt griper 
tag om ismen som ett primärt studieobjekt: som kastar ljus över hur is-
mers roll i samhällen har skifat över tid, vad som har kännetecknat en 
ism i en specifk tid, vad som har fått nya ismer att uppstå och vad som 
har fått dem att borttyna. Istället har ismen för såväl idéhistorikern som 
historikern ofa utgjort en fond i studien av något annat, till exempel en 
politisk diskussion. För att kunna studera mondialismen som en ism har 
jag i denna avhandling hämtat inspiration från hur statsvetaren Jussi Ku-
runmäki och historikern Jani Marjanen har diskuterat ismer.16 

I denna avhandlings analys av mondialismen i Världsmedborgarrörel-
sen är den första teoretiska utgångspunkten att uppkomsten av en ism 
kan synliggöras genom hur den gestaltar ett specifkt förhållande mellan 
historien och framtiden, och invävt i detta hur människan kan och bör 
ingripa i den pågående politiska utvecklingen.17 Kurunmäki och Marja-

16 Jussi Kurunmäki & Jani Marjanen, »A rhetorical view of isms. An Introduc-
tion«, Journal of Political Ideologies 23: 3 (2018A), 241–255: https://doi.org/10.1080/ 
13569317.2018.1502939; Jussi Kurunmäki & Jani Marjanen, »Isms, ideologies and set-
ting the agenda for public debate«, Journal of Political Ideologies 23: 3 (2018B), 256–282: 
https://doi.org/10.1080/13569317.2018.1502941). 

17 Om utgångspunkten är att ismer har en framtidsinriktad karaktär, se Kurunmäki & 
Marjanen 2018B, s. 257; Kurunmäki & Marjanen 2018A, s. 244, 246, 250. För vidare läs-
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nen har, i dialog med begreppshistorikern Reinhart Kosellecks teorier 
om temporalitet, uttryckt detta förhållande som att det går att fånga is-
mens karaktär i hur den knyter an till förfutna erfarenheter och framtida 
förväntningar.18 Utifrån den grundläggande utgångspunkten fokuseras i 
denna avhandling vilka tidsförhållanden som utgjorde ismen mondia-
lism.19 

Efersom ismer sedan upplysningstidens modernitet har präglats av 
politiska anspråk att utforma samhället i en viss riktning, som till exem-
pel liberalism, kommunism och fascism, kan politiska ismer också ha be-
teckningen ideologi.20 Ism och ideologi är besläktade begrepp, och den 
ism som också kan betraktas som en ideologi kan till exempel fungera 
som en orienteringspunkt för en politisk aktör som aktivt söker påverka 
samhället i en viss riktning.21 Mot denna bakgrund vore det möjligt att 
förklara Världsmedborgarrörelsens mondialism som en ideologi. Samti-
digt föddes mondialismen i en period utmärkt av teorier och diskussioner 
om ideologisk död, och färgade av sin samtids utbredda negativa syn på 
ideologi tog rörelsen avstånd från att kalla mondialismen för en ideologi 
(eller det närliggande doktrin och lära). 

Emellertid är det av ett annat skäl jag i föreliggande analys har valt 
att inte använda ideologi som ett teoretiskt verktyg. Begreppet ideologi, 

ning om temporalitet, se Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska 
tiders semantik (Göteborg: Daidalos, 2004). 

18 Kurunmäki & Marjanen 2018B, s. 259, 264f, 273. 
19 Uppgifen är sålunda inte att defniera vad som kan betecknas som en ism (eller 

som en ideologi). 
20 Med upplysningstidens modernitet avser jag den vida defnition som Koselleck givit 

den. Som idéhistorikern Andrus Ers skriver är modernitet i den meningen en tidsförstå-
else utgjord av föreställningar om vad som är moderna företeelser såsom vetenskapligt 
framåtskridande, ökad institutionalisering, ekonomisk tillväxt och politisk emancipation. 
Det är en linjär tidsförståelse som följer en framstegstanke. Se Andrus Ers, Segrarnas his-
toria. Makten, historien och fiheten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939–1953 
(Stockholm/Umeå: h:ström – Text & kultur, 2008/2009), s. 19f. Gällande relationen mel-
lan ismer och ideologier är det viktigt att understryka att begreppet ism är betydligt äldre 
än ideologi, och det är sedan upplysningstiden som det har förekommit att dessa används 
som synonymer. Se Kurunmäki & Marjanen 2018B, s. 242f, 257. 

21 För vidare läsning om relationer mellan ismer och ideologi, se Kurunmäki & Mar-
janen 2018A, s. 245–248. 
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som började användas under 1700-talet, har haf olika innebörder genom 
sin historia. I vissa fall har det avsett ett vetenskapligt verktyg för att in-
ringa ett idésystem och i andra fall, som under eferkrigstiden, har det an-
vänts som ett skällsord om meningsmotståndare (inte minst om ismer).22 
Med tanke på detta har jag valt att enbart aktivera ism som ett teoretiskt 
verktyg. Motiveringen är att det räcker att fokusera ism för att fånga in 
tidsförhållanden och bärande idéer i mondialismen. 

Detta resulterar i att infallsvinkeln ismformering kan fördjupas. Som 
Kurunmäki och Marjanen har diskuterat växer ismer inte fram i ett va-
kuum utan med redan existerande idéer och ismer. I denna process sam-
manvävs och lösgörs en ny ism från andra.23 Således förklaras och för-
stås mondialismens framväxt och karaktär utifrån dess relation till andra 
ismer i tiden. 

HAnnAH Arendt: tid ocH politik 
I andra världskrigets kölvatten var världen och Europa präglade av en 
stark krigströtthet och idén att människan behövde en ny början svepte 
över världen. Redan nyåret år 1943 hade den socialdemokratiska politi-
kern och medarbetaren i Förenta nationerna Alva Myrdal – som arbetade 
för nedrustning – gett uttryck för denna idé: »Krigets avslutande lämnar 
inte bara en raserad värld. Varje ordning – det må vara den gamla eller en 
ny – måste mödosamt fogas ihop. Kriget har redan brutit utvecklingen. 
När kriget en gång är slut står plötsligt alla utvecklingskurvor och svävar 
med lösa ändar ut i det ovissa. Om de skall ta vägen uppåt eller nedåt är 
ju då en öppen historisk chans för oss«.24 

22 Om olika innebörder av ideologi, se Kurunmäki & Marjanen 2018B. För en läng-
re diskussion om ideologi, se Anders Frenander, Debattens vågor. Om politisk-ideologis-
ka fågor i eferkrigstidens svenska kulturdebatt (Göteborg: Göteborgs universitet, 1999), 
s. 9–15. 

23 Kurunmäki & Marjanen 2018A, s. 246; Kurunmäki & Marjanen 2018B, s. 261f. Den 
är också förhandlingsbar i rummet mellan olika personer och grupper, och förändras 
över tid i relation till förändringar i det omgivande samhället eller hos de individer som 
bär upp den. 

24 Citerat ur Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg, (huvudred.) Dick 
Harrisson, Sveriges historia. 1920–1965 (Stockholm: Norstedt, 2012.), s. 394. 
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När andra världskriget gick mot sitt slutskede var den väg som skulle 
komma att bli etablerad utpekad. Det var nu segermakterna, för att bryta 
sig loss från det förfutna och bana väg för en fredlig värld, grundade 
Förenta nationerna med högkvarter i New York.25 Detta mellanstatliga 
fredsförbund gav uttryck för att fred skulle uppnås genom att världens 
nationer enades om principer för överstatligt förebyggande av konfik-
ter, global frihandel och värnande om individens universella värden och 
grundläggande mänskliga rättigheter.26 

Men upplevelsen av att befnna sig vid en historisk avgrund kunde även 
utmynna i radikalt nya sätt att tänka och göra politik.27 Parallellt med 
den djupt rotade framstegstanken, som fortfarande var stark efer andra 
världskriget, kunde historiekritiska tidsuppfattningar växa. I en sådan 
tidsuppfattning kan minnen kan ha en avgörande roll i ett förhållande 
mellan förfutenhet och framtid, det vill säga i en politisk tidsorientering 
(och därmed i en ism). Till grund för denna infallsvinkel är hur den po-
litiska teoretikern Hannah Arendt har resonerat om att vid en tidpunkt 
efer en avgörande händelse skapas ett utrymme för nya politiska initia-
tiv. Sådana kännetecknas av att reagera mot det som skett i det förfut-
na, samtidigt som de är framtidsinriktade i att peka mot en ny politisk 
början. 

En sådan början är hos Hannah Arendt nutidsförankrad och, som teo-
retikern Christopher Peys skriver, markerar den i människors tänkande 
slutet för historien som den dittills har uttryckt sig och detta slut, denna 

25 Om starka universella ideal i västländernas reformarbete, se Hirdman, Björkman & 
Lundberg 2012, s. 393. I länder som hade blivit ockuperade fanns samtidigt en utbredd 
vilja att förtränga kriget. I Frankrike sökte Charles de Gaulle tvätta bort minnet av den 
tyska ockupationen och ena landet genom att tala om ett »enhetligt, evigt motståndsbe-
rett och kämpande Frankrike«, medan den tyska förbundskanslern Konrad Adenauer 
undvek att tala om Tysklands nazistiska förfutna. För vidare läsning, se Hirdman, Björk-
man & Lundberg 2012, s. 386f. 

26 Om Förenta nationernas framväxt och principer, se till exempel Claude 1971. 
27 Frida Buhre, »Chapter 7. Present Politics: Anachronisms of the Now«, Speaking 

other times. Hannah Arendt and the temporality of politics (Uppsala: Uppsala universitet, 
2019), s. 234–261; Victoria Fareld, »Temporalt ansvar mellan minne och glömska. Förlå-
telse och skuld hos Arendt«, Ulrika Björk & Anders Burman (red.), Konsten att handla – 
konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska (Axl Books, 2013), s. 145–163. 
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punkt noll, möjliggör ny politik.28 Som idéhistorikern Victoria Fareld skri-
ver har Arendts syn på början bäring på de frågor om skuld och ansvar som 
aktualiserades efer andra världskriget.29 Där tidigare ideologier nått åter-
vändsgränder, i krig och totalitära maktövertaganden, kunde nya visioner 
som bröt mot etablerade politiska principer, eller mot totalitärt tänkande, 
födas.30 Denna början är del av en handlingsflosof och därmed kan den, 
som retorikvetaren Frida Buhre har visat, användas för att fokusera hand-
lingsinriktade grupper som haf anspråk att grunda något nytt politiskt.31 

En sådan politisk praktik kännetecknas av att en vision pekar mot en 
önskvärd men inte helt förutbestämd framtid. Visionen kan fungera som 
en barrikad mot att våldets och totalitarismens historia upprepar sig, for-
mad genom en föreställning om »inte längre och inte ännu«.32 Avhand-
lingen anknyter till Arendts tänkande för att förklara varför Världsmed-
borgarrörelsen uppstod, och hur mondialismens tidsorientering kom till 
uttryck.33 

När andra världskriget fokuseras som en avgörande händelse, utifrån 
vilken tidsuppfattningar kunde förändras, kretsar detta kring att den tidi-
gare starka föreställningen om mänsklighetens linjära framsteg hade bru-
tits efersom den västerländska kulturen urartat i krig och totalitarism. I 
en sådan situation kunde historien framstå som tyngande, hemsökande 
och fängslande, ett arv som människor behövde göra upp med för att inte 
upprepa historien.34 

28 Se Christopher Peys, Reconsidering Cosmopolitanism and Forgiveness. Arendt, Derri-
da, and »Care for the World« (Maryland: Roman & Littlefeld International, 2020), s. 127. 

29 Fareld 2013, s. 145–163. 
30 Se Frida Buhre, »Hannah Arendt och framtidens dilemma«, Fronesis 52–53 (2016), 

s. 210–220. För Arendts diskussioner av totalitarism och ideologi, se Hannah Arendt, Te 
Origins of Totalitarianism (Scholar Select, 2015). 

31 Buhre 2019, s. 234–261. 
32 »No longer« and »Not yet«. Uttrycket citeras av Fareld som skriver att det är åter-

kommande hos Arendt. Se Fareld 2013, s. 145–163; Hannah Arendt, »No Longer and Not 
Yet«, Jerome Kohn (red.), Essays in Understanding 1930–1954 (New York: Harcourt Brace, 
[1946] 1994). Om en ny början i eferkrigstiden, se Fareld 2013; Buhre 2016. 

33 Här tar jag stöd av hur Buhre och Peys har utmejslat temporalitet i relation till po-
litisk aktivitet i Arendts texter. Se Buhre 2019, s. 234–261; Peys 2020. 

34 Se Fareld 2013, s. 145–163. 
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Minnen har en drivande kraf i visioner som utvecklas i en sådan si-
tuation. Arendt, som Peys skriver, utmanar tanken att framtiden för en 
aktör framåt. Hon fokuserar hur en känd förfutenhet är utgångspunkten 
när en politisk aktör med förändringsanspråk orienterar sig mot framti-
den, där minnen återkallar och re-presenterar händelser ur det förfutna.35 

När jag fokuserar Världsmedborgarrörelsens tidsorientering utifrån 
dess politiska praktik tar jag framför allt stöd av hur Buhre har utmejslat 
hur Arendt resonerar om temporalitet. I fera av Arendts texter och inte 
minst i Människans villkor fnns verktyg som kan aktiveras för att belysa 
en minnesstyrd tidsorientering i en politisk gemenskap. Det är tidsöpp-
ning (gap in time), födelse och början (natality, beginning) och tidsbörda 
(burden of time).36 En tidsöppning leder en tidsorientering där männi-
skor upplever att traditionen inte längre kan vägleda, samtidigt som his-
torien får framtiden att framträda som osäker eller dyster.37 I en sådan 
situation kan både historien och framtiden uppfattas som hotfulla skep-
nader som rör sig mot nuet från två håll, samtidigt. Födelsen och början 
markerar när en aktör, som befnner sig i en sådan situation, bestämmer 
sig för att tala och agera (speech-action) för att med förväntningar forma 
en ny framtid. Tidsbördan i sin tur är ett brett begrepp men handlar bland 
annat om hur skuld för det som har hänt spelar en roll i nya politiska ini-

35 Peys 2020, s. 122–124. Se även Hannah Arendt, Love and Saint Augustine, (red.) 
Joanna Vecchiarelli Scott & Judith Chelius Stark (London: Te University of Chicago 
Press, 1996); Hannah Arendt, »Understanding and Politics«, Partisian Review XX/4 
(1954). 

36 Buhre 2019, s. 234–261; Hannah Arendt, Te Human Condition (Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, [1958] 1998); Hannah Arendt, Människans villkor (Göteborg: Dai-
dalos, [1958] 2016). Om natalitet i politiskt agerande, se även Buhre 2016, s. 210–220, s. 
214f. Om människans förmåga att börja om, se även Hannah Arendt, Om våld, övers. Sven 
Hallén (Göteborg: Daidalos, [1969] 2008), s. 80f; Hannah Arendt, Mellan det förfutna 
och famtiden. Åtta övningar i politiskt tänkande, övers. Annika Ruth Persson (Göteborg: 
Daidalos, [1961] 2004). 

37 En föreställd tidsöppning kan sålunda driva en tidsorientering vid tidpunkter i his-
torien när den politiska traditionen kan betraktas som fallerad. Arendt har diskuterat 
fera frihetsprojekt i relation till detta, såsom franska och amerikanska revolutionerna. 
Se Buhre 2019, s. 236f. I sin samtid har Arendt diskuterat Ungernuppropet mot Sovjet-
unionen som ett politiskt frihetsprojekt. Se Hannah Arendt, Om revolutionen (Göteborg: 
Daidalos, [1963] 2021). 
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tiativ.38 Medan Fareld har lyf fram hur minnet har en funktion i försök 
att börja något nytt har Buhre visat hur det är en politisk kraf i ett för-
ändringsinriktat politiskt agerande.39 

Mot denna fond fokuseras i avhandlingen hur mondialismen kan för-
stås som sprungen ur en tidsöppning, och hur framför allt minnen använ-
des när Världsmedborgarrörelsen utvecklade sin politiska vision. För att 
skriva fram den politiska drömmen, utopin om man så vill, har jag valt 
att använda ett egenhändigt utvecklat analysverktyg: reaktopi. Det är en 
vidareutveckling av sociologen Zygmunt Baumans begrepp retrotopia. 
Bauman använder retrotopia för att beteckna människors förhållanden 
till tiden och detta tillstånd kännetecknas av att en aktör återvänder till 
det förfutna med romantiserande blick, vilket Bauman förklarar som 
en utopi som vänts ut och in – där framtidsdrömmen hämtar sina ramar 
från en ideal historia.40 Reaktopi i sin tur syfar till att fånga in hur världs-
medborgarna formerade ett idealt samhälle, en dröm att förverkliga, i re-
aktion mot en föreställd dystopi. Det avser en tidsorientering i Arendts 
anda där en aktör återvänder till det förfutna med kritisk blick, där det 
förfutna och samtiden konstrueras som ofullkomligt och hotande – sam-
tidigt som också framtiden, som alltid till viss del ofrånkomligen är oför-
utsägbar, framstår som hotande.41 

Reaktopin rymmer inte enbart föreställda framtider, dystopin och ut-
opin. Dess politiska dröm, utopin, levdes också i nuet. Mot denna bak-
grund analyseras hur världsmedborgarnas utsagor och aktioner, det som 
Buhre betecknar speech-action, manifesterade utopin i nuet.42 

Genom framför allt Buhres systematisering av temporalitet hos Arendt 
kan Arendts teorier tillämpas konkret, efersom Buhre visar att i Arendts 
arbeten om temporalitet och makt ryms politiska horisonter som kan re-
sultera i mobiliseringar.43 Buhre lyfer fram hur tidsöppning, födelse och 

38 Buhre 2019, s. 234–261. 
39 Fareld 2013, s. 145–163; Buhre 2019, s. 234–261. 
40 Zygmunt Bauman, Retrotopia (Göteborg: Daidalos, 2018). 
41 Arendt behandlar i sina arbeten en tidsuppfattning där både historien och framtiden 

rör sig mot nuet från två håll, samtidigt. Se Buhre 2019, s. 234–261. 
42 Buhre 2019, s. 233–261. 
43 Buhre 2019, s. 233–261. 
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tidsbörda är politiska krafer som aktiveras i ofentligheten när en aktör 
i en politisk gemenskap aktiverar tal-handla (speech-action), rannsakan 
(judgement), förlåtelse och förhoppning (promise); minne och förvän-
tan.44 På likartat vis har Peys, som explicit utvecklar Arendts teorier, 
framhävt dels tidsöppningens roll i politiska kollektiv, dels förlåtelse som 
en politisk aktivitet.45 Likt Buhre använder Peys tidsöppning för att bely-
sa manifesterande politik, men riktar särskilt fokus mot specifkt kosmo-
politiska aktörer och i sin diskussion av det presenterar han sina Arendt-
inspirerade teorier »caring forgiveness« och »caring cosmopolitanism«. 
Tonvikten i hans Arendtdiskussion ligger vid hur människor skapar mel-
lanmänsklig mening genom historieberättande i en politisk samvaro.46 

Mot redogörelsen ovan kan konstateras att jag aktiverar Arendts teo-
rier om temporalitet utifrån tolkningar som Buhre, Fareld och Peys har 
gjort av Arendts arbeten. Löpande gör jag dock egna läsningar av tid och 
politik från ett urval av Arendts arbeten.47 Jag aktiverar inte andra delar 
ur Arendts ramverk om politik för att förklara Världsmedborgarrörelsen. 
Det gäller till exempel Arendts syn på idealt politiskt agerande, som inte 
minst är relaterat till hennes distinktion mellan det sociala och det po-
litiska, det privata och det ofentliga.48 Jag har valt att aktivera Arendts 
teorier om hur en aktör kan orientera sig politiskt i tiden utifrån en viss 
tidsuppfattning vid en viss tidpunkt. Däremot gör jag i kapitel fyra en 
utvikning om relationen mellan moral och politik ur Arendts arbeten.49 

44 Buhre 2019, s. 235f. 
45 Framför allt på sidorna 127–131 behandlar Peys tidsöppning och politiska kollektiv. 

Se Peys 2020. 
46 Peys 2020, s. ix–xxxii, 37–147. Den förra handlar om förlåtelsens kraf i politisk sam-

varo och den senare om att bry sig om en okänd annan genom att välkomna andra berät-
tande röster i en samvaro. 

47 Arendt [1946] 1994; [1969] 2008; On Violence (New York: Harcourt Publishing 
Company, 1969); [1958] 2016; [1958] 1998; Te Life of the Mind (San Diego/Calif.: Har-
court Brace Jovanovich, 1981); [1963] 2006; Between Past and Future. Eight Exercises in 
Political Tought (New York: Penguin, [1961] 2006); Te promise of politics (New York: 
Schocken Books, 2005); Te Origins of Totalitarianism (New York: Schocken Books, 
[1951] 2004); »Personal Responsibility under Dictatorship«, Responsibility and Judge-
ment (Shocken Books 2003B). 

48 Arendt [1958] 1998. 
49 Arendt [1958] 2016; Hannah Arendt, »Collective Responsibility« (C); »Personal 
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en genuskodAd tidsorientering 
I kapitel fyra fördjupas analysen av Världsmedborgarrörelsens tidsori-
entering i mondialismen med ett kompletterande genusteoretiskt per-
spektiv. Här utgår jag från att en politisk aktörs tidsorientering kan vara 
genuskodad. 

Den genusinriktade analysen utförs i två steg. I ett första steg utfors-
kar jag genuskodningen bakom vems oönskade förfutna som skulle för-
passas till historien och vem som kunde ingripa i samhällsutvecklingen 
för att skapa en ny början. Mot bakgrund av att mannen visar sig ha en 
roll som det huvudsakliga politiska subjekt som skulle genomdriva sam-
hällsförändringen mot fred, medan kvinnor hade en mer passiv roll, är 
det andra steget en analys av vilken typ av maskulinitet som förekom i 
Världsmedborgarrörelsen. Här följer jag en teoretisk modell som har till-
lämpats och diskuterats av statsvetaren Karen Beckwith, som fokuserar 
hur uppkomsten av nya politiska ageranden i politiska kollektiv kan syn-
liggöra alternativa synsätt på manlighet, och formar nya maskuliniteter, 
som både kan anspela på och utmana traditionella ideal.50 

Responsibility under Dictatorship« (B), Responsibility and Judgement (Shocken Books 
2003); Hannah Arendt, »Organized Guilt and Universal Responsibility«, Jerome Kohn 
(red.), Essays in Understanding 1930–1954 (New York: Harcourt, Brace & Co., [1945] 
1994); Hannah Arendt, »Home to Roost«, (a), Responsibility and Judgement (Shocken 
Books, 2003). 

50 Beckwith har dock ett annat första steg. Hon studerar en rörelse som har en längre 
historia och kan jämföra dess tidigare typiska repertoar av strejker och våld med dess se-
nare innovativa kollektiva och pacifstiska metod. Se Karen Beckwith, »Gender Frames 
and Collective Action. Confgurations of Masculinity in the Pittston Coal Strike«, Politics 
& Society 2001: 29 (2), s. 297–330, se särskilt 300–302, 308–321. I analysens andra steg, 
som jag följer, utgår Beckwith från forskning om män och maskuliniteter, se till exempel 
Raewyn Connell & James W. Messerschmidt, »Hegemonic masculinity. Rethinking the 
concept«, Gender and Society: 5 (2005). Om maskulinitet och militären, se David J. Mor-
gan, »Teater of War. Combat, the Military, and Masculinities«, Harry Brod & Michael 
Kaufman (red.), Teorizing Masculinities (London: Sage, 1994); Maurice Berger, Brian 
Wallis & Simon Watson, »Introduction«, s. 1–7 samt Richard Fung, »Burdens of Repre-
sentation, Burdens of Responsibility«, s. 291–298, Maurice Berger, Brian Wallis & Simon 
Watson (red.), Constructing Masculinity (New York: Routledge, 1995). Beckwith påpekar 
att i forskning om män och maskulinitet har fokus i regel riktats mot dominerande man-
ligheter, det vill säga manlig hegemoni, och mindre mot alternativa maskuliniteter som 
män i olika positioneringar kan utveckla. Se Beckwith 2001, s. 309. 

26 

https://ideal.50


 

I detta ljus undersöker jag hur Världsmedborgarrörelsen gav uttryck 
för en sådan alternativ maskulinitet. I militarismens idéhistoria har före-
ställningen om mannens nationalistiska plikt att försvara sitt land, och 
inte minst dess kvinnor och barn, haf en stark ställning. I detta samman-
hang har den modige soldaten haf sin konstrast i antingen den fega eller 
landsförrådande vapenvägraren. Idén om fredsförespråkaren har samti-
digt, i perioder, haf en stark kvinnlig genuskodning. Såväl kvinnor som 
män som har organiserat sig mot krig har anspelat på att kvinnor bär 
särskilda egenskaper eller en specifk position i samhället som gör dem 
särskilt lämpade för fredsarbete. Det har i det förra fallet handlat om att 
belysa kvinnor som fostrare och försvarare av livet, omhändertagare, och 
fredliga väsen; i det senare att uppmärksamma krig och militär som en 
manlig sfär där kvinnor är frånvarande. Pacifstiska motståndare har i 
sin tur, i denna kontext, ofa utmålat fredsförespråkare utifrån en kvinn-
lig genuskodning: som känslomässiga, naiva och verklighetsfrånvända 
drömmare.51 Världsmedborgarrörelsens politiska idéer om en kosmopo-
litisk och pacifstisk manlighet bröt således mot rådande starka idéer om 
mannen som lojal mot nationalstaten och militären. 

Detta kan, sett till hur jag tidigare har presenterat reaktopi som ett 
verktyg för att greppa tidsförhållandet i Världsmedborgarrörelsens mon-
dialism, betecknas som reaktopisk maskulinitet. För att i analysen av rö-

51 Se till exempel Irene Andersson, »Kampen för fred«, Berit Backlund & Anna Sjö-
dahl Hayman (red.), Kvinnohistoria i Sverige (Göteborg: Kvinnsam, Göteborg universi-
tetsbibliotek, 2011), s. 74–93; Anders Ahlbäck & Fia Sundevall, »Introduction«, (red.) 
Anders Ahlbäck & Fia Sundevall, Gender, War and Peace. Breaking up the Borderlines ( Jo-
ensuu: University Press of Eastern Finland, 2014), s. 6. Gällande synen på fredsföresprå-
kare har de, jämte att de oavsett könstillhörighet betraktats som kvinnliga (känslosamma 
och orationella), även under kalla kriget betraktats som kommunister i Sovjetunionens 
tjänst – så också Världsmedborgarrörelsen. Om Världsmedborgarrörelsen, se Magnus 
Hjort, Den farliga fedsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fedsorganisationer, 
värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945–1990 (Stockholm: Statens Ofentliga Utredning-
ar: SOU 2002:90), s. 88–121. Om fredsförespråkare, se David Cortright, Peace. A history 
of movements and ideas (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008), s. 1; Holger Nehring, 
»Peace Movements«, Stefan Berger & Holger Nehring (red.), Te History of Social Mo-
vements in Global Perspective. A Survey (London: Palgrave Macmillan, 2017), s. 502, 507; 
David Tjeder, Fia Sundevall & Alma Persson, »Gendering Peace, 1850–2000«, (red.) 
Ahlbäck & Sundevall 2014. 
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relsens tidsorientering framhäva en reaktopisk genuskodning i mondia-
lismen tar jag stöd av några tongivande forskare i det omfattande fältet 
maskulinitet. De behandlar dominerande genusmönster och en etable-
rad manlighetskonstruktion i västerländsk tradition och dit hör idéhis-
torikern George L. Mosse som har visat hur en manlighetskonstruktion 
etablerades i ofentligheten i Europa sedan upplysningstiden, och att den 
i stort har baserats på krigs- och våldsideal, samtidigt som den har kon-
trasterat fera motbilder där bland annat kvinnors särskiljande feminini-
tet fungerat som en förutsättning för mäns ideala maskulinitet.52 Detta 
har jag i sin tur valt att koppla till hur statsvetaren Jean B. Elshtain har 
beskrivit genusdikotomin kvinnan som en naturlig livsgivare, förknip-
pad med fred, och mannen som en naturlig livstagare, förknippad med 
krig, som ett dominerande genusmönster i västerländsk idétradition.53 

Metoder och material 
På sitt mest grundläggande plan utgörs denna avhandlings metod av en 
kvalitativ, hermeneutisk närläsning av historiska källor och kontextuali-
serande litteratur. Detta utforskande bottnar å ena sidan i källmaterial 
som Världsmedborgarrörelsen har lämnat efer sig, å andra sidan i kom-
pletterande skrifliga källor och vetenskaplig litteratur som kan histori-
sera Världsmedborgarrörelsen ur såväl synkrona som diakrona perspek-
tiv. Det första innebär att placera världsmedborgarnas idéer i det samtida 
sammanhanget och det andra att sätta dem, framför allt världsmedborga-
ridén, i relation till ett idéhistoriskt sammanhang över tid. 

Det diakrona perspektivet bär kapitel fem som fokuserar den kosmo-
politiska åskådningen i Världsmedborgarrörelsen och mondialismen. 
Där används en typisk idéhistorisk metod för att synliggöra hur rörelsen 

52 George L. Mosse, Te image of man. Te creation of modern masculinity (New York: 
Oxford Univ. Press, 1996). En dominerande maskulinitet kan också teoretiseras som en 
hegemoni. I Masculinities (1995) följer sociologen Raewyn Connell vetenskapsutveckling-
en under 1900-talet för att diskutera hur en dominerande maskulinitet verkar som en uni-
versell manlig makt som exkluderar alternativa maskuliniteter, marginaliserade och kvin-
nor. Se Raewyn Connell, Masculinities (Berkeley: University of California Press, 1995). 

53 Jean Bethke Elshtain, Women and War (Chicago: University of Chicago Press, 1995). 
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dels kan placeras i en kosmopolitisk idé-och begreppshistoria, dels hur 
dess kosmopolitiska åskådning var historiskt situerad. Kapitlet tar stöd 
i en egenförfattad översikt av begreppet världsmedborgare i svensk idé-
historia, historikern Reinhart Kosellecks arbeten om begreppsföränd-
ring och temporalitet och flosofen Pauline Kleingelds modell av kosmo-
politiska åskådningar. Båda fokuserar Europa och upplysningstiden.54 
Genom att inkludera begreppets historia, hur innebörder har förändrats 
med samhällsförändringar och nya tolkningar, är det möjligt att få en 
djupare förståelse för vad begreppet innebar i den eferkrigstida Världs-
medborgarrörelsen. 

Avhandlingens primära källmaterial fnns delvis i Yvonne Hoogendo-
orns samling för Världsmedborgarrörelsen som förvaras på Riksarkivet. 
Samlingen rymmer olika dokumentation så som periodika, enstaka skrif-
ter, föreningsuppgifer, korrespondens, illustrationer och handskrivna 
anteckningar.55 Världsmedborgarnas idévärld kommer tydligast till ut-
tryck i två typer av material; dels skrifer såsom en pakt (1949), ett par 
manifest (1950-tal) och en programförklaring (1963); dels dess periodika 
som utgörs av bulletinen Världsmedborgaren (1956–1957) och tidskrifen 

54 Jenny Gustafsson, »Kosmopolitens idéhistoria är ett fullspäckat kapitel«, Jonas 
Hansson & Kristiina Savin (red.), titel saknas (kommande, 2022). Sedan upplysningsti-
den infuerades svensk ofentlighet starkt av tysk kultur. Koselleck och Kleingeld har stu-
derat idéutveckling från den perioden, där Koselleck har visat hur begrepp förändrades 
genom att i högre grad än tidigare peka mot framtiden snarare än att hämta innebörder 
ur historien, medan Kleingeld har utmejslat sex kosmopolitiska varianter som sedan dess 
har varit vitala i Europa. Se Pauline Kleingeld, »Six Varieties of Cosmopolitanism in Late 
Eighteenth-Century Germany«, Journal of the History of Ideas: 69 (1999), 505–524; Ko-
selleck 2004; Reinhart Koselleck, Te practice of conceptual history. Timing history, spa-
cing concepts (Stanford/Calif: Stanford University Press, 2002). 

55 Hoogendoorn var verksam i Världsmedborgarrörelsen under 1960-talet. Bevarade 
källor från rörelsen förtecknades år 2020 som: Yvonne Hoogendoorns samling. 1957– 
1977. Arkivbildare/upphov: Världsmedborgarrörelsen. Tidigare var materialet oförteck-
nat: Arkivbildare/upphov Världsmedborgarrörelsen Kategori: Förening. Referenskod-
SE/RA/730808. Min ambition har varit att justera mina tidigare källhänvisningar ur den 
oförtecknade samlingen till den senaste förteckningen, men notera att denna samling 
under åren 2017 till 2021 har varit ett levande (rörligt) källmaterial. 
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Mondialisten: världsmedborgaren (1958–1964).56 Således hör detta mate-
rial till analysens bärande källor. 

Därutöver används kompletterande och kontextualiserande källor. Att 
beskriva samtliga skulle kräva ett för stort omfång men det är inte minst 
verk som världsmedborgarna hänvisade till.57 Jag nöjer mig här med att 
redogöra för de typer av källor som jag anser vara mest centrala. 

Efersom Världsmedborgarrörelsen inte gav ut periodiska skrifer åren 
1949–1955 och 1965–1968 har jag behövt hitta andra källor som kan kasta 
ljus över rörelsens tidiga och sena historia. Till dessa hör Gareth Davis 
och Inge Oskarssons självbiografer, liksom tryck i föreningar där världs-
medborgare fgurerade före och efer Världsmedborgarrörelsen hade en 

56 Pakten utgavs först i tidskrifen Storm: »Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, 
s. 8. Senare publicerades den i Världsmedborgarrörelsens periodika: Världsmedborga-
ren 1956:1 (onumrerad, märkt »Arkiv«), s. 4f; Världsmedborgaren 1957: 4, s. 14; »Världs-
medborgarpakten«, Mondialisten 1963:1, omslag. Programförklaringen fnns i Yvonne 
Hoogendoorns samling: Tidningar och trycksaker, 3128: 1C: 1–4: 1C4: Trycksaker, Tid-
ningen Världsmedborgaren, Provie m.m«: mapp »Årskort, klistermärken, pins m.m.«: 
Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1965) och 1C2: Mondialisten 1958–1964: 
mapp »Mondialisten världsmedborgaren 1958, 1960–1964: »Världsmedborgarrörelsens 
programförklaring (1963). Texterna »Manifest: Det angår oss alla…« och »Världsmed-
borgarmanifest« fnns i Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad, märkt »Arkiv«), s. 16f 
respektive Mondialisten 1958: 3, s. 12f. Periodikan utgörs av bulletinen Världsmedborga-
ren och tidskrifen Mondialisten. Notera att Världsmedborgaren som på omslaget är märkt 
som nr 2 har samma innehåll som nr 3. Alla nummer av Mondialisten fnns inte i Yvonne 
Hoogendoorns samling men samtliga fnns på Kungliga bibliotekets tidskrifarkiv: Mon-
dialisten: världsmedborgaren (Stockholm: Världsmedborgarrörelsen, 1958–1964). När jag 
hänvisar till Mondialisten utgår jag från Kungliga bibliotekets samling. När jag hänvisar till 
Världsmedborgaren är det genom Yvonne Hoogendoorns samling: Tidningar och tryck-
saker, 3128: 1C: 1–4: 1C4: »Trycksaker, Tidningen Världsmedborgaren, Provie m.m. ». 
Notera att det fnns två exemplar av Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad) och jag hän-
visar till den som är märkt med »Arkiv« på framsidan. Det första numret av Världsmed-
borgaren saknar datering men det framgår i en av Oskarssons böcker att den gavs ut år 
1956, se Oskarsson 1991, s. 35. 

57 Exempelvis Emery Reves, Fredens anatomi (Stockholm: Kooperativa förbundets 
bokförlag, 1946); George Orwell, 1984 (New York: Signet Classic, 1949.); Gunnar Myr-
dal, Världsekonomin (Stockholm: Tiden, 1956); Claude Eatherly & Günther Anders, Sam-
vete förbjudet. Brevväxling mellan Hiroshima-piloten Claude Eatherly och Günter Anders, 
övers. Axel Jungberg (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1962); Harold Clayton Urey, Jag är 
rädd (Stockholm, 1948). Vidare, se källförteckning. 
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egen organisationstidskrif, där till exempel Storm är en betydande käl-
la.58 

För att rekonstruera händelseförloppet när rörelsen bildades har rap-
porteringar från pressen använts. Artiklar har framför allt tagits fram via 
sökningar i Sigtunastifelsens pressklipparkiv.59 I Sigtunastifelsens arkiv, 
där klippen är organiserade utifrån person eller teman och bevaras ana-
logt i kuvert, har jag gått igenom ett urval av teman från perioden 1945 till 
cirka 1970.60 Jag har gjort en översiktlig läsning av klipp under teman som 
fredsfrågor, avrustning, pacifsm och existentialism.61 Det fanns inget ma-
terial bevarat under temat mondialism. De personkuvert jag tagit del av 
är under namnen Garry Davis, Albert Camus, Jean Paul Sartre och André 
Breton.62 

I och med att Världsmedborgarrörelsen övervakades av de svenska 
säkerhetstjänsterna har även ett urval av dokumentation från säkerhets-
polisens arkiv nyttjats.63 Det material som funnits att tillgå har varit en 

58 För självbiograferna, se Davis [1961] 1984; Oskarsson 1990; Oskarsson 1991. Tid-
ningen Storm bevaras på Kungliga biblioteket: Sveriges syndikalistiska ungdomsförbund, 
Stockholm, 1932–1949 och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek: Syndikalistiska ung-
domsförbundet. Riks. Politisk förening 1930–1970-tal: tidningen Storm 1941–1952. Jag 
har också tagit del av tryck från Provie och Freden. Källor från Provie fnns bland annat i 
i Yvonne Hoogendoorns samling och i Kungliga biblioteket: Provie: för livet (1966–1967). 
Stockholm: Provie; Freden fnns på Stockholm stadsarkiv: Förening Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen. Freden. 

59 Jag har gjort enstaka kompletterande återsök i Kungliga bibliotekets arkiv (mikro-
flm och digitaliserad press). 

60 När jag hänvisar till klipp från Sigtunastifelsen är det enligt följande modell: Sig-
tunastifelsen pressklipp: kuvertbeteckning: uppgifer från klippet (skribent om ej osig-
nerad, rubrik, tidning om uppgivet, årtal och datum). 

61 Fredsrörelse och fredsfrågor allmänt, Avrustning, Pacifsm Fransk litteratur, Ex-
istentialism. Utgångspunkten för mina återsök var Astrid och Lennart Hanssons klipp-
samling som bland annat rymmer temat »Frankrike i allmänhet« men här fann jag inga 
artiklar om mondialister i Frankrike utan artiklar där ger snarare en inblick i mer allmän-
na diskussioner om världsläget och världspolitik, till exempel bildandet av Europarådet, 
Europeiska kommissionen och Europeiska domstolen. 

62 Sigtunastifelsen, pressklipp: Garry Davis; Albert Camus; Jean Paul Sartre; André 
Breton. 

63 SÄPO:s samling om Världsmedborgarrörelsen fnns på Riksarkivet i Arninge. Hand-
läggare har framplockat material i en sekretessprövning gällande ärende RA 15553. De 

31 

https://nyttjats.63
https://Breton.62
https://existentialism.61
https://pressklipparkiv.59


 

klippsamling ur pressen som statspolisen upprättat och dokumentation 
om rörelsens aktiviteter. Totalt rör det sig om cirka 170 sidor. Med tanke 
på att detta arkiv ännu är sekretessbelagt framhäver jag inga personer och 
deras åsikter. Delar av dokumentationen, inte minst bevarade pressklipp, 
understödjer en rekonstruktion av händelseförlopp. 

Gällande hänvisningar till artiklar och andra skrifer har jag gjort vissa 
avkall på det direkt skrivna. När rubriker är skrivna i versaler har jag skri-
vit om till gemener och jag återger inte avstavningar utan skriver ihop så-
dana. Detta är motiverat för läsbarheten. Däremot har jag återgivit kur-
siveringar. Jag hänvisar också till signaturer som de är skrivna – om det 
till exempel enbart står Inge så lägger jag inte till Oskarsson, däremot 
skriver jag Inge Oskarsson eller Oskarsson i den löpande texten när jag 
använder sådan hänvisning. 

VärldsmedborgArrörelsens periodikA 
I den första bulletinen Världsmedborgaren (1956–1957) varierade sidanta-
let från 14 till 26 medan Mondialisten (1958–1964) hade fyra till 16 sidor. 
Tidningen planerades från början ges ut sex gånger per år, men utgiv-
ningstakten sjönk snart till cirka en gång i kvartalet. Emellertid har ut-
givningen varit oregelbunden. 

Att rörelsen bytte titel på periodikan år 1958 hade ingen idémässig be-
tydelse – titeln låg för nära tidskrifen Medborgaren. Som framgår i fö-
religgande avhandling fungerade världsmedborgare och mondialist som 
synonymer i Världsmedborgarrörelsen.64 

Periodikan rymde fera genrer. Centrala texter (pakter, förklaringar, 
manifest) blandades med nedskrivna uttalanden eller nyheter, informa-
tion från medlemmar i Sverige och världen, insändare, essäer, idédebatt, 

delar som inte har lämnats ut i detta fall är med hänvisning till 18 kap. 2 § respektive 35 
kap. 1 § ofentlighets- och sekretesslagen, det vill säga underrättelsesekretess och sekre-
tess till skydd för enskild vid förundersökningar med mera. Se källförteckning. 

64 Mondialisten 1958: 1, s. 3: »På grund av namnlikhet med tidskrifen Medborgaren 
har vi inte fått utgivningsbevis för världsmedborgaren. Vi utger därför detta nummer 
under namnet Mondialisten. Kongressen får vidare besluta i namnfrågan«. Om detta, se 
även Oskarsson 1991, s. 35. 
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krönikor, nedskrivna tal, och informativa texter om rörelsens grundan-
de, utveckling och planer. Periodikan innehöll ett stort antal osignera-
de artiklar. Det betyder att det inte i varje fall är möjligt att lyfa fram en 
person bakom texten. Att källmaterialet är av denna karaktär resulterar 
i att det inte är avgörande vem som har skrivit en artikel utan texterna 
behandlas i stort som en helhet, en gemensam meningsproduktion som 
Världsmedborgarrörelsen stod bakom. 

Periodikan användes för att rekrytera medlemmar och sett till det 
rönte rörelsen en viss framgång. Det första numret av Mondialisten tryck-
tes i 6 000 exemplar och år 1959, i det sista numret för året, står att läsa 
att rörelsen vid den tidpunkten totalt hade givit ut 15 nummer med en 
sammanlagd upplaga av 28 000 exemplar. Nu uppgavs också att 880 per-
soner hade anslutit sig till rörelsen, samt att ytterligare 100 personer pre-
numererade på Mondialisten.65 

De huvudpersoner som drev periodikan var givetvis dess redaktörer 
och skribenter. Redaktörskapet för periodikan cirkulerade men inled-
ningsvis stod Inge Oskarsson, Aina Larsson, Lasse Gustafsson och Hugo 
Bertram som redaktörer. I andra fall anges lokala grupperingar i Världs-
medborgarrörelsen som redaktörer, som Norrköpingsgruppen i nummer 
3 år 1958. Vidare har arbetet med att identifera världsmedborgare resul-
terat i ett utvidgat källmaterial. Morten Grindal (motståndsman under 
ockupationen av Norge och civilingenjör) skrev Kyrkans helvete och dik-
taturens (1949) och Olle Wedholm (kulturarbetare) skrev Den dolda lyck-
an (1955). Dessa böcker har sålunda betydelse i idéanalysen.66 

65 Se Inge Oskarsson, »Ett tack och ett nödrop«, Mondialisten 1958: 2, s. 4; »En bör-
jan är gjord«, Mondialisten 1959: 4, s. 3. 

66 Morten Grindal, Kyrkans helvete och diktaturens. Tankar om fedens fender (Stock-
holm: Sohlman, 1949); Olle Wedholm, Den dolda lyckan (Stockholm: Excelsior [Seelig], 
1955). Jag har bedömt det som sannolikt att samma Wedholm som var medlem i Världs-
medborgarrörelsen skrev Den dolda lyckan efersom boken cirkulerade i rörelsens peri-
odika och födelsedatum för medlemmen Wedholm överensstämmer med bokens förfat-
tare. Se Olle Wedholm 1955; Olle Wedholm 1908: mapp »Medlemsregister«: No 150551 
à 150600: nr 60: 1B: 2 Handlingar rörande medlemmar och lokaler. 3128. Yvonne Hoo-
gendoorns samling. 
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VärldsmedborgArrörelsens medlemmAr 
Avhandlingens primära syfe är som nämnts inte att kartlägga Världsmed-
borgarrörelsens medlemmar, men i avhandlingen framhävs viss informa-
tion om medlemmarna för att teckna en social kuliss till Världsmedbor-
garnas idéproduktion. Den medlemsdokumentation som fnns bevarad 
är dock fragmentarisk. För att utröna information om medlemmarna har 
det därför varit nödvändigt att använda också andra arkiv. Vilka personer 
som här har lyfs fram är avhängigt dels de teman som behandlats, dels 
utifrån vilka uppgifer som har varit möjliga att få fram och verifera.67 

En forskningsdialog i tre fält 
Denna avhandling utgör den första djupgående studien om Världsmed-
borgarrörelsen i Sverige. Däremot har ett fåtal forskningsalster om Ci-
toyens du Monde publicerats på 2010- och 2020-talen. I forskningslägets 
första del redogör jag närmare för den forskning som fnns och diskute-
rar hur avhandlingen förhåller sig till tidigare forskning om Citoyens du 
Monde. 

I forskningslägets andra del diskuterar jag min forsknings bidrag till 
två andra fält. Jag diskuterar här hur avhandlingen kan ge nya perspek-
tiv på befntlig kunskap om kosmopolitens idéhistoria och eferkrigsti-
dens tidsorientering. Sålunda konstruerar jag en forskningsdialog utifrån 
temana Världsmedborgarrörelsen och Citoyens du Monde, kosmopolitis-
mens idéhistoria och eferkrigstidens tidsorientering. 

VärldsmedborgArrörelsen ocH citoyens du monde 
Forskningsläget om Världsmedborgarrörelsen i Sverige är ytterst begrän-
sat, till randen på obefntligt. Den som gräver djupt kan, på sin höjd, fnna 
information i kortare textpassager.68 I en artikel som behandlar antikärn-

67 I de fall jag har kunnat verifera namn bakom en signatur klargör jag korrekt namn. 
68 Världsmedborgarrörelsen har skildrats i kortfattade beskrivningar i verk skrivna 

av fredsaktörer. Den nämns av författaren Per Anders Fogelström i en historia om freds-
rörelsen i Sverige (som i stort bygger på historikern Bert Måralds forskning – som inte 
nämns som referens av Fogelström) och av flosofen Hans Regnéll i en skildring av fred 
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vapenrörelsen i Sverige skriver sociologen David L. Westby att Världs-
medborgarrörelsens aktioner och metoder fck stor publicitet och att den 
därigenom utgjorde en grogrund för framväxten av antikärnvapenrörel-
sen.69 Därutöver har historikern Magnus Hjort i en statlig utredning un-
dersökt säkerhetstjänstens grunder för att övervaka fredsrörelsen, där-
ibland Världsmedborgarrörelsen, under andra hälfen av 1900-talet. 
Således fokuserar studien på säkerhetstjänsternas verksamhet och syn 
på världsmedborgarna – de bedömdes som ett hot utifrån sin antimi-
litaristiska agitation och potentiella kommunistiska hemvist – medan 
världsmedborgarnas politiska idéer lämnas obehandlade. I en kortare 
passage konstateras att Världsmedborgarrörelsen upplöstes genom en 
ideologisk brytning: de mer radikala medlemmarna sökte sig till FNL-rö-
relsen medan andra gick till Svenska freds- och skiljedomsföreningen.70 
Hur denna ideologiska tvåfald (väpnad kamp kontra pacifsm) rymdes 
i Världsmedborgarrörelsen, och hur den bidrog till dess fall, undersöks 
i kapitel sex. 

Om blicken vidgas till internationell forskning om Citoyens du Monde 
och dess förgreningar framträder också ett begränsat forskningsläge, även 
om ett fåtal studier har publicerats på senare år. Sociologerna Stéphane 
Dufoix och Valérie Foucher-Dufoix har belyst några aspekter av mondialis-
mens framväxt i Frankrike i kortare artiklar. Där visar de, till exempel, hur 
Citoyens du Monde förklarade städer och kommuner som mondiala terri-

och federalism. Dessa är skrivna utifrån personliga positioneringar: Fogelström var aktiv 
i Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Regnéll i Världsfederaliströrelsen. Se Per 
Anders Fogelström, Kampen för fed. Berättelsen om en okänd folkrörelse (Stockholm: 
Bonnier, 1971); Hans Regnéll, På väg mot en tryggare värld? Kan hoten mot människans 
och naturens överlevnad avvärjas? (Stockholm: Carlsson, 1994). För ett standardverk om 
idéutveckling bland fredsaktörer i Sverige under första hälfen av 1900-talet, se Bert Må-
rald, Den svenska feds- och neutralitetsrörelsens uppkomst. Ideologi, propaganda och poli-
tiska yttringar fån Krimkriget till den svensk-norska unionens upplösning (Göteborg: Gö-
teborgs universitet, 1974). 

69 David L. Westby, »Teorizing the Emergence of Transnational Movements: the 
Swedish Anti-bomb Movement«, Journal of Military and Political Sociology 30: 1, s. 1–35 
(2002), s. 13. 

70 Hjort 2002, s. 88–121. 
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torier och bjöd in medborgarna till lokala val.71 De har också redogjort för 
hur diskussionsgruppen Le Front Humain utgjorde grogrund för mondia-
lismen. I kölvattnet av andra världskriget myntade denna grupp nya poli-
tiska begrepp – mondialisme och mondialiste – för att diskutera hur männi-
skor som såg sig som världsmedborgare (citoyens du monde) skulle kunna 
bryta militariseringen i världen. Medlemmar i Le Front Humain kom seder-
mera i kontakt med den tidigare bombpiloten Davis i samband med hans 
aktioner i Paris år 1948 och deltog i grundandet av Citoyens du Monde.72 

År 2020 publicerades en första omfattande skildring av rörelsen i 
Frankrike i studien Histoire des Citoyens du Monde: un idéal en action de 
1945 à nos jours, av historikern Michel Auvray.73 Med tanke på att Världs-
medborgarrörelsen i Sverige följde i Gareth Davis fotspår och fungerade 
som en förgrening till Citoyens du Monde går det att slå fast att den senare 
fungerade som en moderrörelse. Michel Auvray (som tidigare har skri-
vit om värnpliktsvägrare och desertörer, om militären och fred och om 
pluralistiska rörelser för en värld) visar i studien av Citoyens du Monde 
hur rörelsen växte ur bomben över Hiroshima, orienterade sig i det så 
kallade kalla krigets spänningar, och presenterade ett politiskt alternativ. 
Han understryker att ordet mondialisation utvecklades politiskt i detta 
sammanhang och att dess starka politiska kraf utbröt lika plötsligt som 
det försvann, men han följer dess arv in i samtiden. Framför allt tecknar 
han en handlingsinriktad rörelse som spändes mellan det individuella 
och universella, och visar att dess vision fck en stark uppslutning, däri-
bland av kända intellektuella. I studien riktar Auvray fokus mot händelse-

71 I de vetenskapliga publikationer som hittills har påträfats bekräfar forskarna upp-
fattningen att Citoyens du Monde och dess förgreningar länge var ett nästintill bortglömt 
politiskt projekt. Se Valérie Foucher-Dufoix & Stéphan Dufoix, »D’une mondialisation 
oubliée: Les postérités ambiguës de Cahors Mundi«, Ethnologie fançaise 163: 3, 537–553 
(2016), s. 2. 

72 Foucher-Dufoix & Dufoix 2016, s. 537–553. Se även Stéphane Dufoix, Between Scyl-
la and Charybdis. French Social Sciences Faces Globalization, Conference Paper (Beijing 
2013). 

73 Översättning: Historien om Citoyens du Monde. Ett ideal genom aktion fån 1945 till 
våra dagar. 
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utvecklingen och behandlar inte minst praktiken mondialisering, vilken 
som sagt hade en central roll i Citoyens du Monde i Frankrike.74 

Såväl Auvray som Dufoix och Foucher-Dufoix bekräfar min bild av att 
Citoyens du Monde och mondialismen är ringa utforskade.75 Detta speglas 
även av att denna världsomfattande rörelse för världsmedborgarskap har 
liten eller ingen plats i bärande internationella översiktsverk om freds-
rörelsens historia.76 Samtidigt har mondialismen förekommit i korthet i 
översiktsverk om kosmopolitisk, eller global, teori.77 

ett kosmopolitiskt projekt 
Forskningsfältet om kosmopolitism är internationellt sett omfattande 
och mångfacetterat.78 Lejonparten av forskningen är teoretiskt inriktad, 
med spetsen riktad mot att utmejsla teorier om vad kosmopolitism kan 
vara och vad som är ett efersträvansvärt kosmopolitiskt förhållningssätt 
och tänkande.79 Det fnns forskning där teorier utvecklas och forskning 

74 Auvray 2020. 
75 Foucher-Dufoix & Stéphan Dufoix 2016; Auvray 2020, s. 12. Om mondialisering se 

dock Vincent Capdepuy, »Au prisme des mots. La mondialisation et l’argument philo-
logique«, Cybergeo: European Journal of Geography 2011: 20 december: http://journals. 
openedition.org/cybergeo/24903; Vincent Capdepuy, »›Mondialisation‹. Les aléas de 
la conscience contemporaine«, Histoire Globale 2013: 15 juni: http://blogs.histoireglo-
bale.com/mondialisation-les-aleas-de-la-conscience-contemporaine-episode-1_3008. 

76 Till exempel Cortright 2008; Berger & Nehring 2017; Lawrence S. Wittner, Te 
struggle against the bomb. Vol. 2, Resisting the bomb. A history of the world nuclear disar-
mament movement, 1954–1970 (Stanford: Stanford Univ. Press, 1997). 

77 April Carter, Te political theory of global citizenship (New York: Routledge, 2001). 
I en publikation från år 2019 nämner forskarna Manfred Steger och Paul James, om än 
mycket kort men med stöd av Dufoix, mondialismens tidsspecifka normativa betydel-
ser i en diskussion av globaliseringsutveckling och teorier om det globala. Se Manfred B. 
Steger & Paul James, Globalization matters. Engaging the global in unsettled times (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2019), s. 24, 37. Mondialisering ska inte förväxlas 
med globalisering. 

78 Dit hör pedagogik, flosof, sociologi, kulturteori och historia. 
79 Jag redogör för delar av den teoretiska teoribildningen om kosmopolitism i kapi-

tel sex. 
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där kosmopolitism studeras som en idéhistorisk företeelse.80 I denna av-
handling har jag valt att framför allt historisera kosmopolitism för att 
kunna belysa hur en kosmopolitisk åskådning kom till uttryck i Världs-
medborgarrörelsens mondialism. 

De studier som är särskilt relevanta för den historiserande analysen 
är de som med idéhistoriskt angreppssätt har följt världsmedborgaridén 
över tid. Filosofen Pauline Kleingeld och flologen Helge Jordheim har 
fokuserat kosmopolitism under upplysningen, medan idéhistorikern Re-
becka Lettevall har följt världsmedborgaridén från antiken och över tid.81 
Efersom jag arbetar med ett diakront perspektiv för världsmedborgari-
dén har också begreppshistorikern Reinhart Kosellecks arbeten om be-

80 Därutöver kan kosmopolitism används som ett periodiserande begrepp. Se ett 
exempel på det hos Mattias Tydén & Ingvar Svanberg, Tusen år av invandring. En svensk 
kulturhistoria (Stockholm: Dialogos, 2005). Tydén betecknar det svenska 1600-talets 
merkantila ekonomi som kosmopolitism (kulturell mångfald). 

81 Kleingeld 1999, 505–524; »Romantic Cosmopolitanism: Novalis’s ›Christianity or 
Europe‹«, Journal of the History of Philosophy 46: 2 (2008); »Kants Cosmopolitan Pa-
triotism«, Kant-studien: 94 (2003); Helge Jordheim, »Keeping the ›Ism‹ in ›cosmopo-
litanism‹ – Wieland and the origins of cosmopolitan discourse«, Journal of Political Ide-
ologies: 23: 3 (2018), 299–319. https://doi.org/10.1080/13569317.2018.1503770. För verk 
av Lettevall, se till exempel Rebecka Lettevall, En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk 
studie av Immanuel Kants Om den eviga feden och dess verkningshistoria, (Lund/Eslöv: 
Lunds universitet/Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001); »Kosmopolitens grän-
ser«, Sten Högnäs (red.), Europas gränser. Essäer om europeisk identitet (Nora: Nya Doxa, 
2007); »Te Idea of Kosmopolis. Two kinds of Cosmopolitanism«, My Klockar Linder 
& Rebecka Lettevall (red.), Te Idea of Kosmopolis. History, Philosophy and Politics of 
World Citizenship (Huddinge: Södertörns högskola, 2008A); »Turning Golden Coins 
into Loose Change: Philosophical, Political and Popular Readings of Kant’s Zum ewi-
gen Frieden«, Jahrbuch Für Recht Und Ethik: Annual Review of Law and Ethics (2008B). 
Andra forskare som har belyst kosmopolitism med historiska perspektiv är litteraturve-
taren Harald Graf, »›Kung och bonde äro bröder‹: Schillers tidigaste reception i Sveri-
ge«, Samlaren (2010: 131); flosofen Martha Nussbaum, »Kant and Cosmopolitanism«, 
James Bohman and Matthias Lutz-Bachmann (red.), Perpetual Peace. Essays on Kant’s 
Cosmopolitan Ideal (Cambridge, MA: MIT Press, 1997A); »Kant and Stoic Cosmopoli-
tanism«, Te Journal of Political Philosophy, volym 5: nr 1, 1– 25 (1997B); flosofen Peter 
Kemp, Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk flosof för det 21 århundradet (Göte-
borg: Daidalos, 2005). 
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grepp och temporalitet inkluderats.82 Mer historiskt situerade perspek-
tiv på kosmopolitism har sociologerna Daniel Levy & Natan Sznaider 
bidragit med, som skrivit om kosmopolitiska gemenskaper under efer-
krigstiden.83 

Även om jag har valt att historisera världsmedborgaridén snarare än att 
använda kosmopolitism som en teoretisk infallsvinkel är avhandlingen 
också ett bidrag till den samhällsvetenskapligt inriktade diskussionen om 
kosmopolitism. Till arbeten som jag särskilt har anknutit till fnns de av 
tongivande sociologer som Ulrich Beck och Gerard Delanty.84 

Vidare fokuseras Världsmedborgarrörelsens kosmopolitiska projekt 
utifrån den kritiska period som rörelsen organiserade sig i. Efer andra 
världskriget präglades det internationella politiska landskapet av starka 
spänningar mellan väst och öst, och det hör till analysen att visa hur fö-
reställningar om den politiska skiljelinjen kom till uttryck i Världsmed-
borgarrörelsen. 

82 Koselleck 2004; Koselleck 2002. Till sammanhanget hör också forskare som har dis-
kuterat Koselleck, som Kristian Petrov, »Att förutsäga framtiden – och förlösa den. En 
undersökning av den postkommunistiska transitologins idéhistoria och tidsuppfattning«, 
Nordisk Østforum, 29: 4 (2015), 387–417; Tillbaka till famtiden. Modernitet, postmoderni-
tet och generationsidentitet i Gorbacevs glasnosť och perestrojka, (Göteborg: Göteborgs uni-
versitet, 2006). 

83 Daniel Levy & Natan Sznaider (2002), »Memory unbound. Te Holocaust and the 
formation of cosmopolitan memory«, European Journal of Social Teory 5(1), 87–106; Te 
Holocaust and memory in the global age (Philadelphia: Temple University Press, 2006). 

84 Se till exempel Ulrich Beck & Edgar Grande, Det kosmopolitiska Europa. Samhälle 
och politik under andra moderniteten (Göteborg: Daidalos, 2006); Ulrich Beck, Den kos-
mopolitiska blicken eller: krig är fed (Göteborg: Daidalos, 2005); Gerard Delanty, »Intro-
duction: Te feld of Cosmopolitanism Studies«, Delanty (red.), Routledge International 
Handbook of Cosmopolitanism Studies, 1–8 (London/New York: Routledge, 2012A); »Te 
Idea of Critical Cosmopolitanism«, Delanty (red.), Routledge International Handbook of 
Cosmopolitanism Studies, 1–8 (London/New York: Routledge, 2012B); Andra som fö-
rekommer är till exempel Magdalena Nowicka & Tilmann Heil, »On the analytical and 
normative dimensions of conviviality and cosmopolitanism«, 25 juni: 2015 (Humboldt 
University, juni), 1–20. 
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tidsorientering efter AndrA Världskriget 
Frågan om vad som kännetecknade eferkrigstida tidsorientering i Sve-
rige har varit föremål för en rad vetenskapliga studier. Översiktliga fram-
ställningar visar hur en kluvenhet hängde över tiden. Den präglades fram-
förallt av en glädje över att kriget var över och en förvissning om att 
teknologisk utveckling, ökad produktion och välfärdsplanering skulle 
skänka människan ett bättre liv. Men där svävade samtidigt en oro för 
kärnvapenhotet: att människan inom en snar framtid kunde bana väg för 
sin egen utplåning.85 

Att erfarenheten av andra världskriget spelade en betydande roll för 
eferkrigstidens tidsorientering är väl dokumenterat i den tidigare forsk-
ningen. Forskare har redogjort för hur olika typer av makthavare – poli-
tiker, dagspressens opinionsbildare, statsvetare – framställde kriget som 
en kontrapunkt till en ny tids början. Denna syn på tiden, som kan sägas 
ha utgjort eferkrigstidens dominerande tidsorientering, anspelade på att 
det i krigets och totalitarismens kölvatten måste vänta en ny tid av ideo-
logiskt avståndstagande, rationell samhällsplanering och värnande av in-
dividens universella rättigheter. Dessa principer skulle bana väg för fram-
åtskridandet och, på så vis, lösgöra människan från historiens laster.86 

Den bild av ideologiernas ställning i eferkrigstiden som historieforsk-
ningen framförallt har lämnat är, i samklang med detta, att det fanns en ut-
bredd idé om att dessa hade spelat ut sin roll. Idén gav från början uttryck 
för att erfarenheten av nazismens maktövertagande i Tyskland bar vittne 
om att alla slags stora idésystem och konservativa värderingar urartade 

85 För framställningar som berör detta utifrån olika teman se till exempel Kim Salo-
mon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson (red.), Hotad idyll. Berättelser om svenskt folk-
hem och kallt krig (Lund: Nordic Academic Press, 2004); Anders Burman & Bosse Holm-
qvist (red.), Det lyckliga femtiotalet. Sexualitet, politik och motstånd. Till Lena Lennerhed 
(Stockholm: Östlings Bokförlag Symposion, 2019); Hirdman, Björkman & Lundberg 
2012, s. 384–417, 469–525. För en fördjupning på temat, se till exempel Michael Godhe, 
Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och famsteget i populärvetenskap och science 
fction i Sverige under det långa 1950-talet (Linköping & Stockholm, 2003). 

86 Daniel Strand, No alternatives. Te end of Ideology in the 1950s and the post-political 
world of the 1990s (Stockholm: Stockholms universitet, 2016); Ers 2009; Johan Östling, 
Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets eferdyning (Stockholm/ 
Lund: Atlantis/ Lunds universitet, 2008). 
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i totalitära maktövertaganden. Den nya tidens samhälle skulle därmed, 
i denna anda, byggas på individuella, rationella och mätbara principer, 
utan inblandning från nationalkonservativa värderingar, helhetliga utopis-
ka idésystem eller historiskt förankrade värdegrunder. Detta skapade ett 
debattklimat där minsta antydan av ideologiskt eller religiöst tänkande av-
färdades som totalitärt. Med tiden kom tesen om att ideologierna spelat ut 
sin roll, att de var döda, även att inbegripa hur välfärdssamhällets utbygg-
nad och det rationella samhällsplanerandet hade utraderat ideologiska 
skiljelinjer och gjort att de politiska partierna kröp närmare varandra.87 

Denna avhandling bidrar till att stärka den tidigare forskningens bild av 
eferkrigstidens tidsorientering. Världsmedborgarnas förhållningssätt till 
ideologiskt tänkande bär här spår av tidens dominerande tanke att ideo-
logierna spelat ut sin roll. Världsmedborgarna tog, som jag kommer att 
visa, avstånd från att kalla mondialismen en ideologi. Denna distansering 
från det ideologiska tänkandet kan samtidigt tydas i världsmedborgarnas 
strävan att, med en kritisk udd mot helhetliga tankesystem, formulera sin 
framtidsvision som till stor del öppen. 

Men avhandlingen bidrar samtidigt till att komplettera den tidigare 
forskningens bild om tiden. Världsmedborgarrörelsen är ett exempel som 
visar att tiden inte bara markerades av ideologisk uttunning, utan även 
av politiskt nytänkande – nya formationer av idésystem. Detta politiska 
tänkande bottnade samtidigt i en alternativ tidsorientering som bröt mot 
den dominerande; en tidsorientering som inte tidigare belysts i den his-
toriska eller idéhistoriska forskningen om svensk eferkrigstid. 

Kapitelindelning 
I kapitel två, »Födelsen«, behandlas mondialismens framväxt i Sverige. 
Det framgår hur Världsmedborgarrörelsen vid sitt bildande formerade 
sin mondialism mot dels andra världskriget, dels kärnvapenhotet. Ismen 
föddes sålunda i reaktion mot en dystopi, som förbands med samtidskri-

87 Om hur diskussioner om ideologiernas död har framträtt i det bredare rummet, Eu-
ropa och USA, se Strand 2016. När det gäller Sverige se Östling 2008; Ers 2009; Hirdman, 
Björkman & Lundberg 2012, s. 400f. 
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tik. Analysen riktas därmed mot hur världsmedborgare gjorde upp med 
delar av det förfutna och hur de framför sig såg en skrämmande fram-
tid. Detta låg till grund för hur världsmedborgarna formerade en politisk 
dröm för att skapa en ny början. För att bena ut mondialismens bestånds-
delar riktas ljuset mot hur detta sätt att tänka politiskt utvecklades i för-
hållande till andra politiska ismer i samtiden: nationalismen, kapitalis-
men och kommunismen samt syndikalismen och pacifsmen, och till det 
omgivande samhället, med Förenta nationerna och den svenska militären 
i fokus. I dialog med Hannah Arendts teorier framhävs hur mondialismen 
föddes i en tidsöppning där minnet av andra världskrigets besinningslösa 
våld och totalitära maktövertaganden spred ett ökat tvivel om att histo-
riskt etablerade värden kunde vägleda människan inför framtiden. Här 
skildras hur mondialismen tog form som en ny början genom att världs-
medborgarna förpassade nationalstaterna till det förfutna. 

I såväl kapitel tre som fyra fördjupas analysen av hur världsmedbor-
garna förhöll sig till en dystopi. På vilka sätt rörelsen sökte avvärja en 
dystopi behandlas i kapitel tre utifrån hur världsmedborgarna formerade 
sina huvudsakliga förväntningar och i kapitel fyra utifrån hur dessa för-
väntningar formerades genom världsmedborgarnas kritik av historien. 

I kapitel tre, »En gränslös dröm om fred«, behandlas hur Världsmed-
borgarrörelsen tog spjärn mot sin historie- och samtidskritik när den 
utvecklade en utopi som kontrasterade mot en dystopi. En sådan uto-
pivariant betecknar jag som en reaktopi. Kapitlet riktas mot världsmed-
borgarnas förväntningar och hur de agerade politiskt, inte minst genom 
att formulera förväntningar, för att skapa en ny statsform. I fokus är hur 
de föreställde sig framtiden och utifrån vilka principer de organiserade 
sig, vilka samhällsförändringar av nuet och förväntningar inför framtiden 
som utgjorde den politiska drömmen, och även hur denna dröm skulle 
förverkligas successivt i nuet. Löpande behandlas beröringspunkter mel-
lan världsmedborgarnas förväntningar och visioner karaktäristiska för in-
ternationalism och federalism, som är två etablerade ismer inom freds-
fältet som har en nära länk till kosmopolitiska åskådningar. 

Kapitel fyra, »Reaktopisk maskulinitet«, visar hur mondialismen i 
grunden formerades genom en uppgörelse med historien, genom krigs-
minnen. Minnets politiska kraf hos världsmedborgare tog sig uttryck 
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genom deras skrifliga skildringar av soldaters tragiska öden, tyngande 
samveten och besinningslösa handlingar som närvarande i nuet. Genom 
att väcka dessa minnen försökte skribenter övertyga framför allt svenska 
värnpliktiga att de skulle möta avlidna och traumatiserade soldaters öden 
om de som svenska medborgare inte gjorde upp med samtida national-
staters militära våld. Världsmedborgarnas opinionsbildning riktades 
framförallt mot värnpliktiga, som i regel var män, och detta speglades 
av att det framförallt var mäns erfarenheter av krig som återgavs. I detta 
politiska historieberättande och i den politiska praktiken omförhandlade 
världsmedborgarna traditionella manlighetsideal och formerade en al-
ternativ maskulinitet. För att synliggöra detta, och att kvinnors livssitua-
tioner hade betydligt mindre utrymme i historieberättandet, tillämpas i 
detta kapitel genusteorier. 

I kapitel fem, »Ett nytt kapitel i kosmopoliternas idéhistoria«, be-
handlas Världsmedborgarrörelsens mondialism i relation till idétradi-
tionen kosmopolitism. Grunden till det är att mondialismen och kos-
mopolitismen har världsmedborgaridén gemensamt. Fokus riktas mot 
hur rörelsen anknöt till kosmopolitiskt tankegods, och för att förklara 
hur världsmedborgarna vände sig till historien för att där hämta för dem 
odödliga och värdefulla ideal har jag tagit stöd av hur Arendt metafo-
riskt har resonerat om att dyka efer pärlor i historien. Det innebär att i 
ett politiskt agerande som i grunden är riktat mot att genomföra en sam-
hällsförändring kan en politisk aktör söka i historiens djup och vrår efer 
ideal och värden som kan vägleda och legitimera skapandet av en ny po-
litisk början. I redogörelsen framgår att rörelsen anknöt till tankar från 
såväl upplysningstraditionen som den kristna idétraditionen. Genom att 
också historisera världsmedborgaridén, där jag inte minst tar stöd hos 
Pauline Kleingeld och Reinhart Koselleck, fördjupas bilden av hur rö-
relsen anknöt till kosmopolitiskt tankegods. Mot den historiska fonden 
synliggörs därefer på vilka sätt rörelsens världsmedborgaridé var histo-
riskt situerad. 

Kapitel sex, »Upplösningen«, redogör för hur förändringsprocesser i 
världsmedborgarnas omgivande samhälle mot slutet av 1960-talet bidrog 
till att deras uppgörelse med det förfutna tappade kraf. Till samman-
hanget hör att en stark radikaliseringsvåg med klasskamp och nationell 
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frigörelse från imperialistiska och koloniala makter i blickfånget svepte 
över samhället, och föränderliga kulturella och politiska gränser inverka-
de på Världsmedborgarrörelsens möjligheter att orientera sig politiskt i 
tiden. Tidigare gränser mellan väst och öst, mellan kulturell västerländsk 
rationalitet och tysk kulturidealism, mellan nationalism och mondialism 
– gränser världsmedborgarna förhöll sig till sedan sent 1940-tal och in i 
1950-talet – bleknade i takt med att en gränsdragning mellan nord och 
syd stärktes under 1960-talet. I kapitlet skildras även hur Världsmedbor-
garrörelsen, till viss del, kom att upplösas av en intern ideologisk splitt-
ring. Därefer, i en exkurs, vidgas blicken bortom avhandlingens syfe 
och frågeställningar. I korthet redogörs för mondialismens verkan efer 
Världsmedborgarrörelsens upplösning, och vidare belyses världsmed-
borgaridéns utmaningar i relation till begreppets historia och till sam-
tida kosmopolitisk teoribildning. 

Avhandlingen når sin slutpunkt med kapitel sju. I det kapitlet diskute-
ras och sammanfattas resultaten, och därefer följer ett tack. 
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not ideas but events change the world 

Hannah Arendt, Te Human Condition (1958) 



 

2. FÖDELSEN 

Detta kapitel behandlar frågeställningarna hur eferkrigstidens tankekli-
mat banade vägen för att mondialismen formerades och vilka tidsförhål-
landen som kännetecknade mondialismen. 

Här redogörs för världsmedborgarnas rädsla för ett framtida kärnva-
penkrig och misstro mot nationalstaterna. De organiserade världsmed-
borgarna förpassade nationalstaterna till historien utifrån föreställningen 
att suveränitetsprincipen inte längre kunde utgöra grunden för männi-
skors liv. Nationalstaterna, framhävde världsmedborgarna, grundades 
på mellanstatlig konkurrens och fosterlandskärlek och det skulle leda 
till nya krig i framtiden. Kapitlet utmynnar i en teoretisk belysning av 
hur det i eferkrigstiden växte ett tvivel att historiskt etablerade värden 
och det samtida samhället kunde vägleda människan mot en ljus fram-
tid. Genom Hannah Arendts teoretiska arbeten förklaras hur mondialis-
men växte fram i en föreställd tidsöppning, samt hur Världsmedborgar-
rörelsen kan betraktas som ett initiativ för en ny politisk början. Löpande 
framgår också vilka relationer mondialismen intog till andra ismer och 
idéer i det omgivande samhälle där den växte fram. 

Grundande i Paris och idécirkulation i Sverige 
Söndagen den 12 september år 1948 belägrade den tidigare amerikanske 
bombpiloten Gareth »Garry« Davis trappan invid Chaillotpalatset i cen-
trala Paris. Området betraktades som internationellt efersom Förenta 
nationerna tillfälligt hade sitt högkvarter där.1 På denna plats förklarade 

1 Davis förklarar i sin självbiograf att han föddes till världsmedborgare den 25 maj 
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Davis att han var världsmedborgare och att han krävde fred.2 Tre år hade 
nu gått sedan andra världskrigets slut. Kriget hade krävt över 60 miljoner 
människors liv, varav drygt 30 miljoner var civila, och hit kunde räknas 
de omkring sex miljoner judar som fallit ofer för den tyska naziregimens 
koncentrationsläger och förföljelser. Mot slutet av kriget hade ett enda 
vapen, atombomben, inom loppet av några dagar dödat omkring 100 000 
människor i Hiroshima och Nagasaki, och eferlämnat sig en katastrofal 
och omfattande förstörelse.3 

Det var i ljuset av dessa världsomgripande händelser som Davis, som 
erfarit kriget på nära håll, slog sig ned på trappan. Enligt egen utsago 
plågades hans samvete av de uppdrag han utfört under sina 36 månader 
som aktiv stridspilot i amerikanska fygvapnet där de mest smärtsam-
ma minnena var att han bombat civila i det tyska området Brandenburg 
och att han hade förlorat sin bror, som dog i strid.4 För journalister och 
andra passerande hade Davis ett budskap: för världsfredens sak hade han 
avsagt sitt amerikanska medborgarskap och förklarade sig vara världs-
medborgare. Den för stunden internationella marken kring Chaillotpa-
latset, berättade han, var hans sanna hem som världsmedborgare, inte 
den franska staten eller den amerikanska staten. Davis hade tagit med 
sig en sovsäck, en skrivmaskin och Bibeln, och han skulle inte ge sig av 
förrän en världsstat hade bildats som upplöste nationalstaterna, de som 
utövade militärt våld.5 

Inom kort fck Davis betydande stöd. Robert Sarrazac Soulage, en väl-
känd militär som hade haf en ledande roll i den franska motståndsrörel-
sen mot Tysklands ockupation av Frankrike under andra världskriget, 

år 1948 och att det var på grund av sina erfarenheter under andra världskriget. Se Davis 
[1961] 1984, s. 11, 21, 34. Se även Auvray 2020, s. 47–49. 

2 Davis har berättat om detta i sin självbiograf. Se Davis [1961] 1984. För vidare läsning 
om Davis bakgrund och sociala hemvist, se Auvray 2020, s. 47–49. 

3 Sett över längre tid var dödstalen långt större. Många människor, det är oklart exakt 
hur många, dog senare i cancer som de utvecklat från att ha utsatts från extrem hetta och 
radioaktiv strålning. För vidare läsning om dödsantalen se Hirdman, Björkman & Lund-
berg 2012, s. 384–387. 

4 I sin självbiograf berättar Davis om hur han, i vånda över sina minnen från kriget, 
grundade en rörelse för världsmedborgarskap och världsfred. Se Davis [1961] 1984. 

5 Davis [1961] 1984, s. 33. Se även Auvray 2020, s. 49. 
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anslöt sig till Davis och genom honom även fera av Paris infytelseri-
ka intellektuella, däribland Albert Camus, André Breton och Jean-Paul 
Sartre.6 Gruppen kring Davis beslutade sig för att i november 1948 bryta 
sig in på en session för Förenta nationernas generalförsamling och ge 
Davis utrymme att hålla ett föredrag inför församlingen och de omgi-
vande tevekamerorna. Talet Orandeklarationen, som Camus hjälpt till 
att författa, hämtade inspiration från Camus roman Pesten (1947).7 I den 
belyses allegoriskt människans maktlöshet inför en ockupation genom en 
skildring av hur pestsmittade råttor intar Oran, Algeriet, en stad och ett 
land som vid denna tid var under franskt kolonialt styre.8 Orden i Oran-
deklarationen löd: 

Mr. Chairman and Delegates: 
I interrupt you in the name of the people of the world not represented here. 
Tough my words may be unheeded, our common need for world law and 
order can no longer be disregarded. 

We, the people, want the peace which only a world government can 
give. 

Te sovereign states you represent divide us and lead us to the abyss of 
Total War. 

I call upon you no longer to deceive us by this illusion of political aut-
hority. 

I call upon you to convene forthwith a World Constituent Assembly to 
raise the standard around which all men can gather, the standard of true 
peace, of One Government for One World. 

And if you fail us in this… stand aside, for a People’s World Assembly will 
arise from our own ranks to create such a government. 

We can be served by nothing less.9 

6 Aktionen fck namnet Oran. För vidare läsning om aktionen och Soulage, se Davis 
[1961] 1984, s. 45–55; Auvray 2020, s. 36–42, 50–63; Capdepuy 2013. 

7 På engelska »Oran Declaration«. Se Davis [1961] 1984, s. 49–55. Om Camus med-
verkan i talet, se Capdepuy 2013. 

8 Albert Camus, Pesten, övers. Elsa Tulin (Stockholm: Bonnier, 1948). 
9 För talet »Oran Declaration« (1948-11-22), se Davis [1961] 1984, s. 216. För en fransk-

språkig version av delar av talet, se Capdepuy 2013. I talet genljuder genom »Vi, folket« 
ett arv från USA:s konstitution, som var en följd av den amerikanska revolutionen (1765– 
1783). Hannah Arendt har beskrivit den revolutionen som ett fungerande politiskt frihets-
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I talet framträder kritik mot den suveränitetsprincip som etablerats i 
demokratiska konstitutioner. Det hör till saken att Davis inspirerades av 
den ungerske författaren Emery Reves bok Te Anatomy of Peace (1945), 
där Reves drev tesen att enbart en kraffull världslagstifning kunde för-
verkliga freden och att Förenta nationerna skulle visa sig vara verknings-
löst.10 Davis, som tidigare hade engagerat sig i en världsfederalistisk 
förening, menade att federalism av mellanstatligt samarbete inte var till-
räckligt djupgående för att nå fred.11 Talet fck betydande uppmärksam-
het. Davis började tala på engelska inför världens makthavare men för-
des bort av vakter efer några meningar. Då tog Soulage vid och lyckades 
slutföra föredraget på franska.12 

En av dem som rapporterade om världsmedborgarnas aktioner i Paris 
var journalisten, och senare även världsmedborgaren, Bertil Svahnström, 
som i Svenska Dagbladet skrev att 

något nytt håller på att födas. Det har inget program, inte ens ett namn, 
bara en gemensam drivfäder – de intellektuellas uppror mot världen av i 
dag. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Breton är drivande krafer i 

exempel efersom initiativet på sikt förverkligades. Arendt har kontrasterat den mot den 
franska revolutionen (1789–1799) där den politiska friheten blev kort: den ledde till nytt 
oupphörligt våld och en ny totalitär makt. Se Arendt [1963] 2006/2021. 

10 Emery Reves, Te Anatomy of Peace (New York & London: Harper & Brothers Pu-
blishers, 1945). Se även Reves 1946. Om att Davis inspirerades av Reves, se Davis [1961] 
1984, s. 18. Det fördes vid tidpunkten en diskussion i svensk press om suveränitetsprin-
cipen och en ny rättsordning, genom Reves verk och Herbert Tingstens Demokratins 
problem (Stockholm: Bonnier, [1945] 1971): Sigtunastifelsen, pressklipp: Fredsrörelse 
– fredsfrågan i allmänhet 1946. 

11 Davis [1961] 1984, s. 18. Davis menade att »[t]o eliminate war […] one would frst 
have to eliminate nations«, en ståndpunkt som han förenade med det kosmopolitiska 
yttrandet »One world or none«, där han infuerades av fera samtida infytelserika rös-
ter så som Bertrand Russell, Albert Einstein och Mahatma Gandhi. För vidare läsning om 
inspirationskällor, se Davis [1961] 1984, s. 16–18. Citat från sida 17 och 18. Genom bland 
andra Russell och tidigare nämnda Camus, som båda kretsade kring Citoyens du Monde, 
framträder hur Davis världsmedborgaridé rörde sig bland politiska förbund för en enad 
värld och bland allehanda motståndare mot kärnvapen och totalitära uttryck. För vidare 
läsning, se Auvray 2020, s. 251–280. 

12 Om denna händelse, se Davis [1961] 1984, s. 32, 51, 55. 
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denna studiecirkel på det världsrevolutionära planet. [– – –] Men den vann 
intet gensvar bland massorna. Därmed tycktes dess existens förfelad. 

Nu kom emellertid Garry Davis, världsmedborgaren. Han adopterades 
genast av de demokratiska revolutionärerna och blev deras fanbärare och 
symbol. Den väldiga sensation som Garry framkallat har även riktat upp-
märksamheten på dem.13 

Rörelsen som bildades kring symbolen Davis kom att kallas Citoyens du 
Monde medan idén om världsmedborgarskap som ett medel för att nå 
världsfred gavs namnet mondialism. Begreppet mondialisme hade sedan 
omkring år 1946 använts i gruppen Le Front Humain, där Soulage ingick. 
I kölvattnet av andra världskriget och under kärnvapenhotet diskutera-
de medlemmarna i Le Front Humain, som identiferade sig som citoyens 
du monde, hur fred kunde uppnås genom ett världsomfattande samhälle 
med lokalförankrade direktdemokratier.14 Dessa idéer blev sedan del av 
Citoyens du Monde. Det var i mötet mellan Davis och Soulage som be-
greppet mondialisme blev del av den handlingsinriktade rörelsen Citoyens 
du Monde och dess idévärld.15 På denna väg blev de moderna språkvaria-
tionerna av det antika begreppet kosmopolit – world citizen och citoyen 
du monde – också synonymer till det nya begreppet mondialiste.16 Kring 
mondialiste och mondialisme förekom även mondialisation. Som Michel 
Auvray skriver är det med Citoyens du Monde, inte minst genom pressens 
rapporteringar om den, som mondialisation blir ett känt ord.17 

13 Sigtunastifelsen, pressklipp: Skönlitteratur Fransk 1948–1950: Bertil Svahnström, 
»De intellektuellas uppror«, Svenska Dagbladet 1948-12-17. 

14 Le Front Humain menade att efersom världen utvecklats till en ekonomisk enhet 
där stater var beroende av varandra – samtidigt som nationalstater i konkurrens förde 
krig – borde ekonomin och demokratin stärkas bortom nationalstaternas destruktiva 
karaktärer och relationer. Se Foucher-Dufoix & Dufoix 2016, s. 33f. Världsmedborgarnas 
mondialisation översattes till engelska som mundialization (jämför globalization, som det 
inte ska förväxlas med). Se Dufoix 2013, s. 2. 

15 Foucher-Dufoix & Dufoix 2016. 
16 Om moderna språkvariationer av kosmopolit, se Lettevall 2007, s. 185f; Jordheim 

2018. Om relationen mellan citoyen du monde och mondialiste, se Foucher-Dufoix & Du-
foix 2016; Dufoix 2013; Auvray 2020. 

17 I Le Grand Robert de la langue fançaise härleds detta ord, med dateringen 1953, 
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Mondialisation, som tidigare under seklet hade använts för att beteck-
na en rättvis fördelning av naturresurser, fck i Citoyens du Monde en ny 
innebörd genom att idén att rättvist fördela resurser ingick i världsmed-
borgarnas mål att förverkliga fred via världsmedborgarskap i en världs-
stat. Parallellt länkades mondialisation till mondialiste och mondialisme, 
och de två förra har i tidigare forskning daterats till 1949 och 1950 och 
myntades i Le Front Humain och Citoyens du Monde.18 Med detta inno-
vativa politiska begreppsfält formerades sålunda en ny ism och den var 
av politisk karaktär efersom demonstranter och skribenter represente-
rade mondialismen när de i ett politiskt kollektiv ingrep i samhället med 
anspråk på att i grunden förändra det, med den uttryckta förväntningen 
att bilda en ny politisk konstitution.19 

Citoyens du Mondes försök att inrätta ett världsomfattande samhälle 
hade fera konkreta uttryck. År 1949 bildade Davis ett internationellt re-
gister i Paris där världsmedborgare kunde registrera sig, och inlednings-
vis fanns omkring 750 000 registrerade. Några år senare bildade Davis 
World Government of World Citizens (1953) och World Service Authority 
(1954).20 Soulage i sin tur ägnade sig i huvudsak åt mondialisering, en 

till Citoyens du Monde. Se Auvray 2020, s. 11f. Dock, som Auvray skriver, visar en text av 
Soulage från år 1950 att ordet användes redan då och var ett förekommande begrepp. I 
förordet till Mondialismen mot kriget (Le Mondialisme contre la guerre) förklarade Soulage 
att världsmedborgarna utövade mondialisering för att skapa en rumslig gemenskap för de 
som var medvetna om mänsklighetens problem och att det var ett medel för att fördela 
rättvisa över planeten. Detta är återgivet av Auray 2020, s. 12. Soulage, återger Auvray, 
använde ordet i dess ursprungsbetydelse, det vill säga den som den belgiske juristen och 
fredsförespråkaren Paul Otlet givit mondialisation år 1916: en rättvis fördelning av natur-
resurser. Det är geohistorikern Vincent Capdepuy som i sin forskning om mondialisering 
har visat på det tidiga belägget för ordet. Se Capdepuy 2011; Capdepuy 2013. 

18 Le Grand Robert de la langue fançaise 2001, s. 1595, ur Auvray 2020, s. 12. 
19 För vidare läsning om mondialismens framväxt i Frankrike, se Foucher-Dufoix & 

Dufoix 2016. Om politisk orientering respektive ismformering, se Kurunmäki & Marja-
nen 2018B. 

20 För den tidiga sifran, se Garry Davis, »50th Anniversary of the World Citizen Go-
vernment« (2003-09-03): World Citizen Update: 50th Anniversary of the World Citizen 
Government (worldservice.org). Om forum i rörelsen, se Davis [1961] 1984. Det inter-
nationella registret i Frankrike hade sitt kontor på 55 rue Lacêpéde i Paris V. Se Mondia-
listen 1960: 1, s. 3. 
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praktik riktad mot att förklara områden, kommuner och platser tillhöra 
världen.21 En forskare i politisk och global teori, April Carter, har konsta-
terat att det fanns ett betydande antal mondiala zoner utropade av världs-
medborgare världen över under 1950-talet, däribland i Japan.22 

Mondialismen fck sålunda förgreningar på fera håll och den nådde 
även till Sverige. Massmedier framstår här som en central aktör när Ci-
toyens du Mondes aktioner i Frankrike nådde en svensk publik. Paris var 
vid denna tidpunkt under skarp täckning av svenska journalister. De stora 
dagstidningarna hade, genom stadigt ökande upplagor de senaste decen-
nierna, en bred repertoar av placerade utlandsreportrar. Störst intresse 
tilldrog sig de länder som hade härjats av krig, dit journalister skickades 
för att rapportera om trauman och eferverkningar, och Paris hörde till 
de platser dit tidningarna sände sina journalister. Reportrar kunde där 
skildra hur fem års ockupation fått människor att brytas ner och tappa 
tron på att det rätta kunde segra. Men tidningars rapportering kunde 
även ge kontrasterande bilder, om Paris som en kittel för revolutionära 
idéer och framtidstro.23 

En av de händelseutvecklingar i Paris som kom att bevakas av svenska 
journalister var Citoyens du Mondes framväxt. Under det sena 1940-talet 
skrev svensk press återkommande om Davis och den rörelse han grun-
dat.24 Till exempel rapporterades i Dagens Nyheter år 1948 om Davis krav 
på världsmedborgarskap och hur han blivit ett bryderi för Förenta natio-
nerna och Parispolisen.25 I andra artiklar framträdde Davis i mer djupgå-
ende personporträtt så som i en skildring av hur hans världsmedborgar-
skapstanke föddes i Sverige, efer att han i ett brinnande plan nödlandade 

21 Foucher-Dufoix & Dufoix 2016. 
22 April Carter 2001, s. 144f. Se även Dufoix 2013. Det fanns sådana zoner också i till 

exempel USA och Kanada. 
23 Cecilia Rosengren, »Sven Aurén, Paris«, Anders Burman & Bosse Holmqvist (red.), 

Det lyckliga femtiotalet. Sexualitet, politik och motstånd. Till Lena Lennerhed (Stockholm: 
Östlings Bokförlag, 2019), s. 40–54. 

24 Oskarsson skriver i en av sina böcker att han hade läst om Davis i pressen: Oskarsson 
1990, s. 141f. Att Davis aktioner och rörelse omskrevs i massmedier bekräfas av blädd-
ringar i svenska artiklar i pressen från perioden. 

25 Sigtunastifelsen, pressklipp: Kuvert Biografer samlings- Davis: »Världsmedbor-
garen önskar god jul«, Dagens Nyheter 1948-12-19. 
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på Sveriges neutrala mark under andra världskriget.26 Med andra ord 
nådde Citoyens du Mondes idéer Sverige genom pressen. 

Att Davis världsmedborgaridé cirkulerade i Sverige bör emellertid 
även förstås mot bakgrund av att svenska medborgare stöttat Davis vid 
hans aktioner i Paris. Våren 1949 bildades en Stockholmsbaserad förgre-
ning till Citoyens du Monde av Anders Artur Clarin, som hade deltagit i 
Davis krets i Paris under det sena 1940-talet.27 Därmed hade den världs-
omfattande rörelsen fått sin första förgrening i Sverige.28 

Den revolutionära gnista som hade tänts i Paris sprakade till på allvar i 
Sverige först senare samma vår. Ungsyndikalisten Inge Oskarsson och Gan-
dhisympatisören Margareta Schreiber, två unga vuxna som lärde känna 
varandra på Fredshögskolan i Stockholm, gav sig nu ut på en talarturné i 
Sverige för att rekrytera medlemmar till Världsmedborgarrörelsen.29 

En av de första anhalterna på turnén var fredsmötet med föredrag och 
samtal på Stortorget i Karlskrona.30 Här samlades tusentalet, varav fer-
talet värnpliktiga från marinen, för att lyssna på de två fredsförespråkar-
na. Stora delar av skaran visade sitt stöd för det som fredsförespråkarna 
uttryckte, och när polisen förde dem till polishuset utbröt enligt press-
sens rapporteringar kravaller.31 Den dramatiska händelsen blev en riks-
täckande nyhet och i och med att turnén därefer fortsatte i Sverige blev 

26 Planet började brinna under ett lufslag ovanför den tyska orten Peenemünde. I 
Sverige tog Davis, enligt artikeln, avstånd från militära aktiviteter och började arbeta 
på idéer för att förverkliga världsfred. Se Sigtunastifelsen, pressklipp: Kuvert samlings- 
Davis: »Idén föddes i Sverige«, Svenska Dagbladet 1949-10-02. 

27 Om att Clarin, som hade varit verksam i en världsfederalistgrupp i Sverige, arbetade 
med Davis, se Davis [1961] 1984, s. 45. 

28 Om att en förgrening i Sverige bildades av Clarin, se Hjort 2002, s. 88. 
29 Fredshögskolan erbjöd socialpedagogisk utbildning som i konstruktiv anda skulle 

bilda motvikt till destruktiv tävlan och självhävdelse i samhället. Stifelsen proflerade sig 
som religiöst och politiskt neutral. För vidare läsning om detta se Engkvist 1988; Engkvist 
1982. Om Världsmedborgarrörelsens tidiga utveckling, se Oskarsson 1990, s. 141–161; Os-
karsson 1991, s. 4, 35–39. 

30 Oskarsson 1990, s. 141–161. 
31 Sigtunastifelsen, pressklipp: kuvert Fredsrörelse – fredsfrågor i allmänhet 1949– 

1950-05-31: »Fredskravall med militär i Karlskrona«, Svenska Dagbladet 1949-05-27, s. 3, 
6.; »Oroligt efer fredsmöte i Karlskrona«, Blekinge Läns Tidning 1949-05-27, s. 1, 12. 
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Margareta Schreiber och Inge Oskarsson anordnade torgmöte i Karlskrona år 1949 för att protestera 
mot militären, det vill säga de krigsaktiviteter som rymdes inom den svenska försvarsmakten och 
den svenska militära industrin. På turnéerna höll Oskarsson i regel de längre föredragen, monolo-
gerna, medan Schreiber snarare förde dialog med åhörare på torget. Foto från Blekinge Läns Tidning 
1949-05-27, fotograf ej namngiven. 
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dessa fredsförespråkares budskap under år 1949 känt för en bredare all-
mänhet i Sverige.32 

Oskarssons och Schreibers yttranden på torgmötet fnns inte bevarat 
för efervärlden i skrifliga förstahandskällor, men har till viss del fångats 
in av journalister. På ett foto i en artikel syns de med plakat med texten 
»NED MED militarismen«, och journalister har skildrat hur de två ma-
nade till avrustning och världsfred. När Oskarsson och Schreiber mot sin 
vilja fördes till polishuset och ställdes till svars för det tumult som utbrutit 
i Karlskrona ska de ha sagt att »vi predikar fred, ingalunda våld«.33 Vad 
som var grunden till deras ställningstaganden framgår i Inge Oskarssons 
självbiograf från år 1991 där han skriver att det var att skydda mänsklig-
heten från att förintas av militärens vapen: 

Sommaren 1949 hade jag och Margareta med viss framgång propagerat för 
Världsmedborgarrörelsen, VMB, och talat på torg från Malmö i söder till 
Kiruna i norr. Vi hade verkligen försökt att få ut budskapet att nu när det 
fnns atombomber kan vi inte längre försvara oss med vapen. Dessa vapen 
skulle förinta oss alla. Det enda som kunde garantera livets fortbestånd på 
jorden var en enad mänsklighet.34 

Att Oskarsson betraktade talarturnén som framgångsrik berodde sanno-
likt på att den fck uppmärksamhet i pressen och att de, enligt Oskarsson, 
vid årets slut hade fått ihop omkring 500 namn på personer som uppgav 
sitt stöd för Världsmedborgarrörelsen.35 Sålunda hade Schreiber, tillsam-
mans med Oskarsson, en betydande roll i rörelsens tidiga historia. Mot 
denna bakgrund kan konstateras att Världsmedborgarrörelsen i Sverige 
utvecklades i tre faser, vilka redogörs för nedan. 

32 Om Världsmedborgarrörelsens talarturné, se Oskarsson 1990. 
33 Sigtunastifelsen, pressklipp: kuvert Fredsrörelse – fredsfrågor i allmänhet 1949-

1950-05-31: »Fredskravall med militär i Karlskrona«, Svenska Dagbladet 1949-05-27, s. 
3, 6; »Oroligt efer fredsmöte i Karlskrona«, Blekinge Läns Tidning 1949-05-27, s. 1, 12. 
Citatet är i den sistnämnda, från sida 12. 

34 Oskarsson 1991, s. 4. 
35 För Oskarssons skildring av Världsmedborgarrörelsen, se Oskarsson 1990, s. 160. 

Det bildades under det första året ett sekretariat i Uppsala. 

56 

https://V�rldsmedborgarr�relsen.35
https://m�nsklighet.34
https://v�ld�.33
https://Sverige.32


 

 
 

  

 

 

 

Politisk födelse i eferkrigstida Sverige 
Den första fasen i Världsmedborgarrörelsen präglades av en svag organi-
sering och låga eller rörliga medlemsantal. År 1949 följde Inge Oskarsson 
och Margareta Schreiber i Gareth Davis fotspår genom att demonstrera 
för världsmedborgarskapstanken och freden.36 Delar av pressen beskrev 
framför allt Oskarsson, ibland även Schreiber, som uppviglare och det 
rapporterades att de två kritiserade det svenska försvaret samt att fera 
värnpliktiga stöttade deras sak.37 Denna första fas ledde inte till en orga-
nisering i att inget tyder på att de 500 som visade intresse år 1949 mo-
biliserade sig. Samtidigt framgår det i statspolisens dokumentation från 
år 1950 att Oskarsson, enligt sin utsago, försökt bilda lokalavdelningar 
genom att hålla föredrag på omkring 15 platser och att omkring tio hade 
bildats i till exempel Karlskrona, Karlshamn och Göteborg, där den se-
nare avdelningen ska ha haf 800 medlemmar.38 Ändå uppger Oskars-
son i sin självbiograf att han var så gott som ensam med Världsmedbor-
garrörelsen fram till år 1956.39 Dessa motstridiga uppgifer kan möjligen 
förklaras av att det fanns personer som hade uppgett intresse men som 
sedan inte var aktiva. 

År 1956 inleddes den andra fasen och i denna fck Världsmedborgarrö-
relsen som organisation tydligare konturer, och den mediala och säker-
hetspolitiska bevakningen ökade. En markering för denna fas var att bulle-
tinen Världsmedborgaren grundades och att Oskarsson, tillsammans med 

36 Om att de följde Davis rörelse i Paris i pressen, se Oskarsson 1990, s. 145. 
37 Detta framgår till exempel i den samling av pressklipp som säkerhetspolisen upp-

rättade i sin dokumentation. Se »Hela försvaret skulle lamslås: Uppviglarna söker förmå 
hel årsklass vapenvägran«, AT, 1949; »Karlskronauppviglaren skall ›lifa‹ till Indien«, 
AT 1949-05-28; »Linköpingssoldater skulle bränna uniformerna på bål«, AT 1949-05-28. 
Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. Kring denna tidpunkt, år 1949, noterade 
säkerhetspolisen i Sverige tre franska världsmedborgare som demonstrerade här, men 
i övrigt verkar intresset för världsmedborgare ha varit svalt. Se P5676 Sammanställning 
till HA 1262/49 ang de franska s.k. »Världsmedborgarna« (rapporter från 1949-11-16 samt 
1950-01-16). Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 

38 »Statspolisen 3:e roteln Eskilstuna H.D. 93/50. Ink Stockholm. 17 juli 1950« Akt 
P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 

39 Oskarsson 1991, s. 35. 
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en annan världsmedborgare, inledde nya mötesturnéer.40 Fasen präglades 
även av att säkerhetspolisen bevakade Världsmedborgarrörelsen mer om-
fattande och parallellt rapporterade pressen om världsmedborgarna. Till 
exempel skrevs det år 1956 att fyra ungdomar åtalats för uppvigling, att 
Oskarsson framför sig såg en nära framtid där medborgarna valde en riks-
dagsman för ett världsparlament och att i en aktion på slottet hade några 
världsmedborgare givit vaktchefen en spade, istället för vapen.41 

Den tredje fasen präglades av en betydligt starkare organisering. År 
1957 anordnade organiserade världsmedborgare en kongress.42 I Göte-
borg den 19 till 22 april samlades 31 medlemmar från fera orter.43 Inge 
Oskarsson och Aina Larsson från Stockholm valdes till sekreterare 
medan ansvarigt råd för sekretariatet utgjordes av Oskarsson, Larsson, 
Olle Andersson, Morten Grindal, Lasse Gustafsson, Barbro Hedberg och 
Egon Jonsson – samtliga från Stockholm.44 De beslut som togs på kon-
gressen skulle hålla samman rörelsen och utmynnade i »Riktlinjer för 
Världsmedborgarrörelsen«.45 Vid denna tidpunkt fanns det världsmed-
borgaravdelningar på fera håll i världen. Bland åtminstone tolv länder 

40 Oskarsson skriver i sin självbiograf att han arbetade med Gun, vars efernamn han 
inte uppgav. Enligt Oskarsson växte ett tidigare medlemsantal från 400 till 700. Se Os-
karsson 1991, s. 35. Men uppgifer om medlemsantal är oklara. I bulletinen Världsmed-
borgaren uppgavs att det enbart var två aktiva världsmedborgare i början av år 1956 (men 
att de var 611 nu). Se »Brev till världsmedborgare, Bästa vän!«, Världsmedborgaren 1957: 
5–6, s. 1f. Se sida 2. 

41 Detta framgår till exempel i den samling av pressklipp som säkerhetspolisen upprät-
tade i sin dokumentation. Se Arne Öijen & Kenneth Simms, »Fyra ungdomar får åtal för 
uppvigling«, Ny Dag 1956-10-08; »Han vill att vi snart ska välja riksdagsman för världs-
parlament«, Svenska Morgonbladet, 1956; »Fredligt drama på slottet. Vaktchefen fck en 
spade«, Stockholmstidningen, 1956-09-10. Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen, SÄPO. 

42 Se »Kongressen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 8f. 
43 Fristad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Linköping, Lund, Uppsala och Ut-

recht (Nederländerna). Se »Kongressen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 8f. 
44 »Kongressen«, Världsmedborgaren: 3, s. 8f. Korrekt stavning är Morten Grindal men 

ibland förekom i periodikan Morten Grindahl eller Mårten Grindahl/Grindal. I denna 
artikel var stavningen Mårten Grindal. Senare det året höll rörelsen årsmöte med Malin 
Westerberg som sammankallande. Se »Stockholm«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 15f. 

45 »Kongressen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 8f; »Riktlinjer för Världsmedborgar-
rörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. 
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fanns Australien, Finland, Japan, Tyskland och Storbritannien, och det 
uppgavs också fnnas 60 världsmedborgarcentra i världen.46 Sverige, som 
var det 21:a området av Citoyens du Monde, skulle nu enligt kongressens 
beslut ansluta sig till det internationella registret för världsmedborgare 
i Paris (1949), medlemmar skulle rekommenderas att inträda i War Re-
sisters International (1921) och rörelsen skulle begära inträde i Sveriges 
Fredsråd (1946) men också verka för ett »fördomsfritt samarbete« med 
fredsföreningar utanför det.47 

Vidare lades i Världsmedborgarrörelsen en tonvikt vid lokalorganise-
ring. Kring år 1957 fanns 23 lokalföreningar i Sverige och efer vad som 
beskrevs som en framgångsrik »propagandaturné«, bland annat i Upp-
sala och genom Norrbotten, hade medlemmar rekryterats.48 Mot slutet 
av år 1957 uppgavs att det i rörelsen fanns 611 medlemmar, och under år 
1958 ska sifran ha legat mot drygt 1 000 medlemmar.49 Överlag verkar 

46 Om verksamhet i 60 länder, se »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 
1956:1 (onumrerad, märkt »Arkiv«), s. 10–13. Se särskilt sida 11. Se en adressförteckning 
över världsmedborgarforum i Världsmedborgaren 1957: 3, s. 10 (Frankrike, Australien, 
Finland, Holland [sic], Italien, Japan, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Öster-
rike, Storbritannien). En inbjuden talare för Världsmedborgarrörelsen, Hugh Schonfeld, 
uppgav att det fanns anhängare till rörelsen i 37 länder, och det var i samband med att han 
talade om en Världsmedborgarrepublik som hade grundats år 1950. Se »Världsmedbor-
garrepubliken«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 3–8. Se särskilt sida 6. De olika uppgif-
terna kan förklaras av att det bildades fera parallella forum av världsmedborgare världen 
över, och Schonfeld representerade i detta fall Världsmedborgarrepubliken. 

47 »Kongressen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 8f. 
48 Lokalföreningarna spände från Kiruna till Lund, Nyköping till Göteborg. Om 23 bil-

dade lokalföreningar, se »Om verksamheten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 
18f. Se särskilt sida 19. För en förteckning, se »Lokala- Världsmedborgarrörelser«, Världs-
medborgaren 1956:1, s. 23. Nu hade det, till exempel, registrerats 33 medlemmar i Sunds-
vall, 27 i Göteborg och kring tio i Skåne. Se »Om verksamheten i sommar…«, Världs-
medborgaren 1956:1, s. 18f. På den upplysningsturné de anordnade i Sverige år 1957 kunde 
allt från ett tiotal till drygt 100 personer infnna sig. Se »Upplysningsturnén, Världsmed-
borgaren 1957: 4, s. 12f. 

49 I »Brev till världsmedborgare: Bästa vän«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 1f. Se 
sida 2. Nu uppgavs att 880 personer hade anslutit sig till rörelsen, samt att ytterligare 100 
personer prenumererade på Mondialisten. Se Inge Oskarsson, »Ett tack och ett nödrop«, 
Mondialisten 1958: 2, s. 4; »En början är gjord«, Mondialisten 1959: 4, s. 3. 
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dock medlemsantalet ha varit rörligt genom tid, där några försvann och 
andra tillkom. 

Denna rörelse, som organiserade sig i Sverige men rekryterade från 
Skandinavien, var långt ifrån homogen. Här rymdes såväl män som kvin-
nor men med en högre närvaro av män. Inge Oskarsson har kommit att 
personifera Världsmedborgarrörelsen i Sverige men rörelsen hade ingen 
uttalad ledare utan det var snarare Gareth Davis som fungerade som en 
symbol att följa.50 Det var dock ofare män, däribland Oskarsson, som 
hade synliga positioner i rörelsen. I periodikan presenterades män som 
talare, de festa signerade texter signerades av män och i styrelser genom 
åren var majoriteten män.51 Vidare hade samtliga kontaktpersoner för lo-
kalföreningarna år 1957 mansnamn.52 Samtidigt förekom också kvinnor i 
styrelsen och som skribenter och redaktörer.53 Men majoriteten av poster 
hölls av män. Till exempel valdes det år 1961 medlemmar till 19 positio-

50 Hjort skriver att Oskarsson personiferade rörelsen i Sverige. Se Hjort 2002, s. 88. 
Detta syns också i att Oskarsson dels grundade rörelsen i Sverige, dels var en fitig skri-
bent i periodikan att han hade framträdande roller som talare, redaktör eller medlem i 
redaktionsgruppen och styrelsemedlem. Att Världsmedborgarrörelsen inte utsåg en le-
dare kan förstås mot bakgrunden att i Citoyens du Monde var Davis en symbol att eferlik-
na snarare än en ledare att följa, och även i Sverige fungerade Davis som en symbol. Det 
berättades att Davis rivit sönder eller bränt upp sitt amerikanska pass. Davis omnämn-
des fera gånger i Världsmedborgarrörelsen, till exempel i »Världsmedborgarrörelsen«, 
Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Se sida 10; Karl Olof Andersson, »Garry Davis: värl-
dens samvete«, Mondialisten 1958: 1, s. 16; »Garry Davis«, Mondialisten 1961: 2, s. 14; 
Karl Olof Andersson, »Garry Davis«, Mondialisten 1961: 2, s. 12; Världsmedborgarrörel-
sens programförklaring (1963/1965). Se även Oskarsson 1990, s. 141f. 

51 Världsmedborgaren (1956–1957); Mondialisten (1958–1964). Det är dock möjligt att 
det bakom enstaka svårtydda signaturer döljer sig kvinnor. 

52 »Lokala- Världsmedborgarrörelser«, Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad, märkt 
»Arkiv«), s. 23. Med reservation för att G.M Paulsén skulle kunna vara en kvinna. Där-
emot var Inrid Egerö senare en av rörelsens centrala kontaktmän som hade ansvar för ett 
distrikt. Se »Organisationsplan«, Mondialisten 1963: 1, s. 7. 

53 Världsmedborgaren (1956–1957); Mondialisten (1958–1964). Gällande redaktörska-
pet var det decentraliserat och rörligt sedan år 1957 och till exempel redigerades num-
mer tre av Mondialisten år 1958 av Norrköpingsgruppen. Se »Kongressen«, Världsmed-
borgaren 1957:3, s. 8f. Se sida 8; Mondialisten 1958: 3, s. 2. Men vid fera tillfällen stod Inge 
Oskarsson, bland andra, som redaktör. Se till exempel Världsmedborgaren 1956:1, s. 22; 
Mondialisten 1958: 2, s. 2; Mondialisten 1962: 4, s. 
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ner i styrelsen och där hölls samtliga positioner utom fyra av män. Irma 
Sneelooper och Inga-Stina Landström valdes till revisorer och Jill Brealt 
till sekreterare och redaktionsmedlem.54 Ordförande, kassör, ledamöter, 
suppleanter och övriga redaktionsmedlemmar var män.55 Att det fanns 
en stark närvaro av män i rörelsen visar sig också i listor av registrerade, 
aktiva och intresserade.56 Hur genus representerades i Världsmedborgar-
rörelsen behandlas i kapitel fyra och för tillfället kan konstateras att kvin-
nor numerärt sett var färre än män sett till synliga organiserade världs-
medborgare i rörelsen. 

Vidare fanns i Världsmedborgarrörelsen fera yrkesgrupper. I med-
lemsdokumentation förekom titlar så som snickare, hemmafru, bok-
handelsmedhjälpare, konstnär, konsthantverkare, hotellvaktmästare, 
gymnastiklärare, sekreterare, tecknare, teknikerlärling, ingenjörer, elek-
triker och student.57 Det förekom att mer kända personer med högre 
utbildning engagerade sig i rörelsen, till exempel paret Hjort. I artikeln 
»Professorska demonstrerade med Hjort-spade mot våldet« från år 1957 
framgår att professor Bror Hjorts hustru Margareta Hjort demonstrera-
de mot militären med en spade märkt Bror Hjort, och att världsmedbor-

54 Se »Från världsmedborgarnas årsmöte«, Mondialisten 1961: 4, s. 6. Även år 1960 
innehade kvinnor poster som dessa: Aina Larsson var sekreterare och Elise Källberg 
(tillsammans med Svend Jacobsson) revisor. Se Mondialisten 1960: 1, s. 3. Ett ytterligare 
exempel är att år 1957 utgjordes ansvariga för sekretariatet av två kvinnor, Barbro Hedberg 
och Aina Larsson, av totalt sju personer. De övriga var Olle Andersson, Morten Grindal, 
Lasse Gustafsson, Egon Jonsson och Inge Oskarsson. Se Världsmedborgaren 1957: 3, s. 9. 

55 Se Från världsmedborgarnas årsmöte«, Mondialisten 1961: 4, s. 6. Det var en lik-
artad sammansättning i balansen mellan män och kvinnor i Världsmedborgarrörelsen år 
1962. Se Mondialisten 1962: 2, s. 2. 

56 1B: 2 Handlingar rörande medlemmar och lokaler: mapp »Medlemsregister«: do-
kument »No 15001 à No 15100« (65 kvinnor av totalt 273); »No 150951 à No ej angivet 
(tidigare sida No 15000«) (60 kvinnor av totalt 281). Med reservation för att det fnns 
enstaka namn med enbart signatur eller könsneutralt namn, samt att bevarad medlems-
dokumentation inte är fullständig så detta kan enbart ge en indikation. För aktiva, se 1B: 
mapp »Medlemsregister«: dokument »Aktiva världsmedborgare i Stockholm« (7 kvin-
nor av totalt 25. *med reservation för namnet Pony Myrtin). För intresserade, se Viveka 
Ingfelt, »Världsmedborgarrörelsen Nimrodsgatan 13 Stockholm NO« (5 kvinnor av totalt 
28). 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 

57 1B: 2 Handlingar rörande medlemmar och lokaler: Se »Handlingar rörande med-
lemmar…« (7 mappar). 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 
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garna i Uppsala också hade en stöttepelare i fl. magistern Stafan Hassel-
berg.58 

Samtidigt kom i rörelsen en social identitet till uttryck vid tillfällen när 
skribenter i periodikan kallade rörelsen för »de vanliga människornas« 
eller sig som »enkla, vanliga människor«.59 Vid ett senare tillfälle skrevs 
att världsmedborgarna inte räknade sig till de intellektuella, där defnie-
rat som lärare, författare, journalister.60 Likväl förekom författare i och 
kring rörelsen. Den kända författaren Barbro Alvings namn fnns i en an-
tecknande handskriven lista bland bevarade medlemsuppgifer.61 Mindre 
kända författare förekom i rörelsen: kulturarbetaren Olle Wedholm och 
civilingenjören Morten Grindal.62 Den senare skrev Kyrkans helvete och 
diktaturens. Tankar om fedens fender (1949) och den förra Den dolda 
lyckan (1955).63 Överhuvudtaget ägnade sig fera synliga medlemmar åt 
kulturarbeten. Dit hörde galleristen Bengt Bogestad från Göteborg, teck-
ningslärarinnan och konstnären Aina Larsson, som i perioder bodde i 

58 Se »Professorska demonstrerade med Hjort-spade mot våldet«, Afonbladet 1957-
03-12, Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. Se även 1B: 2 Handlingar rörande 
medlemmar och lokaler: »Medlemsförteckningar övriga Sverige« (1): Margareta Hjort. 
3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 

59 För det första citatet, se Urban Liberg, »Utbildning till fred vill vi ha…«, Mondia-
listen 1958: 3, s. 8. För det andra citatet se, »Om verksamheten i sommar…«, Världsmed-
borgaren 1956:1, s. 18f. Citat från sida 18. 

60 Andersson förklarade vidare att »även vi, som inte räknar oss till de intellektuel-
la, har stora möjligheter att verkligen uträtta något i fredens tjänst«. Han nämnde bland 
annat marscher, demonstrationer och debatter. Se John Andersson, »Bli aktiv!«, Mon-
dialisten 1964: 2, s. 2. 

61 Dessa uppgifer är hämtade ur Förening Världsmedborgarrörelsen: SE/RA/ 730 808. 
Oförtecknat material. Detta material har dock förtecknats om sedan dess. Uppgiferna 
bör i dag vara sorterade under 1 B Handlingar rörande medlemmar: 1: korrespondens med 
medlemmar och personer som är intresserade av att bli medlemmar i Världsmedborgar-
rörelsen i Yvonne Hoogendoorns samling Världsmedborgarrörelsen. 

62 Morten Grindal; Olle Wedholm, i mapp »Medlemsförteckningar Göteborg och 
Stockholm«: 1B: 2 Handlingar rörande medlemmar och lokaler. 3128. Yvonne Hoogen-
doorns samling;. Grindal 1949; Wedholm 1955. 

63 Morten Grindal, Kyrkans helvete och diktaturens. Tankar om fedens fender (Stock-
holm: Sohlman, 1949); Olle Wedholm, Den dolda lyckan (Stockholm: Excelsior [See-
lig], 1955). 
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Grekland, och fotografen Eskil V. Forsell från Karlstad.64 För övrigt var 
Inge Oskarsson verksam i syndikalistiska ungdomsförbundet.65 Senare 
i detta kapitel redogörs för rörelsens nära relation till syndikalism. Först 
är det dags att rikta fokus mot det huvudsakliga budskap som fördes fram 
i rörelsen när den bildades. 

Idévärlden i den nya ismen 
De bärande tankarna bakom den politiska mondialismens formering var 
att nationalstaterna inte längre kunde utgöra den grundläggande prin-
cipen för människors liv efersom de banade väg för framtida krig, och 
därför behövde ersättas av en världsstat som enade mänskligheten. Dessa 
tankar fnns bevarade så tidigt som i Citoyens du Mondes tal Orandeklara-
tionen inför Förenta nationernas församling. Som framgick tidigare me-
nade världsmedborgarna att enbart en världsregering kunde skapa fred 
efersom de suveräna staterna splittrade världens folk och ledde dem till 
krig. I och med att världsmedborgarna såg sig som förda bakom ljuset, av 
en illusion av politisk auktoritet, öppnade de för en helt ny framtid. Det 
synliggjordes när världsmedborgarna ställde frågan om i vilken riktning 
historiskt etablerade principer (suveräna stater) skulle leda människan 
(in i det totala krigets avgrund), vilket kom att fånga människors entusi-
asm världen över.66 

I rörelsens tidiga skrif Världsmedborgarpakten, där originalversionen 
författades av världsmedborgare i Paris, och som publicerades på svenska 

64 Bengt Bogestad, se mapp »Medlemsförteckningar Göteborg och Stockholm«; 
Aina Larsson: mapp »Medlemsförteckningar övriga Sverige« (2): Eskil V Forsell: mapp 
»Medlemsförteckningar övriga Sverige« (2). Dessa uppgifer är hämtade ur 1B: 2 Hand-
lingar rörande medlemmar och lokaler. 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. Uppgifer 
om Larsson och Forsell har också tillkommit under ett möte med Aina Larsson (1935). 

65 Jag har inte undersökt medlemmars sociala och politiska hemvist men tydligt är 
att Inge Oskarsson verkade i syndikalistiska kretsar. Se Oskarsson 1991; Oskarsson 1990. 
Det var Oskarssons bakgrund som antimilitaristisk agitator i socialistiska kretsar som för-
anledde säkerhetspolisen att fokusera Oskarsson och att initialt placera Världsmedbor-
garrörelsen i syndikalistiska och/eller kommunistiska kretsar. Se Hjort 2002, s. 88–121. 

66 Se »Oran Declaration«, Davis [1961] 1984, s. 216. Om hur Citoyens du Monde knöt 
anhängare till sig under kort tid, se Auvray 2020. 
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år 1949 i tidskrifen Storm utgiven av syndikalistiska ungdomsförbundet, 
visar sig en oro över vart etablerade politiska principer skulle leda män-
niskan, en misstro riktad mot den samtida nationalstaten som en etable-
rad konstitutionsform: 

Vi förklarar hela mänskligheten i legitimt försvarstillstånd mot statssuve-
räniteten. [– – –] Vi begär att världens befolkning, enda suveräna instans 
i denna kris, demokratiskt må rådfrågas och själv må skrida till val av en 
konstituerande folkförsamling.67 

I pakten går det även att utläsa hur grundvalen för världsmedborgarnas 
misstro mot den etablerade statsformen var att den skulle bana väg för 
nya krig med potential att förinta mänskligheten. Den föreställningen ge-
nomsyrar texten, och kommer tydligt till uttryck i den inledande delen 
av pakten: 

Som blivande världsmedborgare, 

inför de förberedelser till destruktion vi 
ser pågå och inför 
staternas, blockens och FN:s öppet erkända oförmåga att skydda det hotade 
livet: 
Förklarar vi varje mänska, varje by, 
varje stad och mänskosläktet i dess helhet 
i farozonen.68 

I andra passager i texten uppmanades människor att mobilisera sig för 
freden »för att inte i morgon mobiliseras av Staterna för deras krig«, och 
för att »mänskorna inte skall behöva fortsätta att känna sig isolerade i 
fruktan«.69 I ett senare nummer av Storm skrev Inge Oskarsson, i artikeln 

67 I Sverige verkar pakten först ha publicerats i tidskrifen Storm: »Världsmedbor-
garpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. Senare publicerades den i Världsmedborgarrörelsens 
periodika: Världsmedborgaren 1956:1, s. 4f; Världsmedborgaren 1957: 4, s. 14; »Världs-
medborgarpakten«, Mondialisten 1963:1, omslag. Det fnns smärre skillnader i olika pu-
bliceringar, som enstaka ändrade ordval, kursiveringar eller inte kursiveringar. 

68 »Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. 
69 »Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. I pakten känns inte bara Citoyens 
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»Det är farligt med vapen«, om hur den pågående upprustningen mellan 
öst- och västblocken hotade att förinta mänskligheten: 

Vi människor måste i kraf av vår självbevarelsedrif ta ifrån staterna vap-
nen och förstöra dem. [– – –] Det gäller att göra motdrag och försöka rida 
ut stormen. 

Vi måste alla bry våra hjärnor med att hitta på nya utvägar […]. Med 
sönderfrätta kroppar kan vi varken verka för liberalism eller socialism.70 

Det fnns få källor bevarade från Världsmedborgarrörelsens tidiga historia 
och att Världsmedborgarpakten publicerades i Storm år 1949 ger en avgö-
rande inblick i rörelsens tidiga idériktning i Sverige.71 I pakten visar sig en 
politisk uppgörelse med det rådande samhällets utveckling, och en strävan 
att ingripa i historiens gång skulle prägla världsmedborgarnas skrifer från 
den första till den sista, vilket ska framgå tydligt i föreliggande avhandling 
genom att den positioneringen behandlas ur fera infallsvinklar. 

Eferkrigstiden var i det andra världskrigets kölvatten överlag präglad 
av ett tvivel inför det mänskliga förnufet, och en stark oro för ett fram-
tida kärnvapenkrig som hotade i samtiden. Redan i andra världskrigets 
slutskede, när segermakterna delade upp världen mellan sig vid Jaltakon-
ferensen i februari 1945, hade det forna militära samarbetet mellan det 
kommunistiska östblocket och kapitalistiska västblocket övergått i ett 
spänningsfyllt förhållande. Två år senare uttryckte Winston Churchill de 
berömda orden att en järnridå sänkte sig över Europa. Konfikten kom att 
få namnet Kalla kriget, för att beteckna att en spänning i militär, kulturell, 
teknisk och vetenskaplig status inte brutit ut i väpnad strid. Men i prakti-
ken utbröt krig och inbördeskrig världen över, som sögs upp i konfikten 

du Mondes idéer ur Orandeklarationen igen, utan även retoriken. Davis formulering I call 
upon you för att utkräva ansvar från världens politiska ledare har av världsmedborgarna i 
Sverige eferliknats med formuleringen Vi kallar. Detta syns till exempel i passagen: »Vi 
kallar folkens massa att fritt mobilisera sig för freden, för att inte i morgon mobiliseras av 
staterna för deras krig. Vi kallar vetenskapens och kulturens förnämsta ofentliga repre-
sentanter till deras ansvarsposter, så att mänskorna inte skall behöva fortsätta att känna 
sig isolerade i fruktan.« En skillnad var att pakten vände sig till allmänheten, medan 
Orandeklarationen vände sig till makthavare. 

70 Inge Oskarsson, »Det är farligt med vapen«, Storm 1949: 9, s. 1f. Citat från sida 2. 
71 »Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. 
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mellan öst och väst och dit kan räknas Koreakriget 1950–1953, det franska 
Indokinakriget 1946–1954, det kinesiska inbördeskriget 1927–1949 och 
det grekiska inbördeskriget 1946–1949.72 

I samband med den väpnade konfikten i Koreakriget kom kärnvapen-
upprustningen att accelerera. År 1949 provsprängde Sovjetunionen för 
första gången ett kärnvapen. USA svarade med att provspränga sin första 
vätebomb år 1952, där en hel ö i Stilla havet utplånades från kartan. Upp-
trappningen fortsatte bland annat genom ett amerikanskt kärnvapenprov 
i Stilla havet, den 1 mars 1954, med 750 gånger större sprängkraf än Hi-
roshimabomben, och Sovjetunionens framställning av den första inter-
kontinentala ballistiska missilen tre år därefer. Världen över ökade oron 
över de vapen som hade potential att ödelägga jorden fera gånger om.73 

Symbolen över andra för föreställningen om ett brustet framsteg var 
atombomben och svampmolnet som amerikanska piloter fångade på bild 
efer att bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki. Bilden svepte över 
världen och alstrade en oro över att människan försatt sig i en situation 
där hon hotade att utplåna sig själv som art.74 Denna oro var den yttersta 
drivkrafen bakom att världsmedborgarna organiserade sig i ett politiskt 
kollektiv, och därigenom representerade mondialismen. Skrif på skrif 
skildrar hur hotet om död och mänsklighetens utplåning hängde över 
människorna. Här beskrivs andra världskrigets vapen som »så efektiva, 
så djävulska, att de hotade att utrota hela mänskligheten«, och den nya ti-
dens vapenteknik som »detta nya tekniska förhållande där vapnen hotar 
att förinta oss alla«.75 I samma anda skildrades hur »[n]ästa krig kommer 
att innebära en nära fullständig förintelse«, hur »[v]år tids våld hotar att 
utrota hela mänskligheten«, och hur det är »de ohyggliga framtidsper-
spektiven som skrämmer: Ett för mänskligt förstånd ofattbart lidande – 
ett ofer som är utan mening […]«.76 

72 För vidare läsning, se Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 384–393. 
73 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 471, 507–508. 
74 Se till exempel Hans Hertel, Helge Rønning & Søren Schou (red.), Litteraturens his-

toria 7: 1945–1992 (Stockholm: Norstedt, 1994); Gohde 2003, s. 9, 21, 200f. 
75 »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Citat från sida 10 

och 11. 
76 »Civilisationens dödgrävare«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 3–6. Citat från sida 
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År 1957, när Världsmedborgarrörelsen hade fått en organisatorisk 
skepnad, publicerades i Sverige ett radioföredrag med titeln »Rädda 
mänskligheten«.77 Det var teologen Albert Schweitzer som talade om 
faran med atombombsprov, och det året sålde rörelsen fera skrifer om 
atombomben. För 50 öre kunde läsaren av Världsmedborgaren få ett häfe 
av Schweitzers senaste tal, flosofen Robert M. Hutchins Atombomben och 
famtiden eller fysikern Harold Ureys Jag är rädd. Hutchins verk, som ut-
gavs av Fredshögskolan där som sagt Oskarsson och Schreiber varit aktiva, 
handlade om att atombomben var tidens största fara mot allt levande.78 
Med andra ord kunde skribenter och demonstranter i Världsmedborgar-
rörelsen ta stöd av andras texter i tiden när de uttryckte kritik mot avan-
cerad vapenteknologi. Världsmedborgarrörelsen använde sådan kritik för 
att underbygga rörelsens antinationalistiska positionering. Skälet till att 
nationalstater rustade upp och soldater gick i krig var enligt budskapet i 
rörelsen att medborgarna var bundna till nationalstater, som i sin konsti-
tutionsform bidrog till mellanstatlig upprustning och fosterlandskänslor. 
I artikeln »Brev från Karlstad« från år 1957 skrev en av Världsmedborgar-
rörelsens krigstjänstvägrare, Lars Berg, om hur rörelsen skulle motverka 
krig genom att införa en överstatlig lag och där fnns ett exempel på en 
uppfattning att systemet med nationalstater utmynnade i upprustning: 

Inom ett land är de ekonomiska kraferna under kontroll. Vi kan knappast 
tänka oss, att de skilda ekonomiska formerna råkar i öppet varmt krig med 
varandra inför konfikter. Finns så inom ett folk en lag och en makt, som be-

5; »Manifest: Det angår oss alla…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 15f. Citat från sida 15; 
Morten Grindahl, »Det politiska kraffältet«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 9f. Citat 
från sida 10. 

77 Albert Schweitzer, Rädda mänskligheten!: ett radioföredrag om faran av atom-
bombsprov (Uppsala: Lindblad, 1957). Det förekom i periodikan citat av Albert Schweit-
zer ur hans verk Kultur och etik, som behandlar etiken att inte förinta liv samt att den etis-
ka människan känner vördnad inför livet. Se Albert Schweitzer, Mondialisten 1958: 3, s. 
7; Albert Schweitzer, Mondialisten: 1958: 3, s. 15. För vidare läsning om Schweitzer, se 
till exempel Monica Libell, Morality beyond humanity. Schopenhauer, Grysanowski, and 
Schweitzer on animal ethics (Lund: Lunds universitet, 2001/2002). 

78 Robert Maynard Hutchins, Atombomben och famtiden (Stockholm: Fredshögsko-
lans förlag, 1948); Harold Clayton Urey, Jag är rädd (Stockholm, 1948). Att Världsmed-
borgarrörelsen cirkulerade denna litteratur, se Världsmedborgaren 1957: 3, s. 6. 
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vakar lagen och garanterar en demokratisk utveckling, så fnns fasansfullt 
nog ingen sådan lag och makt, som bevakar, att de närmare hundratalet 
nationer, som är uppdelade i ett fertal olika ekonomiska system kan kun-
kurera [sic] sins emellan [sic] med fredliga och demokratiska medel […]79 

Vidare menade rörelsen att nationalstatens begränsningar grodde en de-
struktiv nationalism som splittrade mänskligheten och ledde till krig. I 
artikeln »Mondialismen« skrev Inge Oskarsson i Världsmedborgaren att 
nationalismen gjort människor till »andliga krymplingar«: 

Mondialismens motsats är nationalismen eller fosterlandskärleken. Vi är 
uppfostrade och vanda vid tankens och känslans begränsning till ett land. 
Uppfostran, propaganda, de nationella symbolerna, faggor, nationalsång-
er, parader, nationalhjältar och allsköns trasgrannhet, har gjort oss till and-
liga krymplingar. För att inte tala om de kroppsliga krymplingar som de av 
fosterlandsälskarna skapade krigen har åstadkommit.80 

Med andra ord var mondialismen i sin innebörd tydligt antinationalis-
tisk och antimilitaristisk. På förstasidan i nummer tre av Världsmedbor-
garen uppmanade Världsmedborgarrörelsen läsaren att organisera sig 
mot upprustningen och nationalismen, i sådan anda: »Vad som skiljer 
oss åt är endast inbillningar och idéer utan verkligt underlag, såsom na-
tionalitetsidén, rasfördomarna och tron på att just vår tro är den enda 
riktiga«.81 

Världsmedborgarrörelsens svar mot dels nationalitetsidén, dels ett 
framtida kärnvapenkrig var ett världsmedborgarskap som ersatte natio-
nalstatsmedborgarskapet. I artikeln »Vi måste värja våra liv« från år 1958 
uppmanades läsare av Mondialisten att vägra värnplikt utifrån grunden 
att alla människor tillhörde världen snarare än nationalstaten. Således ut-
gjorde den värnpliktsvägrande världsmedborgaren ett försvar mot fram-
tida krig. Grundvalen för värnpliktsvägran var för Världsmedborgarrö-
relsen »ren självbevarelsedrif«: 

79 Lars Berg, »Brev från Karlstad«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 8f. Citat från sida 8. 
80 Inge Oskarsson, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
81 Inge, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 1f. Citat från sida 1. 
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Vi måste övertala – få med oss miljoner människor som i ren självbevarel-
sedrif – går ut i strejk emot värnplikten, rustningsindustrin. – Vi förklarar 
kriget i blockad som stridande mot de mänskliga rättigheterna.82 

Att vapen vid denna tid hade utvecklats med potential att utplåna hela 
mänskligheten kan här ge en förklaring till att den nya politiska ismen 
med världsmedborgaren som politiskt subjekt växte fram. Tillverkning-
en av så efektiva vapen som kärnvapen fck krig att i ökad grad framstå 
som en angelägenhet för mänskligheten, snarare än för enskilda folk i na-
tioner, och därmed var idéer om världsmedborgarskap som ett värn mot 
krig i visst svang redan före Davis satte sig utanför Förenta nationernas 
högkvarter. När Davis initierade sina politiska aktioner i Paris präglades 
redan samhällsdebatten i Europa av idéer att värna människans univer-
sella rättigheter och frigöra samhället från nationalistiska värden, vilka 
kunde tillskrivas skulden för andra världskrigets utbrott och totalitära 
maktövertaganden.83 

Överhuvudtaget kunde fera träda fram som världsmedborgare, i 
någon skepnad, vid denna tidpunkt. Som Michel Auvray skriver kunde 
människor nu föreställa det sig om att valet stod mellan kollektivt själv-
mord och en enad värld. Dit hörde infytelserika personer som rörde 
sig kring Davis rörelse för världsmedborgarskap i Paris såsom tidigare 
nämnda Camus, Einstein och Russell.84 I Sverige aktualiserades tanken 
om att vara världsmedborgare och fostra till världsmedborgarskap av till 
exempel Herman Stolpe och Eleonor Lilliehök som engagerade sig i mel-
lanfolkligt samarbete för fred, som spred information om Förenta natio-
nerna.85 Med andra ord cirkulerade världsmedborgarskapstankar i fera 
kretsar, men det säregna med Världsmedborgarrörelsen var att denna 
inte drev internationalistiska idéer, som ovan nämnda Stolpe och Lillie-
hök, utan att den utifrån en tydlig antinationalistisk positionering förde 

82 Inge, »Vi måste värja våra liv«, Mondialisten 1958: 1, s. 2f. Citat från sida 2. 
83 Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 393f. 
84 Auvray 2020, s. 24–30. 
85 Herman Stolpe, »Män och kvinnor i samverkan för freden«, s. 3–5; Eleonor Lille-

höök, »Världen är vårt fosterland«, s. 6–17 ur Kvinnorna och fedens värld. Skrifer utgivna 
av Informationsbyrån Mellanfolkligt samarbete för fed 1946: 35. 
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fram en världsmedborgaridé som syfade till att i grunden förändra sam-
hället. 

Mondialismens vision riktades mot, som har redogjorts för ovan, att 
frigöra den enskilda människan från militärt våld och en statlig övermakt. 
I ett manifest förklarade rörelsen i samma anda att världsmedborgarna 
»[g]enom att vägra deltaga i krigsförberedelserna skall […] taga från sta-
terna förfoganderätten över våra liv«.86 Gällande människans maktlöshet 
inför staters våldsutövning kunde Världsmedborgarrörelsen fnna inspi-
ration i eferkrigstida litteratur. Soldaters självbiografska skildringar av 
krigen eller författares skildringar av soldaters öden, och soldaters desil-
lusion inför våldet, var ett av de vanligaste inslagen i litteraturen långt in 
på 1950-talet, och tongivande författare skrev även om hur stater använde 
våld för att underkuva andra folk, som i Albert Camus Pesten (1947) och 
om hur stater manipulerade sin befolkning att delta i krig, som George 
Orwell skrev om i 1984 (1949).87 

Som tidigare har nämnts präglades perioden också av bilden av atom-
bombens svampmoln. Den bilden kunde få den enskilda människan att 
framstå som maktlös och underkuvad högre statliga och militära mak-
ter, snarare än som herre över sin egen utveckling. Den genomgripande 
tonen i eferkrigstidens skönlitteratur var dyster och kretsade, inte minst 
genom de existentialistiska författare som stöttade Davis i Paris, kring 
frågor om livets absurditet och meningslöshet.88 Den rädsla för staternas 
militära makt över den enskilda människan som kom till uttryck inom 

86 »Manifest: Det angår oss alla…«, Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad, märkt 
»Arkiv«, ej paginerad), s. 16f. 

87 Litterära skildringar av hur stater utövade makt mot andra folk kan förstås mot bak-
grund av de befrielserörelser som hade växt fram i fera av stormakternas kolonier före 
andra världskriget. Decennierna efer kriget utmynnade denna kamp i att tidigare kolo-
niserade folk erövrade självständighet, där Indiens frigörelse år 1947 bröt marken för en 
första avkoloniseringsvåg. Camus nämnda skildring av hur råttor ockuperar en algerisk 
stad i Pesten bör här förstås i ljuset av att Algeriets befrielserörelser var mitt i en utdragen 
kamp mot den franska kolonialstaten, som först år 1962 skulle leda till självständighet. För 
vidare läsning, se Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 390–393; George Orwell, 1984 
(New York: Signet Classic, 1949); Albert Camus, Pesten, övers. Elsa Tulin (Stockholm: 
Bonnier, 1948). Om soldater och litteratur, se Hertel, Rønning & Schou 1994. 

88 Se Hertel, Rønning & Schou 1994, s. 13–27, 49–61. 

70 

https://meningsl�shet.88
https://1949).87


 

 

 

den litterära sfären speglades således hos Citoyens du Monde och Världs-
medborgarrörelsen. 

Mot tidens vindar 
I andra världskrigets kölvatten var världen och Europa präglade av en 
stark krigströtthet, och idén att människan behövde en ny början svepte 
över världen. Redan nyåret 1943 hade den socialdemokratiska politikern 
och medarbetaren i Förenta nationerna Alva Myrdal gett uttryck för be-
hovet av en ny början: »Krigets avslutande lämnar inte bara en raserad 
värld. Varje ordning – det må vara den gamla eller en ny – måste mödo-
samt fogas ihop. Kriget har redan brutit utvecklingen. När kriget en gång 
är slut står plötsligt alla utvecklingskurvor och svävar med lösa ändar ut 
i det ovissa. Om de skall ta vägen uppåt eller nedåt är ju då en öppen his-
torisk chans för oss«.89 

I andra världskrigets slutskede var den väg som skulle komma att bli 
etablerad utpekad. Våldet i det nära förfutna utmynnade i att segermak-
terna, för att bryta sig loss från historien och bana väg mot en fredlig 
värld, grundade Förenta nationerna med högkvarter i New York.90 Denna 
mellanstatliga fredsorganisation gav uttryck för att fred skulle nås genom 
att världens nationer enades om principer om överstatligt förebyggande 
av konfikter, global frihandel och värnande om individens universella 
värden och grundläggande mänskliga rättigheter. Bakom denna vision 
låg en övertygelse om att global frihandel och globala samarbeten samt 
nationella insatser för att värna individens rättigheter skulle binda sam-
man världen och utrota den globala fattigdomen, och på så vis sociala 
orsaker till konfikter.91 

89 Citerat ur Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 394. Jag har använt detta citat 
också i kapitel 1. 

90 Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 389. I länder som blivit ockuperade fanns 
dock en utbredd vilja att förtränga kriget. I Frankrike sökte Charles de Gaulle tvätta bort 
minnet av den tyska ockupationen och ena landet genom att tala om ett »enhetligt, evigt 
motståndsberett och kämpande Frankrike«, medan den tyska förbundskanslern Konrad 
Adenauer undvek att tala om Tysklands nazistiska förfutna. Se s. 386f. 

91 Centrala rättsprinciper för att vidmakthålla freden var samtidigt att gränsförskjut-
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Redan i Atlantdeklarationen, som slöts mellan Storbritannien och USA 
år 1941, formulerades fera av de principer som skulle ligga till grund för 
Förenta nationernas bildande, däribland att inleda generell avrustning 
efer krigets slut.92 Men i praktiken tilltog nationalstaternas upprustning. 
Stormakterna lät framställa kärnvapen med argumenten om att det var i 
självförsvar och att deras kraf skulle föranleda att de aldrig togs i bruk. 
För ingenjörerna, vetenskapsmännen och politikerna som tog fram dessa 
utgjorde de inte en skräck, utan ett löfe om mänsklighetens yttersta tek-
nologiska framsteg och kuvande av naturens lagar, där kunskapen om 
atomenergin förutom att understödja ett försvar kunde användas för att 
alstra energi till samhället.93 Samtidigt fanns viktiga undantag, däribland 
Albert Einstein, som världsmedborgarna hänvisade till i sin periodika.94 
I mars 1946 stod bland andra Einstein och Robert Oppenheimer bakom 
skrifen One World or None där de med andra ledande atomfysiker sökte 
förklara att atombombens kraf skulle leda till livsfara och de menade att 
en utbyggd internationalism kunde avvärja hotet. Detta vetenskapliga 
larm kom dock att tystas under tidens starka antikommunism och under 
narrativet om väst och öst.95 

I denna politiska situation, där spänningarna växte mellan världens 
stormakter, kom Världsmedborgarrörelsen att vända blicken mot För-
enta nationernas roll.96 År 1957, 13 år efer Förenta nationerna antagit 
tydlig organisatorisk form, tolkade världsmedborgarna den politiska ut-

ningar skulle svara mot berörda parters vilja och att folken hade rätt till självbestämman-
de. I de fall som konfikt ändå utbröt skulle Förenta nationerna medla för fred och säker-
het. För vidare läsning om FN, se till exempel Claude 1971. 

92 Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 389. 
93 Gohde 2003, s. 9, 21, 200f; Tomas Kaiserfeld, »Två fugor i en smäll? Den svenska 

linjen för atomenergi och atomvapen«, Anders Burman & Bosse Holmqvist (red.), Det 
lyckliga femtiotalet. Sexualitet, politik och motstånd. Till Lena Lennerhed (Stockholm: Öst-
lings Bokförlag Symposion, 2019), s. 179, 180, 198. 

94 Se till exempel Mondialisten 1959: 1, s. 10. Se även Albert Einstein, Min världsbild 
(Stockholm: Bonniers, 1934). 

95 David Larsson Heidenblad, Den gröna vändningen. En ny kunskapshistoria om mil-
jöfågornas genombrott under eferkrigstiden (Lund: Nordic Academic Press, 2021), s. 62. 

96 Om olika spänningar i världen under eferkrigstiden se till exempel Hirdman, Björk-
man & Lundberg 2012, s. 476, 483, 494f. 
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vecklingen som att »[s]taterna och FN har misslyckats med att förena sig 
– och att skydda det hotade livet«.97 Världsmedborgarna var övertygade 
om att Förenta nationerna, genom att utgå från statssuveräniteten, aldrig 
skulle kunna skapa världsfred. 

Även i Sverige var upprustning tidens melodi. I det geopolitiska världs-
läget såg regerande politiker ett behov att dels satsa på ett rustat försvar, 
dels föra en neutralitetspolitik för att inte dras in i konfikten mellan de 
två nya militära block som dominerades av USA mot Sovjetunionen.98 
Därtill debatterades möjligheten av ett svenskt kärnvapenprogram.99 I 
denna situation, där Världsmedborgarrörelsen uppmanade till motstånd 
mot krigstjänst och nationalism, kom den att övervakas av den svenska 
säkerhetspolisen. 

Att världsmedborgarna bröt mot den samtida politiska linjen framgår 
inte minst i att säkerhetspolisen bedömde Världsmedborgarrörelsen som 
ett potentiellt hot. I ett tidigt skede riktade säkerhetspolisen blicken mot 
föreningen Fredsorganisationen, som Oskarsson hade bildat strax innan 
han började tala i Världsmedborgarrörelsens namn, och när säkerhets-
polisen följde demonstrerande världsmedborgare dokumenterades bland 
annat att de uppmanade till svikande av medborgerlig plikt. Senare hade 
försvarsstaben, som historikern Magnus Hjort redogör för, med viss oro 
noterat att värnpliktiga i uniform deltagit på världsmedborgarnas möten 
och visat sympati för mondialismen.100 

Under eferkrigstiden kom säkerhetstjänstens åsiktsregistrering och 
övervakning att öka i omfattning, och under säkerhetstjänstens radar föll 
förutom kommunister också anarkister, syndikalister och fredsaktivis-
ter. Till motiven bakom detta hörde att hindra säkerhetspolitiskt spio-
nage för Sovjetunionens räkning, underminering av folkets försvarsvilja 
och spridning av kommunistiska värderingar.101 Detta ska ses mot bak-

97 »Manifest: Det angår oss alla…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 16f. Citat från sida 16. 
98 Om det militärindustriella komplexet, se Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, 

s. 497–500. 
99 Kaiserfeld 2019, s. 179–198. 
100 Hjort 2002, s. 88–121. 
101 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 502. Hjort har redogjort för hur ordnings-

maktens farhågor om att världsmedborgarna var kommunister visade sig sakna grund. 
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grunden att när Europa sökte upprättelse efer andra världskriget växte 
ett politiskt narrativ om väst och öst. Väst skildrades som fritt, individu-
ellt och demokratiskt, mot projektionsytan det förtryckande öst. Samti-
digt, på andra sidan järnridån, utvecklades berättelser om det förtryckan-
de väst.102 Bland världsmedborgarna uttrycktes det vara en plikt att föra 
»det mänskligas talan« och »efersträva vänskapliga förbindelser över 
›järnridån‹« för att minska spänningen mellan »öst och väst« men att 

[s]äger man ett gott ord om Ryssland eller om ryska förhållanden – ge-
nast är man kommunist eller »smygkommunist«. Nu är det så, att en av 
fredsrörelsens största uppgifer är att söka utjämna motsättningar mellan 
folken […].103 

Även om kommunism fanns med i säkerhetstjänstens hotbild om Världs-
medborgarrörelsen verkar säkerhetspolisen framför allt ha bedömt 
världsmedborgarna som svåra att placera på den politiska kartan.104 Som 
Hjort skriver ansåg säkerhetspolisen att rörelsen var en företeelse av ex-
trem antimilitär karaktär, men med en målsättning som var höljd i dun-
kel.105 Däremot kunde säkerhetspolisen fastslå att världsmedborgarna 

Även om säkerhetspolisen inte fann kopplingar mellan Världsmedborgarrörelsen och 
kommunistpartiet kunde de konstatera att den första hade relationer till syndikalismen 
respektive Fredshögskolan, som i sin tur möjligen hade relationer till kommunister. För 
vidare läsning, se Hjort 2002, s. 88–122. Om att de i fredsgrupperingar kunde antas vara 
kommunister, se Nehring 2017, s. 502, 507. Se även David Cortright, Peace. A history of 
movements and ideas (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008), s. 1. 

102 Salomon, Larsson & Arvidsson 2004, s. 7, 8, 10. Spridandet av den amerikanska 
världsbilden i inte minst media, som utmålade kommunismen som diktatorisk och mi-
litärt hot, kom att sätta stark prägel på den svenska eferkrigsmentaliteten – »som lärde 
generationer av biobesökare att ondskan talade engelska med rysk brytning«, som det 
uttryckts i ett översiktsverk om Sveriges historia. Sveriges långa historia av konfikter 
med Ryssland, och rysskräck, bidrog här till att landet blev särskilt mottagligt för sådana 
typer av amerikanska infuenser. Se Salomon, Larsson & Arvidsson 2004, s. 8; Arvidsson 
2004, s. 192; Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 472, 506, 592–594. Citatet hämtat 
från Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 472. 

103 »Krönikan: Att föra det mänskligas talan«, Mondialisten 1958: 1, s. 15. 
104 För vidare läsning, se Hjort 2002, s. 88–121. 
105 Hjort 2002, s. 88–121. 
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saknade patriotiskt och lojalt sinne, och vidare beskrevs dessa som bo-
hemnaturer, existentialister, idealister och psykiskt undermåliga.106 

Att Världsmedborgarrörelsen gick mot tidens vindar framträder också 
i pressen. Vid fera tillfällen beskrevs världsmedborgarna med raljerande 
ton. Där förekom epitet som »bortskämda problembarn«, »naiva kring-
strykare« och »sommarvandrande blåögda unga campingpar«. Vida-
re beskrevs dessa fredsförespråkare ha »brist på disciplin« och Oskars-
son presenterades som den »blåögde militärhataren«.107 Med andra ord 
kunde fera röster i samtiden fnna världsmedborgarnas politiska positio-
nering som bekymmersam, naiv, löjlig eller helt enkelt orealistisk. Det 
är vanligt förekommande genom historien att motståndare till pacifsm 
har utmålat pacifster som känslomässiga, naiva och verklighetsfrånvän-
da drömmare, och inte minst kan en kvinnlig genuskodning synliggöras 
i sådana beskrivningar, vilket behandlas i kapitel fyra.108 Samtidigt är det 
också, historiskt sett, vanligt förekommande med negativa föreställning-
ar om världsmedborgare, vilket förklaras vidare i kapitel fem. 

Mondialismens relationer till samtida ismer 
Även om den svenska säkerhetspolisen inledningsvis sökte utreda huru-
vida Världsmedborgarrörelsen hade kommunistiska sympatier visar dess 
idévärld att världsmedborgarna snarare misstrodde både kommunistiska 
och kapitalistiska stater. Den kritiska positioneringen grundades på ett 
avvisande av militarism. I en artikel som bland annat riktade kritik mot 
militärutbildningen skrev Inge Oskarsson att 

106 Hjort 2002, s. 108–111. 
107 Om »bortskämda problembarn« och »brist på disciplin« se pressklipp: kuvert pa-

cifsm – 1953: »Fredsapostlar« 1949. I denna artikel citerades även till Tidningen för Ska-
raborgs län som ska ha beskrivit världsmedborgarna som »sommarvandrande blåögda 
unga campingpar« och »naiva kringstrykare«. För »blåögde militärhataren« se »Oroligt 
efer fredsmöte i Karlskrona«, Blekinge Läns Tidning 1949-05-27, s. 1, 12. 

108 Om hån mot pacifster, se till exempel Andersson 2011, s. 74–93; Ahlbäck & Sun-
devall, »Introduction«, (red.) Ahlbäck & Sundevall 2014, s. 6. 
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Världen skulle säkert se bättre ut om amerikansk ungdom utbildades till 
att med vetenskapligt och moraliskt riktiga metoder övertyga event. ryska 
ockupationstrupper om demokratins fördel. Medan rysk ungdom utbildas 
på samma sätt att övertyga event. amerikanska ockupationstrupper om 
kommunismens fördelar.109 

Vidare, i artikeln »Civilisationens dödgrävare«, hade det några år tidi-
gare riktats kritik mot internationell rustningsindustri och den anonyma 
skribenten menade att regeringar i både öst och väst gjort sig beroende 
av vapenimport: 

Genom att behärska pressen och fnansiera en del partier håller rustnings-
industrin ett ödesdigert grepp om det politiska livet i väster. Lika hårt som 
den kommunistiska diktaturen håller människorna i öster. 

Ingen regering anser sig kunna undvara vapen. Alla är beroende av va-
penimport.110 

Världsmedborgarrörelsen riktade sålunda där kritik mot vad som kan 
betecknas som tidens militärindustriella komplex, i vilket vapentillverk-
ning fungerade som en ekonomisk motor också för nationalstaten Sveri-
ge.111 I artikeln ovan påpekade skribenten att arbetarna i företaget Bofors 
i Värmland hade tillverkat de granater som dödat fransmän, engelsmän 
och tyskar under andra världskriget: »Här arbetar medel-Svensson, med-
lem i LO och fackföreningsinternationalen. På sitt ackord den 9/2 1941 
gjorde han granaten [– – –] Den svenska arbetaren i Bofors är den sanne 
internationalisten«.112 Överhuvudtaget var internationell vapenindustri 
ett bärande tema i periodikan, där läsarna uppmuntrades att studera äm-
net.113 Kritik mot internationell vapenhandel hade cirkulerat i facklittera-

109 Inge, »Vi måste värja våra liv«, Mondialisten 1958: 1, s. 2f. Citat från sida 3. Oskars-
son framhävde här att i Indien fck värnpliktiga välja Satyahgraha (Gandhis icke-vålds-
metod) istället för militärutbildning. 

110 »Civilisationens dödgrävare«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 3–6. Citat från sida 4. 
111 Om det militärindustriella komplexet, se till exempel Sundin 2006, s. 274; Hird-

man, Björkman & Lundberg 2012, s. 497–500. 
112 »Civilisationens dödgrävare«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 3–6. Citat från sida 3. 
113 Se till exempel »Köp genom världsmedborgarna!«, Mondialisten 1959: 3, s. 4; 

»Köp genom världsmedborgarna!«, Mondialisten 1960: 1, s. 3; »Köp genom världsmed-
borgarna!«, Mondialisten 1962: 3, s. 8. 
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tur i Sverige sedan åtminstone kring 1920-talet, och bland verk om detta 
som världsmedborgare uppmärksammade fanns Civilisationens dödgrä-
vare, där titeln är densamma som på artikeln ovan, samt Rustningsindu-
strins blodiga international och Kampen mot rustningsindustrin. Samtliga 
utgavs på 1930-talet och den sistnämnda skrevs av Carl Johan Brunskog 
som var aktiv i föreningen Mellanfolkligt samarbete för fred och vars verk 
spreds under 1950-talet också av FN-föreningen i Sverige.114 

Med andra ord byggde Världsmedborgarrörelsen vidare på den kri-
tik mot vapenindustrin som hade väckts redan under mellankrigstiden 
och genom sådan litteratur förordade den totalt avståndstagande till alla 
krigsaktiviteter. Rörelsens kritik mot internationell vapenindustri gick 
hand i hand med dess antimilitaristiska positionering, där den riktade 
fokus mot militären. I denna fråga hade rörelsen en nära relation till syn-
dikalister, där det i ett tidigt skede fanns ett samarbete mellan syndika-
lister och världsmedborgare. Till saken hör att Oskarsson var verksam 
i syndikalistiska kretsar, och när de så kallade fredskravallerna bröt ut 
i maj år 1949 uttryckte det syndikalistiska ungdomsförbundet stöd till 
Oskarsson i organisationstidskrifen Storm.115 I den framfördes att po-
lisen i Karlskrona agerade felaktigt efersom fredsförespråkarna enbart 
hade framfört sina politiska meningar.116 Som har nämnts publicerade 
Storm Världsmedborgarpakten och Oskarsson, som förekom som skri-
bent i Storm, skrev i den om vapenvägran och världsfred utifrån Världs-
medborgarrörelsens perspektiv. Bland annat skrev han att det i atom-

114 H. C. Engelbrecht & F. C. Hanighen, Civilisationens dödgrävare. Krigsindustrien och 
den internationella vapenhandelns metoder, övers. av Ragnar Wetterblad (Natur och kul-
tur, Stockholm, 1934). Se även Världsmedborgaren 1957: 3, s. 6. Vidare: Otto Lehmann-
Russbüldt, Rustningsindustriens blodiga international (Stockholm: Nya vägars förlag, 1930); 
Carl Johan Brunskog, Kampen mot rustningsindustrin, (Informationsbyrån för fredsfrågor 
och mellanfolkligt samarbete, Stockholm, 1933); »Carl Johan Brunskog: in memoriam«, 
1935, Mellanfolkligt samarbete, 1935(5):3, s. 81–84. Se även Världsmedborgaren 1957: 3, s. 6. 

115 Syndikalistiska Ungdomsförbundets CS, »Fredskämpe häktas som folkuppvigla-
re«, Storm 1949: 6, s. 1. 

116 Om Oskarssons bakgrund som antimilitaristisk uppviglare se Oskarsson 1990; Os-
karsson 1991. Se även Hjort 2002. Om syndikalisters stöd till världsmedborgare se Syn-
dikalistiska Ungdomsförbundets CS, »Fredskämpe häktas som folkuppviglare«, Storm 
1949: 6, s. 1. 
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bombens tid inte längre var möjligt att försvara friheten och sig själv med 
våld, utan att medborgarna i självbevarelsedrif borde dels förstöra sta-
ternas vapen, dels vägra värnplikten. Tiden, menade han, hade kommit 
för en rörelse av handlingskrafiga människor som genom moralisk kraf 
kunde överbrygga konfikten mellan de två maktblocken.117 

Men i eferföljande nummer förklarade Storms redaktion att Oskars-
sons inlägg hade väckt kritik bland fera läsare och att detta påkallade ett 
ställningstagande. Redaktionen tog avstånd från den radikala antimilita-
rism som kommit till uttryck, för att den inte kunde ses som förenlig med 
Storms linje i fredsfrågan. För att tydliggöra den linjen hänvisade redak-
tionen till ett förbundsuttalande från i juni 1949. Genom det underströk 
redaktionen sina fredliga avsikter men förklarade att i militärfrågan var 
det inte möjligt att vara total antimilitarist, sett till våldet som utspela-
de sig i samtiden. Därmed förklarade redaktionen att Storm stödjer den 

linje som först vill skapa en europeisk federation och med utgångspunkt 
från denna så småningom nå fram till en världsunion. Vi är liksom Oskars-
son världsmedborgare och absoluta antimilitarister och krigsmotståndare 
men vi blundar inte för verkligheten. Det är skillnaden.118 

Med andra ord skulle Världsmedborgarrörelsens antimilitaristiska posi-
tionering beskrivas som orealistisk av så vitt skilda aktörer som syndika-
lister och säkerhetspolisen. Samarbetet mellan Världsmedborgarrörelsen 
och syndikalister tog slut med anledning av försvarsfrågan, åtminstone 
enligt Oskarsson som skrev det i sin självbiograf.119 Det är dock sanno-
likt att syndikalister kunde ha litet olika inställning i frågan efersom det 
sedan andra världskriget hade växt en idéstrid bland syndikalister.120 

117 Inge Oskarsson, »Det är farligt med vapen«, Storm 1949: 9, s. 1f. 
118 Redaktionen, »Vi och militärfrågan«, Storm 1949: 10, s. 8. 
119 Oskarsson 1991, s. 21. 
120 Syndikalismen har sina rötter i 1800-talet och fck fäste i Sverige under 1900-talet 

och är jämte socialdemokratin och kommunismen en av socialismens grenar. Syndika-
listerna, som organiserade sig i Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) sedan år 
1910, byggde sitt politiska motstånd på antimilitarism. För vidare läsning, se Lars Olsson, 
»Klasskamp eller klassamarbete«, Lars Olsson & Lars Ekdahl, Klass i rörelse. Arbetar-
rörelsen i svensk samhällsutveckling (Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibl., 2002), 
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I och med andra världskriget och framför allt hotet från fascism växte 
den nationella försvarsviljan och det skapade spänningar i syndikalismen. 
Historikern Karl Molin har visat att idéstriden stod mellan antimilita-
rism och antifascism, där syndikalismens statsfentlighet sattes i gung-
ning.121 Idéstriden hade fera bottnar där det dels handlade om att inte 
söka övertyga arbetare som valde att ställa upp i krig, dels att fascistiska 
stater kunde framstå som starkare hot mot arbetarklassen än kapitalis-
tiska stater.122 Diskussionen utmynnade i en laddad kompromiss där rol-
lerna svensk medborgare och syndikalist spändes mot varandra. Majo-
riteten valde att vara passiva i att inte sabotera krigsaktiviteter men inte 
heller bidra till dem och till medlemmar kommunicerades att de kunde 
eller borde ställa upp i försvaret, samtidigt som organisationen behöll sin 
antimilitaristiska positionering. I vilket fall visar konfikten att syndika-
lismen förändrades ideologiskt sett till hur långt syndikalister skulle dra 
sin antimilitaristiska positionering i relation till syndikalismens idéprin-
cip att motarbeta nationalstaterna.123 

Sett till syndikalisternas historia att göra motstånd mot militären och 
nationalstaten är det föga anmärkningsvärt att de delvis kunde möta 
Världsmedborgarrörelsen, och att Storm avvisade tanken om att vara 
total antimilitarist kan till viss del förklaras av att syndikalister redan ti-

s. 16–27; Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903–1922 (Stockholm: Federativ/ 
Göteborgs universitet, 1975). 

121 Det handlade inte längre enbart om att bekämpa kapitalism och krig utan om att 
försvara demokrati och fred. Se Karl Molin, »Antimilitarism och antifascism – svensk 
syndikalism inför det fascistiska hotet 1935–1942«, Meddelande fån Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek: 14–15 [Tema: syndikalismen] (1980), s. 62–69. Molin skrev sin av-
handling »Försvaret, folkhemmet och demokratin« i forskningsprojektet Sverige under 
andra världskriget (SUAV): Karl Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin. Socialde-
mokratisk riksdagspolitik 1939–1945 (Stockholm: Stockholms universitet, 1974). 

122 Det uppstod debatter när Finland drogs in i kriget och när tyska trupper närmade 
sig Sverige. 

123 En infytelserik röst bland syndikalister, Albert Jensen, hörde till dem som under 
kriget höll fast vid syndikalismens idéprinciper – att inte följa nationalstaterna – och där-
med valde han en position som under kriget kunde tolkas som omoralisk. Jensen ansåg 
att idéstriden delvis var en generationsfråga. Han menade att anarkosyndikalister fört 
syndikalismen i en riktning där de antistatliga principerna hotades av kompromisser. Se 
Molin 1980, s. 62–69. 
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digare hade kompromissat med den positioneringen men också att tidens 
växande militära hot försvårade en total antimilitarism. Det ska dock un-
derstrykas att även om Storm avvisade Världsmedborgarrörelsens anti-
militarism fck Oskarsson åter utrymme att skriva om pacifsm och om 
Världsmedborgarrörelsen. Vid den tidpunkten, år 1951, var Oskarsson 
fortsatt aktiv i Storm – där han fgurerade både som skribent och redak-
tör.124 Att Oskarsson rörde sig mellan Storm och Världsmedborgarrö-
relsen innebär dock inte att de två senare aktörerna drev en gemensam 
kamp. Det hör till saken att syndikalisterna, som drevs av en socialis-
tisk åskådning, förde fram sin samhällskritik utifrån ett klassperspektiv 
medan världsmedborgarna drevs av en kosmopolitisk åskådning. Världs-
medborgarnas intresse av militären fokuserade att människor (jämför 
arbetare) inte skulle döda varandra i krig. Den kosmopolitiska åskåd-
ningen var dessutom förenad med en tydlig pacifstisk positionering, 
vilket till exempel kom till tydligt uttryck i en notis i Världsmedborga-
ren år 1957 där det förklarades att »[t]apprast är den som inte vill vara 
tapper i krig. Försvara dig utan våld! Alla människor är bröder. Du är 
världsmedborgare«.125 

Den pacifstiska positioneringen i Världsmedborgarrörelsen har dels 
sin förklaring i den idégrund som Citoyens du Monde etablerade, dels i 
Schreibers starka intresse för Gandhi. Med Oskarsson påbörjade Schrei-
ber mot slutet av år 1949 en resa mot Indien, och detta för att Schreiber, 
enligt Oskarsson, studerade sanskrit, hade intresse för hinduism och be-
traktade sig som en lärjunge till Gandhi.126 Även i pressen framkom att 
Schreiber infuerades av Gandhi.127 Schreibers intresse för Gandhi kan 
ha haf betydelse för rörelsens idériktning, och möjligen hade hennes 
intresse väckts på Fredshögskolan i Stockholm, där bland annat indisk 

124 Inge, »Debattinlägg: Pacifsmen«, s. 10; Inge Oskarsson, »Varför blir det krig?«, 
s. 6, 8; »Världsmedborgarrörelsen«, s. 8, i Storm 1951: 1. I detta nummer var Oskarsson 
redaktör tillsammans med Tore Johansson. 

125 Världsmedborgaren 1957: 3, s. 9. 
126 Se Oskarsson 1991, s. 4; Oskarsson 1990, s. 130. 
127 Se »Linköpingssoldater skulle bränna uniformerna på bål«, AT 1949-05-28. Akt 

P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 
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religion studerades.128 När rörelsen senare utgav en periodika fgurerade 
Gandhi som en förebild men vid den tidpunkten hade Schreiber lämnat 
Sverige. År 1953 gife hon sig med en amerikansk medborgare och sedan 
1955 folkbokfördes hon i USA.129 Med det försvinner Schreiber ur Världs-
medborgarrörelsens historia. 

Vad som hittills har framgått är att världsmedborgarna gav uttryck för 
en kosmopolitisk identitet (världsmedborgare) och att de anknöt till 
antimilitarism (krigsmotstånd) och pacifsm (fredlig kampmetod). Gäl-
lande pacifsmen gick Världsmedborgarrörelsen i takt med andra grup-
peringar i tiden. Den infytelserike pacifsten Per Anders Fogelström och 
reservofceren Roland Morell lät år 1958 publicera I stället för atombomb 
där de på sextiofem sidor förklarade hur »frihet från fruktan« enbart 
kunde uppnås bortom den militärstrategiska debatten. De menade att 
frihet, trygghet och säkerhet inte kunde försvaras av vapenteknik utan 
av en humanistisk livssyn. Fogelström och Morell föreslog att omfördela 
medel från det militära försvaret till internationellt hjälparbete för den 
så kallade »tredje världen«, ett begrepp som myntades under 1950-talet 
i Frankrike och som sattes på kartan i svenskars föreställningsvärldar via 
de många resereportage som skrevs kring denna tidpunkt.130 

Fogelströms och Morells förslag om omfördelning för hjälparbete 
bär likheter med det som världsmedborgare i Paris år 1948 föreslog i sin 
pakt.131 I den pakt som cirkulerade i Sverige sedan år 1949, och som fun-
gerade som ett rättesnöre genom moderrörelsen i Paris, förklarades att 
Världsmedborgarrörelsen sökte inrätta en 

128 Oskarsson skriver att de träfades där och att Schreiber regelbundet gick på före-
läsningar: Se Oskarsson 1990, s. 131. På Fredshögskolan studerades även internationellt 
samarbete och rätt, federalism, nationalism och atomenergins faror. Se Engkvist 1988. 

129 Margareta Schreiber (1927). Adresskortregister 1926–1967, Stockholm stadsarkiv. 
130 Per Anders Fogelström & Roland Morell, I stället för atombomb. Ett förslag (Stock-

holm: Bonnier, 1958). För vidare läsning om tredje världen, se Hirdman, Lundberg & 
Björkman 2012, s. 518. 

131 Det fanns även andra beröringspunkter mellan Fogelströms & Morells förslag och 
Världsmedborgarrörelsen. Båda såg Förenta nationerna som ett instrument för mellan-
folkligt respektive mellanmänskligt samarbete, och även världsmedborgarna baserade sin 
fredslösning på demokratiska och humanistiska principer. Se Fogelström & Morell 1958. 
Om Världsmedborgarrörelsens relation till Förenta nationerna, se kapitel tre. 
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världshjälpstjänst (Services d’Intérèt Mondial), avsedd att säkerställa värl-
dens livsmedelsförsörjning, trygghet och information. Vi ger de första 
valda ombuden i Folkens Församling […] uppdraget att […] tekniskt full-
komna och maximalt höja avkastningen av de maskiner som arbetar ute-
slutande för fredens behov.132 

När Fogelström och Morell lade fram sitt förslag tio år senare hade freds-
rörelsen växt i Sverige på så sätt att krav om avrustning och solidaritet 
med världens folk hade stärkts. Deras bok vann infytande och fck fart 
på debatten om kärnvapen och pacifsm i Sverige.133 Även om de två var 
långt ifrån så radikala som Världsmedborgarrörelsen, till exempel beja-
kade de nationalism i avseendet att de anspelade på svenska folkets sunda 
försvarsvilja att skydda de nära (snarare än en ärorik historia), kom deras 
förslag att kombinera Sveriges neutralitetspolitik med ett fredsbevarande 
försvar av aktivt internationellt hjälparbete och allmän nedrustning att 
framstå som hotfullt för ledande politiker.134 Nu växte en splittring mel-
lan fredsförespråkare och socialdemokrater. 

Tidigare hade socialdemokrater kunnat samverka med den del av 
fredsrörelsen som Fogelström hörde till.135 Som historikern Anna-Greta 
Nilsson Hoadley skriver fanns under 1950-talet i huvudsak två grenar av 
fredsrörelsen i Sverige. Organisationer som var knutna till den Svenska 
Fredskommittén, där Kommunistpartiet rörde sig, bemöttes kyligt av 
både det Socialdemokratiska partiet och av Landsorganisationen. Där-
emot var såväl socialdemokrater som folkpartister involverade i den gren 
ledd av paraplyorganisationen Sveriges Fredsråd, där den infytelserika 
Svenska freds- och skiljedomsföreningen ingick tillsammans med Inter-
nationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Den förra leddes länge 

132 »Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. 
133 Det bör påpekas att pacifsmen hade medvind världen över när Fogelström och 

Morell skrev sin bok, samma år hade omkring 9000 vetenskapsmän från 44 länder slutit 
upp för att varna för den pågående kärnvapenutvecklingen. Se Fogelström & Morell 1958. 

134 Fogelström & Morell 1958. Se särskilt sidorna 16, 44. Sveriges säkerhet, menade 
Fogelström och Morell, kunde garanteras av Förenta nationerna om Sverige blev en så 
kallad Röda korsstat, vilket innebar att omkringliggande stater genom vänskapsfördrag 
skulle garantera att de inte skulle angripa Sverige. För vidare läsning, se Anna-Greta Nils-
son Hoadley, »Nedrustning eller atomvapen?«, Arbetarhistoria 1985: 33, s. 20–21. 

135 Nilsson Hoadley 1985, s. 20f. 
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av en folkpartist och den senare av socialdemokraten Signe Höjer, som 
även engagerade sig i sociala frågor och missionsarbete. Trots att Svenska 
freds-och skiljedomsföreningen verkade för avrustning och socialdemo-
krater hade strukit avrustning ur sitt partiprogram hade de samarbetat.136 

Fram tills nu. Ledande socialdemokrater, däribland statsministern 
och försvarsministern, gick jämte socialistisk press till ofentligt angrepp 
mot pacifsm, mot pacifster och mot dem som förespråkade avrustning. 
Dessa ansågs vara emot neutralitetspolitiken. Efersom kärnvapenfrågan 
hörde till den blocköverskridande försvarspolitiken kom Fogelströms 
och Morells bok att hota både socialdemokratin och landets stabilitet 
och internt klargjorde det Socialdemokratiska partiet sin ställning i för-
svarsfrågan. Internationella kvinnoförbundet valde att inte ta ställning 
medan Svenska freds-och skiljedomsföreningen slöt upp bakom Fogel-
ström och Morell.137 Under resten av decenniet splittrade frågan Social-
demokraterna inifrån, där partiets kvinnoförbund med Inga Torsson i 
spetsen utgjorde den starkaste motkrafen.138 

I denna situation utvecklades nya förgreningar av fredsrörelsen på 
fredsfältet. I Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA), som be-
stod av omkring tjugo personer, engagerade sig Fogelström tillsammans 
med bland andra Barbro Alving och Bertil Svahnström.139 Kärnan bestod 
av författare, konstnärer, akademiker och opinionsbildare, där AMSA 
proflerades som en partipolitiskt obunden förening som verkade för 
nedrustning överlag.140 Svenska freds- och skiljedomsföreningen valde 

136 Nilsson Hoadley 1985, s. 20f. 
137 Nilsson Hoadley 1985, s. 20f. 
138 En annan tongivande socialdemokratisk motståndare mot en svensk atombomb, 

Östen Undén, hävdade att Sverige skulle utgöra ett större hot mot Sovjetunionen och 
således löpa större risk att dras in i ett kärnvapenkrig. Se Hirdman, Lundberg & Björk-
man 2012, s. 509f. 

139 Nilsson Hoadley 1985, s. 20f. 
140 Aktionsgruppen mot svensk atombomb vann sympati hos bredare befolknings-

skikt. För vidare läsning om AMSA, se Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 512f.; 
Harald Gustafsson, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år (Lund: Student-
litteratur, 2017), s. 263. 
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att ansluta sig till AMSA:s programpunkter nej till svensk atombomb och 
fortsatt debatt om att omfördela försvarsmedel till bistånd.141 

Trots att Fogelström och Morell hade uttryckt sig negativt om Davis 
rörelse kom världsmedborgarna baserade i Sverige att välkomna deras 
bok.142 I Mondialisten år 1958 skrev Aina Larsson att pacifstdebatten i 
radio och tv hade »fått en spark framåt« och att boken innehöll dels idéer 
som världsmedborgare länge fört fram, dels nya idéer – och att det var 
symboliskt viktigt att en militärförespråkare och en pacifst kunde enas i 
försvarsfrågan. Att »gå till ofensiv« i »mänsklighetens tjänst«, som gjor-
des i boken, ansågs vara i linje med Världsmedborgarrörelsens strävan. 
Larsson såg detta som en chans för världsmedborgarna att med än stör-
re kraf föra fram sina idéer.143 Det förklarades också i Mondialisten att 
rörelsen nu hade »satsat hårt för att utnyttja medvinden som vi har fått 
genom pacifstdebatten i press, radio och TV«.144 Med andra ord tyckte 
sig världsmedborgarna ha vind i seglen år 1958. 

En ny början: mondialism 
Hittills har fokus riktats mot att rekonstruera händelseutvecklingen för 
Världsmedborgarrörelsens bildande, lyfa fram världsmedborgarnas cen-
trala idéer i den inledande fasen och veckla ut det omgivande politiska 
landskapet. I det följande fördjupas världsmedborgarnas budskap om en ny 
politisk konstitution utifrån ett temporalt perspektiv på politiskt agerande. 

Att Världsmedborgarrörelsen kan betraktas som ett initiativ för en ny 
början markeras på sitt mest grundläggande plan av hur de organisera-
de världsmedborgarna använde de nya begreppen mondialist och mon-
dialism i försöket att öppna för en ny framtid. Parallellt användes be-
greppet världsmedborgare som ett politiskt medel för att underminera 
nationalstaten. Som Fareld skriver menar Arendt att efer andra världs-

141 Nilsson Hoadley 1985, s. 20f. 
142 Världsmedborgarna beskrevs som förvirrade i Fogelströms och Morells bok, där de 

omnämnde Davis rörelse för världsmedborgarskap. Se Fogelström & Morell 1958, s. 13. 
143 Aina Larsson, »en bok – ett förslag«, Mondialisten 1958: 2, s. 3. 
144 »och ett nödrop«, Mondialisten 1958: 2, s. 4. 
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kriget är tiden enligt en förändrad tidsuppfattning ur led och behovet 
av en ny början aktualiseras. Människor, skriver Fareld, måste orientera 
sig på nytt, återerövra ett språk, ett tänkande […] för att »påbörja något 
nytt«.145 Enligt Arendt är en början dels en rörelse mot något ovisst, dels 
en rörelse förankrad bakåt i ett erfaret förfutet.146 I Människans villkor 
skriver Arendt att en människa initierar nya handlingar för att hon kan 
skapa sina egna villkor i en rådande värld och det får, som Arendt skriver 
i Om revolutionen, ett tydligt politiskt uttryck i revolutionärt agerande.147 

Att världsmedborgarna överhuvudtaget mobiliserade sig i en politisk 
samvaro för att förändra samhället i grunden kan förstås mot bakgrund av 
att de orienterade sig politiskt mot framtiden genom en tidsöppning.148 
Arendt skriver i Te Life of the Mind att en tidsöppning är en människas 
tänkta plats i tiden. I detta tänkande ryms en interaktion mellan förfut-
enhet och framtid, utifrån en föreställning om vad som inte längre borde 
vara och vad som kan bli.149 En sådan tidsöppning visar sig vid tidpunk-
ter i historien när människor föreställer sig att traditionen inte längre kan 
vägleda.150 Världsmedborgarnas skrifer och aktioner visar tydligt att rö-
relsen positionerade sig vid ett avgörande ögonblick i historien, vid en 
punkt noll. 

Rörelsen förklarade som sagt tiden som kommen för handlingskrafiga 
människor, att framtidsperspektiven var skrämmande, att nya krig vän-
tade, att samtiden slets isär av militarism och nationalism och att natio-
nalismen i det förfutna hade banat vägen för ohyggliga krig. I en sådan 

145 Fareld 2013, s. 145. Se även Arendt [1946] 1994, s. 158–162; Arendt [1969] 2008, s. 
80. 

146 Arendt [1958] 2016, s. 231–255; Hannah Arendt, Te Life of the Mind (San Diego/ 
Calif.: Harcourt Brace Jovanovich, 1981), (del 1), s. 202. 

147 Arendt [1958] 2016, s. 35f, 233f; Arendt [1963] 2006, s. 18f. 
148 För en diskussion om hur Arendts begrepp tidsöppning kan förstås, och framför 

allt i relation till politiska aktiviteter, se Buhre 2019, s. 248–253. 
149 Arendt 1981 (del 1), s. 202–213. Se även till exempel Arendt [1961] 2006, s. 6. I en 

läsning av fera av Arendts texter visar Buhre hur tidsöppningen, som utspelar sig i männi-
skors tänkande, kommer till uttryck i politiska sammanhang där en aktör, som förhåller 
sig till förfutenhet och framtid i ett nutidsförankrat agerande, utför en handlingsinriktad 
politisk aktivitet. Se Buhre 2019, s. 249–251. Se även Arendt [1961] 2006, s. 13f. 

150 Arendt 1981 (del 1), s. 212f. Se även till exempel Arendt [1961] 2006, s. 10, 13f. 
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framtidsbetraktande och bakåtfokuserad tidsorientering har, som Peys 
skriver, människors föreställningsförmåga en avgörande roll för hur ak-
tören kan placera sig i tiden, och i en tidsorientering som den kan såväl 
det förfutna som framtiden fyllas med skrämmande innebörder, och det 
hanteras i ett meningsskapande berättande.151 I världsmedborgarnas po-
litiska berättande framträder ett föreställt inte längre och ett inte ännu, 
och som Buhre skriver kan en tidsöppning visa sig som en revolutionär 
öppning där människor minns med fruktan och hopp.152 I de skrifer som 
Världsmedborgarrörelsen cirkulerade framträder hur mondialismen föd-
des ur en kritik över vart etablerade politiska principer och traditioner 
hade lett människan, och i dem förekom ett hopp om en ny politisk kon-
stitution. Världsmedborgarnas organisering och mondialismens framväxt 
kan sålunda förstås i ljuset av att det under eferkrigstiden växte ett tvivel 
på att historiskt etablerade politiska principer kunde vägleda människan 
mot en ljus framtid.153 

Även om idén att människans förnuf banade väg för ett oavbrutet 
framsteg hade fått en bärande position i det västerländska tänkandet från 
mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet, i takt med att vetenska-
pen, ingenjörskonsten och industrialiseringen satte allt starkare prägel 
på samhällsutvecklingen, kom tilltron till framsteget att försvagas efer 
andra världskriget. Över den västerländska kulturen, dess upphöjda för-
nuf, svepte det besinningslösa våldet och totalitära maktövertagande-
na som en skugga.154 Mondialismens framväxt kan sålunda förstås i hur 
Världsmedborgarrörelsen försökte göra upp med västerländsk kultur och 
politisk tradition, vilket behandlas närmare i kapitel fyra. 

151 Peys 2020, s. 125f. Se även till exempel Arendt 1954, s. 322, 323, 308. 
152 Buhre 2019, s. 252f. Se även Arendt 1981 (del 1), s. 205. 
153 Om tiden som bruten ur led efer just andra världskriget, se Fareld 2013, s. 145–158. 

Om relationen mellan tidsöppning och en raserad tradition, se Arendt 1981 (del 1), 212f; 
Buhre 2019, s. 252f. 

154 Hannah Arendt, Te Origins of Totalitarianism (New York: Schocken Books, 1951] 
2004). Se även Fareld 2013, s. 145. I detta verk redogör Arendt för de historiska, ekono-
miska och politiska omständigheter som dels bidrog till upplösningen av traditionens 
politiska och moraliska värden, dels för uppkomsten av 1900-talets totalitarism och inte 
minst den som utspelade sig i naziregimen. 

86 



 

  

 

 
 
 

Samtidigt som mondialismen erbjöd något nytt (en ny politisk kon-
stitution) har det också i detta kapitel redogjorts för hur mondialismen 
hämtade idéer ur andra ismer i tiden. Mondialismen anknöt till syndika-
lism och pacifsm samtidigt som den positionerade sig mot andra ismer: 
militarism, nationalism, kapitalism och kommunism.155 Vad som också 
var karaktäristiskt för mondialismen var att den, sett till hur den inled-
ningsvis och explicit defnierades av Världsmedborgarrörelsen, framför-
des vila på något historiskt. I artikeln »Mondialismen« skrev Oskars-
son att 

vidga tankar och omsorger till att innesluta alla är mänsklighetens största 
uppgif. 

Mondialismen har förts fram långt före oss, av människor som nu är döda 
– men deras gärning lever i det mänskliga tänkandet, – som en början för 
oss att fortsätta, för oss att bringa vidare till nya generationer.156 

Det förekom i artikeln en referens till antikens Grekland i meningarna 
att de »gamla grekerna räknade samhällsskapandet som den skönaste 
av de sköna konstarterna [– – –] Må vi alla känna oss medskapande i ett 
stort konstverk, som vi tillsammans skall göra så fulländat som möjligt 
– Världssamhället«.157 Stoiker nämndes inte men det kan infikas att i 
Oskarssons eferlämnade privata papper fnns anteckningar om stoiker-
nas tusenåriga lära om naturrätten, om mänskliga rättigheter, om rätten 
till liv.158 

Den kosmopolitiska åskådning som implicit framträdde i artikeln 
ovan fck sin historiskt situerade innebörd genom meningar om att ingå 
i »den andras« perspektiv, där det hänvisades till att hungra med männi-
skor i Indien och Kina, lida med de slagna (i Ungern och Algeriet), leva 
med fångarna i Sibiriens och Spaniens läger. Sålunda skulle den efer-
krigstida världsmedborgaren engagera sig i den samtida nöd som andra 

155 Om ismformering, hur en ism kan integreras i och lösgöras från andra ismer, se 
Kurunmäki & Marjanen 2018A, s. 246; Kurunmäki & Marjanen 2018B, s. 261f. 

156 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
157 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
158 Privat anteckning, »Alla har rätt till liv« (odaterad) ur samling Inge Oskarsson: 

privat [upprättad av Jenny Gustafsson]. 
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»landsmän« världen över upplevde vid just denna tidpunkt.159 Vidare 
hade mondialismen sin tydliga historiskt situerade innebörd i hur Davis, 
genom Fredens anatomi av Reves, hade framställt problemet med freden 
som grundat i den samtida suveränitetsprincipen. »Som mondialister«, 
skrevs det i Mondialisten år 1958, 

har vi all anledning att här redogöra för de idéer, som Reves gjort sig till tolk 
för. Ty grundtonen i hans framställning är världsmedborgarskapstanken – 
artsolidariteten mellan människorna och nyckeln till freden, som gör alla 
andra livsviktiga problem till andrahandsfrågor [– – –] tiden pockar på det 
slutgiltiga steget till en pacifserande [sic] mondial sammansmältning.160 

I artikeln förklarades att Reves bok skrevs mot bakgrund av andra världs-
kriget och med fokus mot den hotande atombomben, och att den belys-
te problemet med nationalstatlig suveränitet. Med utgångspunkt i Reves 
bok framförde skribenten att vägen fram inte längre kunde gå »över ru-
inhögar, atomaska och massförintelse« och att den »nationella suverä-
niteten« är »endast en fktion, den är redan död. Vi envisas blott med att 
begrava liket«.161 I nästa kapitel riktas fokus mot hur världsmedborgarna 
sökte förverkliga sin dröm om ett världsomfattande samhälle, ett som i 
Reves och Davis anda byggdes bortom nationalstaternas begränsningar. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har händelseförloppet när Världsmedborgarrörelsen bil-
dades rekonstruerats, och det samtida sammanhanget har vecklats ut. 
Världsmedborgarna i Sverige följde i moderrörelsen Citoyens du Mondes 
spår och framträdde som en mycket handlingsinriktad rörelse, koncen-
trerad kring direkt aktion, och detta resulterade i att såväl pressen som sä-
kerhetspolisen riktade intresse mot de organiserade världsmedborgarna. 

159 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
160 »En väg till världsfred«, Mondialisten 1958: 3, s. 4f. Citeringar är från sida 4. Se 

även Reves 1946. 
161 »En väg till världsfred«, Mondialisten 1958: 3, s. 4f. Citeringar är från sida 5. 
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Att denna proteströrelse bildades har framför allt sin förklaring i hän-
delsen andra världskriget. Det var framför andra den tidigare amerikan-
ske soldaten Gareth Davis som fck världsmedborgare i Sverige, att i hans 
eferföljd, kritisera den nationalstatliga suveränitetsprincipen. Detta sked-
de i ett politiskt landskap där nationalstater, trots Förenta nationernas bil-
dande, rustade för krig genom inte minst kärnvapenutveckling. 

För att synliggöra hur organiserade världsmedborgare förband sin kri-
tik av samtiden med den nyss förfutna händelsen andra världskriget har 
Hannah Arendts teorier om förhållanden mellan dåtid, nutid och framtid 
tillämpats, och här har jag dels hämtat stof ur Arendts texter, dels tagit 
stöd av de tolkningar av temporalitet i Arendts arbeten som Buhre, Fa-
reld och Peys har gjort. Fokus har riktats mot hur människor i en histo-
risk situation där en avgörande händelse har inträfat, kan orientera sig 
politiskt i tiden utifrån en föreställning att den politiska traditionen inte 
längre kan vägleda inför framtiden. En sådan föreställd punkt noll kan re-
sultera i ett revolutionärt agerande där en politisk aktör söker skapa en 
ny början som skiljer sig från ett, på något sätt, problematiskt förfutet 
och en relaterad problematisk samtid. 

När mondialismen växte fram ur en sådan tidsöppning anknöt den 
till, och polemiserade mot, andra ismer. I problematiseringen av ismers 
relation till varandra har jag tagit stöd av Kurunmäki och Marjanens in-
fallsvinklar om ismformering. I takt med att Världsmedborgarrörelsen 
orienterade sig i det politiska landskapet integrerades i dess mondialism 
idéer ur syndikalism och pacifsm. Genom inte minst begreppet världs-
medborgare förekom också tydligt en relation till kosmopolitism. Vi-
dare fungerade mondialismen som en kritik av nationalism, kapitalism 
och kommunism. 
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Promises are the uniquely human way of ordering the future, ma-
king it predictable and reliable to the extent that this is humanly 
possible. 

Hannah Arendt, »Civil disobedience«, Crisis of the Republic (1972) 



 

3. EN GRÄNSLÖS DRÖM OM FRED 

I fokus för detta kapitel står hur världsmedborgarna föreställde sig fram-
tiden och utifrån vilka principer de organiserade sig för att förverkliga sin 
politiska dröm. Det framgår hur Världsmedborgarrörelsen drev fram sin 
dröm i reaktion mot en dystopi. Denna utopivariant förklarar jag som en 
reaktopi. Vidare behandlas vilka samhällsförändringar av nuet och för-
väntningar inför framtiden som utgjorde den politiska drömmen, och 
även hur en sådan framtid skulle förverkligas i nuet. Detta kapitel besva-
rar delar av frågeställningen om förhållanden mellan förfutenhet, samtid 
och framtid i mondialismen, samt den om vilka relationer mondialismen 
intog till andra ismer och idéer i det politiska landskap där den växte fram 
och utvecklades. Löpande behandlas beröringspunkter mellan världs-
medborgarnas förväntningar och visioner som är karaktäristiska för in-
ternationalism och federalism, i fredsfältet två etablerade ismer som har 
nära idélänkar till kosmopolitiska åskådningar. 

Reaktopin avvärjde en dystopi 
1950-talet var en tid när fera förklarade ideologierna som döda.1 Det var 
en tid präglad av djup misstro mot storskaliga samhällsomdaningar efer-
som stora politiska utopier – drömmar om nya samhällsgemenskaper – 
hade resulterat i katastrofer, som de politiska drömmar som under totali-
tära ideologier representerades av Hitler och Stalin. Ändå vävdes i denna 

1 För vidare läsning, se Ers 2009, s. 208, 93; Strand 2016, s. 63–80, 139–160, 179–184; 
Östling 2008, s. 253–292. 
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tid en politisk dröm.2 Under 1950-talet och in i 1960-talet försökte organi-
serade världsmedborgare baserade i Sverige upprätthålla den nya början 
som Citoyens du Monde hade inlett mot slutet av 1940-talet i Frankrike. I 
Världsmedborgarpakten förklarades att 

inför de förberedelser till destruktion vi 
ser pågå och inför 

staternas, blockens och FN:s öppet 
erkända oförmåga att skydda det hotade 
livet: 
Förklarar vi varje mänska, varje by, 
varje stad och männskosläktet i dess helhet 
i farozonen 

Vi förklarar hela mänskligheten i legitimt 
försvarstillstånd mot statssuveräniteten, 
ideologierna, alla arter av propaganda 
som försöker rättfärdiga kriget 
som utväg.3 

Sålunda orienterade sig världsmedborgarna politiskt i tiden utifrån en 
tidsuppfattning där en framtid av krig rörde sig mot nuet. Detta ska dels 
förstås mot det samtida kärnvapenhotet i en internationellt spänd situa-
tion, dels att det andra världskriget hade visat vilka katastrofala konse-
kvenser krig kunde få. Att världsmedborgarna föreställde sig en skräm-
mande framtid behandlades i föregående kapitel två, och detta kapitel 
inleds med en kort utveckling av hur föreställningen om en dystopi kunde 
hämta näring från skönlitteratur i tiden. I periodikan nämndes författa-
ren George Orwells dystopiskildring i romanen 1984, vilken skrevs året 
innan världsmedborgare i Davis eferföljd trädde in i det ofentliga rum-

2 Historikern Jay Winter har redogjort för hur så kallade mindre utopier formerades i 
samma period som storskaliga och katastrofala utopier förpassades till historien. Se Jay 
M. Winter, Dreams of Peace and Freedom. Utopian moments in the twentieth century (New 
Haven: Yale University Press, 2006). 

3 Världsmedborgarpakten publicerades vid fera tillfällen: 1949, 1956, 1957, 1963. Denna 
citering är från »Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. 
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met i Sverige, 1948.4 Orwells dystopi dök upp i artikeln »Det politiska 
kraffältet« i Världsmedborgaren år 1957.5 

Med stöd av Orwells berättelse om människors passivitet och tanklös-
het under totalitära styren beskrev Morten Grindal samtida människor 
som patriotiska »fårskockar« som ständigt inbillade sig nya fender och 
därigenom legitimerade staternas nya krig. I artikeln, som behandlade 
den politiska maktkampen mellan Moskva och Washington, försökte 
Grindal övertyga Världsmedborgarens läsare om att samtida människor 
kunde förskjuta samhällsriktningen från krig, mot fred, om de rörde sig 
mot en värld utan gränser.6 Som idéhistorikern Katarina Leppänen har 
hävdat kan kosmopolitiskt inriktade idéer om en ny framtid väckas ur 
dystopisk litteratur. Det är inte minst i samband med katastrofer som 
människor föreställer sig gränser, såsom politiska och kulturella, på nya 
sätt.7 Mot den fonden kan konstateras att Grindal tog spjärn mot en dys-
topi när han år 1957 förklarade att det »fnns en klar väg till räddning från 
denna globala vansinnessjukdom: Världsmedborgarens – en värld där 
vare sig Oceania, Eastasia eller Eurasia existerar – en värld utan grän-
ser.8 Sinnessjukdom användes i artikeln med hänvisning till den poli-
tiska maktkamp som enligt Grindal skulle leda till ett tredje världskrig.9 

Den maktkamp som utspelade sig i Grindals samtid kom framför allt till 
uttryck i teknologiska stormaktskrafmätningar, vilket bör förstås mot att 
statsmakterna under 1950-talet demonstrerade sina nationella intressen 
med vetenskap- och teknikutveckling, där framför allt USA och Sovjet-

4 Romanen gavs ut året därefer. Orwell gestaltade landet Oceanien som år 1984 lyder 
under en diktatur som manipulerar invånare och därigenom upprätthåller övervakning 
och krig. Huvudpersonen Winston Smith ändrar historien, i sitt arbete som tjänsteman 
åt Partiet, men blir desillusionerad av att ljuga. Se Orwell 1949. För vidare läsning om 
Orwell, se Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen (Stockholm: 
Norstedt, 1995), s. 470, 541, 544f, 581. 

5 Morten Grindal, »Det politiska kraffältet«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 9f. 
6 Morten Grindal, »Det politiska kraffältet«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 9f. 
7 Katarina Leppänen, »Memory of Water. Boundaries of Political Geography and 

World Literature«, European Review, 28: 3 (juni 2020B), 425–434. 
8 Morten Grindal, »Det politiska kraffältet«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 9f. Citat 

från sida 10. 
9 Morten Grindal, »Det politiska kraffältet«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 9f. 
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unionen mätte politisk kraf genom avancerade maskiner och sensationel-
la upptäckter.10 Grindal, norsk medborgare, var själv teknologiskt kun-
nig som civilingenjör men kom, åtminstone sedan krigsslutet, att skriva.11 
Som motståndsman fängslades han i drygt fyra år, från 1941, och i fång-
enskapen utsattes han för tortyr och dömdes till döden, men benådades. 
Efer att han hade fyttat till Stockholm år 1949 utkom i Sverige hans bok 
Kyrkans helvete och diktaturens: tankar om fedens fender, i vilken han mot 
bakgrund av sina krigserfarenheter bland annat förklarade att världen be-
fann sig i moralisk kris.12 Sålunda hade Grindal, som Davis och Soulage, 
upplevt andra världskriget i fält. Att Världsmedborgarrörelsen återvän-
de till det kriget och andra förfutna krig behandlas i nästa kapitel fyra.13 

Nu riktas som sagt fokus mot förväntningarna. När en aktör oriente-
rar sig i en föreställd tidsöppning kan dess förväntningar synliggöra en 
föreställning om vad som inte ännu är, vad som bör hända och göras. 
Sålunda synliggör förväntningarna relationen mellan nutid och framtid 
i mondialismen, och i det följande framgår hur världsmedborgarna for-
made ett idealt samhälle i reaktion mot en föreställd dystopi, vilket för-
anledde dem att agera direkt i nuet.14 

Visionen: en gränslös fred 
Den huvudsakliga avsikten med att inrätta en världsstat var för världs-
medborgarna att förhindra krig och därigenom förverkliga en varaktig 
fred. Till exempel skrev Lars Berg, som i perioder fungerade som redak-

10 Sundin 2006, s. 295f. 
11 Grindal 1949; Morten Grindal – Norsk digitalt fangearkiv 1940–1945 – Fanger.no: 

Grini – Gefangenen-Buch B. Fangenr. 2601–5500: Morten Grindal. Arkivet freds- og 
menneskerettighetssenter genom Stifelsen Falstadsenteret. 

12 Grindal 1949. 
13 För skildringar av krigserfarenheter gällande Davis och Soulage, se Davis [1961] 

1984, s. 13–19; François & Robert Bréchon, Sarrazac. Héros de la Résistance, Citoyen du 
Monde (Paris: Les Éditions Chapitre.com, 2015). Bréchons berättar bland annat att Sar-
razac arresterades av Gestapo den 19 januari år 1944 och i fångenskap torterades, men 
lyckades fy. 

14 Arendt 1981 (del 1), s. 202–213. Se även Buhre 2019 »Chapter 7. Present Politics: 
Anachronisms of the Now«, s. 234–261. Se särskilt s. 247–252. 
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tör i periodikan, att vi »vill leva i fred med varandra och betrakta våldet 
som något otänkbart oss emellan. Vi är förvissade om att våldet tagit så-
dana proportioner, att det är en otänkbar faktor i världens naturliga ut-
veckling mot världsstaten«.15 I detta yttrande från år 1957 beskrevs både 
freden och världsstaten som mål att förverkliga. Vid denna tidpunkt hade 
innebörden av fred, sedan omkring år 1800, karaktäriserats av att vara ett 
projekt, en utopi, att förverkliga. I samband med att revolutionära krafer 
ingrep i historien för att förändra samhället kunde också freden, genom 
universella anspråk, likställas med världsfred.16 Det var först under upp-
lysningstiden som tanken om en världsomfattande fred tillskrevs tydliga 
politiska innebörder, och när Världsmedborgarrörelsen under 1900-talet 
drev fram sin politiska dröm om varaktig fred var det just i en konkret 
politisk samhällsförändring.17 

Det har i kapitel två redogjorts för hur Orandeklarationen och Världs-
medborgarpakten tydligt gav uttryck för att världsmedborgarna strävade 
efer att omfördela makten från nationalstaterna till världens människor. 
Även i »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, publicerade i Världs-
medborgaren år 1957, framgår att rörelsen strävade efer att grunda ett 
»världssamhälle byggt på direkt representation från världens enskilda 
människor«.18 En tydligare beskrivning förekom först kring år 1963 med 
Världsmedborgarrörelsens programförklaring. Där användes beteckning-

15 Lars Berg, »Brev från Karlstad«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 8f. Citat från sida 8. 
16 Tidigare hade freden i regel åsyfat stabilitet och rättvisa i maktbalanser, det vill säga 

ett mindre varaktigt tillstånd mellan krig. Samtidigt har det funnits universella anspråk 
långt tidigare. I den kristna traditionen, med metodister och kväkare, och med den hin-
duistiska och buddhistiska, syfade fred till en världsomfattande gemenskap, och antika 
stoiker vägleddes av tanken ett enda förnufigt kosmos. Om detta, se Nehring 2017, s. 
485f, 488f. Gällande fredens förändrade innebörder hänvisar Nehring till Otto Brunn-
ner, Werner Conze & Reinhart Koselleck (red), Geschichtliche Grundbegrife. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland: 2 (Stuttgart: Klett Cotta, 1975). Om 
stoiker och kosmos, se till exempel Lettevall 2007, s. 184f. 

17 Som idéhistorikern Petrov skriver var det under upplysningstiden som utopier tem-
poraliserades politiskt (det vill säga att utopier kunde vägleda i genomdrivande av en sam-
hällsförändring). Se Petrov 2015, s. 387–417. 

18 »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. Citat 
från sida 11. 
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arna världssamhälle, världsparlament och världsregering och det förkla-
rades att 

Världsmedborgarrörelsens syfe är att medverka till upprättandet av ett 
integrerat världssamhälle, som grundar sig på humanitära och demokra-
tiska principer. 

Världsmedborgarrörelsen stöder därför tillkomsten av ett världsparla-
ment, som väljs direkt av världsbefolkningen, och vill anförtro åt ett sådant 
parlament att konstituera en världsregering med övernationell auktoritet.19 

Det förekom fera beteckningar när skribenter i rörelsen beskrev det 
framtida världssamhället. Dit hör folkförsamling, republik, federation 
och världsstat.20 I Världsmedborgarrörelsens periodika eller andra kvar-
lämnade texter förekom ingen klargörande diskussion om skillnader eller 
likheteter i de olika beteckningarna, och det bör förstås mot bakgrund 
av att rörelsen i första hand var en handlingsinriktad politisk aktör som 
riktade sitt fokus mot att utföra direkta aktioner snarare än att ägna sig åt 
skriflig idéutveckling. Oavsett beteckning var idégrunden i rörelsen, från 
moderrörelsen Citoyens du Monde till förgreningen i Sverige, att omför-
dela makten till enskilda människor och att dessa skulle utgöra ett världs-
medborgarförbund i ett världsomfattande samhälle. En återkommande 
illustration i Världsmedborgarrörelsens periodika var »världsmedbor-
garmärket« som illustrerade en människa omsluten av en cirkel: en sym-
bol för hur människan omslöts av, och uppbar, världen.21 

19 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
20 I Världsmedborgarpakten nämndes, förutom konstituerande folkförsamling 

eller Folkens Församling, en världsfederalistisk makt. Se Världsmedborgarpakten 
(1949/1956/1957/1963). I artikeln »Världsmedborgarrepubliken«, en återgivelse av ett 
föredrag av Dr. Hugh Schonfeld i Svenska Mässans E-hall i Göteborg den 13 september, 
användes beteckningen republik för en ny världsordning. Se Världsmedborgaren 1957: 
5–6, s. 3–8. I andra fall kunde beteckningarna världssamhälle eller världsstaten användas. 

21 Denna symbol trycktes ofa i Världsmedborgarrörelsens skrifer. Se till exempel 
»Manifestet: Det angår oss alla«, Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad, märkt »Arkiv«, 
ej paginerad), 16f. Se symbolen på sida 16. Upphovsmakare är Gareth Davis och Secreta-
riat of Citizens of the World. Troy Davis och Daniel Durand (Conseil Fédéral du Registre 
des Citoyens du Monde) har tillåtit publicering. 
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Världsmedborgarrörelsens vision om en gränslös fred för världens be-
folkning framstod nog för många i dess samtid som blott en dröm. Ter-
ritoriella gränser var vid tidpunkten etablerade fundament för både na-
tionell och europeisk identitet, och nationella gränser har av de många 
kunnat betraktas som ett skydd för säkerhet.22 Men, som till exempel 
Katarina Leppänen har uttryckt det: stater drömmer om nationell enhet 
medan människor drömmer om tillhörighet.23 Idéhistorikern Mats An-
drén och språkvetaren Ingvar Söhrman skriver att gränser, som i grunden 
är föreställda även om de är uppritade på kartor, omförhandlas av männi-
skor som utmanar till exempel nationalstatlig legitimitet och politisk re-

22 Om föreställda gränser, se till exempel Leppänens diskussion av dystopitänkande: 
Leppänen 2020B, s. 2. Om hur till exempel fredsaktörer i eferkrigstiden slöt sig inåt mot 
nationella säkerhetsfrågor, se Nehring 2017, 501f. 

23 Katarina Leppänen, »Stater drömmer om nationell enhet: människor drömmer om 
tillhörighet«, Mats Andrén, Henrik Björck, Cecilia Rosengren & Johan Kärnfält (red.), 
Drömmar (Göteborg: LIR , 2010), s. 245–253. 
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presentation genom nya identiteter och tillhörigheter. På den vägen är 
det möjligt att förändra också de reella gränserna.24 Världsmedborgar-
na drömde tydligt om mänsklig tillhörighet när de i sin politiska strävan 
försökte förändra de befntliga gränsdragningarna mellan nationalsta-
ter. En varaktig fred skulle enligt Världsmedborgarrörelsen bli verklig-
het i en världsstat. Samtidigt skulle detta möjliggöras genom en förening 
mellan det lokala och det världsomfattande. I rörelsen fck det konkret 
uttryck i hur den förespråkade decentraliserade direktdemokratier, vil-
ket behandlas närmare under rubriken »Drömmen manifesterades i 
nuet«.25 

Visionen: en lagstifning 
Världsmedborgarrörelsens vision var ett omtänkande av samtida gränser 
i och med att den byggde på antinationella föreställningar men visionen 
kunde också hämta inspiration från samtida villkor. Därmed var det inte 
en helt främmande ideal framtid som tecknades fram.26 Som Buhre skri-
ver befnner sig en aktörs början, enligt Arendt, också i andras förvänt-
ningar (och minnen).27 Arendt skriver i Te Life of the Mind och i Män-
niskans villkor att nya initiativ ofrånkomligen är del av en existerande 
verklighet, och att den som initierar något nytt behöver förhålla sig till 
denna omgivning.28 Den reaktopi som vägledde Världsmedborgarrörel-
sens försök att grunda ett världssamhälle fck en konkret skepnad framför 
allt i hur världsmedborgarna inspirerades av Förenta nationernas Allmän 
förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). 

24 Mats Andrén & Ingvar Söhrman, »Introduction«, Mats Andrén, Tomas Lindkvist, 
Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.), Cultural borders of Europe. Narratives, Con-
cepts and Practices in the Present and the Past (New York: Berghahn Books, 2017), s. 1–4. 

25 Men se tills vidare »Om verksamheten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 
18f; »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. 

26 Om hur ett omtänkande av möjliga framtider baseras på nutida problem, se till 
exempel Leppänen 2020B, s. 2f, 5. 

27 Buhre 2019, s. 244f. 
28 Arendt 1981 (del 1), s. 19–23; Arendt [1958] 2016, s. 231–243, 251–254. 
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Det tydligaste som Världsmedborgarrörelsen föreslog för att förlägga 
tillståndet fred till en plats där freden förverkligades i en ny samhälls-
struktur var att juridiskt binda planetens invånare till varandra i en uni-
versell lagstifning. Juridiska mellanmänskliga relationer hade sålunda 
en avgörande plats i rörelsens politiska dröm. I det följande framgår hur 
världsmedborgarnas förväntningar vilade på en kosmopolitisk åskåd-
ning, och hur deras mondialism hade vissa likheter med etablerade och 
mycket breda freds-ismer som federalism och internationalism. Genom 
idéhistorien har olika fredsaktörer drivit visioner om världsomfattande 
förbund genom federalism eller internationalism – eller båda. Federa-
listiska eller internationalistiska anspråk har framförts på olika grund 
såsom religiös, liberal, socialistisk eller tydligt kosmopolitisk.29 

Förenta nationerna är, precis som föregångaren Nationernas förbund, 
framför allt ett exempel på federalism. I federationen Förenta nationer-
na förekom en kosmopolitisk åskådning – men i betydligt lägre grad än 
i Världsmedborgarrörelsen, sett till den förras tydliga utgångspunkt i att 
stärka nationalstaternas suveränitet. Likväl grundades Förenta natio-
nerna på universella anspråk. Där tillämpades idéer som naturrätt och 
sociala kontrakt, och inspirationskällorna var fera, men till exempel kan 
upplysningsflosofen Kants traktat om en evig fred nämnas, som innefat-
tar förslaget att en republikansk demokrati kan ge en juridisk, rationell, 
moralisk, universell lagstifning i vilken människor kan agera ansvarsfullt 
mot varandra.30 En kosmopolitisk åskådning är tydligt uttryckt i Förenta 
nationernas första artikel av Allmän förklaring om de mänskliga rättighe-
terna i meningen »[a]lla människor är födda fria och lika i värde och rät-
tigheter. De har utrustats med förnuf och samvete och bör handla gent-
emot varandra i en anda av gemenskap«.31 

29 Om federalism och internationalism, se Nehring 2017, s. 485f; Mårald 1974. 
30 Kant infuerades av stoicism och utvecklade sina idéer om rätt och federation ur en 

etisk positionering. Se till exempel Nussbaum 1997b, s. 1–25. 
31 Detta är en översättning från artikeln på engelska: »[a]ll human beings are born 

free and equal in dignity and rights. Tey are endowed with reason and conscience and 
should act towards one another in the spirit of brotherhood« Se Universal Declaration of 
Human Rights (1948), UB, depåbibliotek för FN-tryck: https://digitallibrary.un.org/rec 
ord/666853?ln=en&p=Universal+declaration+1948. Förklaringen är ett av de dokument 
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Världsmedborgarrörelsen anknöt till detta universella budskap och 
betraktade tillämpningen av förklaringen som avgörande för fredens 
förverkligande. I artikeln »Brev från Karlstad« meddelade Lars Berg 
att världsmedborgarna »har enats om att försöka låta en gemensam lag 
födas åt oss envar« och i »Världsmedborgarmanifest« slog rörelsen vakt 
om den allmänna förklaringen där det framhölls att världsmedborgarna 

ser i FN och dess underorgan ett instrument i kampen för bättre och jäm-
nare levnadsbetingelser bland människorna men brännmärker samtidigt 
medlemsstaternas bristande ambition för vittgående aktioner mot svält, 
nöd och elände.32 

I citatet ovan visar sig den andra sidan i världsmedborgarnas syn på För-
enta nationerna genom meningen att de kritiserar medlemsstaternas vilja 
att hjälpa vid svält och nöd.33 I bland annat Världsmedborgarrörelsens 
programförklaring framgår att rörelsen sökte göra Förenta nationernas 
lagstifning bindande genom en övernationell rättsordning.34 För med-
lemsstaterna fungerade föreningens förklaringar som riktlinjer och var 
sålunda inte bindande, utan den statliga suveräniteten tillskrevs där en 
stark betydelse.35 Världsmedborgarrörelsen menade att Förenta natio-

i världshistorien som har blivit översatt till fest språk, cirka 370–503 språk. Av FN:s 58 
medlemsstater röstade 48 ja till resolutionen. Textens upphovspersoner var Eleanor Roo-
sevelt (USA), Charles Malik (Libanon), René Cassin (Frankrike), John Peters Humph-
rey (Kanada), Peng Chun Chang (Kina). Forskningen om FN är omfattande men se till 
exempel Cecilia Ruthström, »Allmängiltighet med reservationer. Fn:s allmänna förkla-
ring om de mänskliga rättigheterna«, Scandia. Tidskrif för historisk forskning 53: 1 (1987); 
Mary Ann Glendon, A World made new. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration 
of Human Rights (New York: Random House, 2001); Hans Ingvar Roth, När Konfucius 
kom till FN. Peng Chun Chang och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna (Stock-
holm: Dialogos Förlag, 2016). 

32 Lars Berg, »Brev från Karlstad«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 8f. Citat från sida 8; 
»Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f. Citat från sida 12. 

33 »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f. Världsmedborgarnas miss-
tro gentemot staternas möjligheter att förverkliga förklaringen behandlades också i fö-
regående kapitel två. 

34 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
35 För vidare läsning om FN, se till exempel Claude 1971; Ruthström 1987; Glendon 

2001; Roth 2016. 
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nerna var ett otillräckligt initiativ efersom det låg i nationalstaternas ka-
raktär att »egenmäktigt« samt i »misstro och självbevarelsedrif« sätta 
den egna suveräniteten före fördrag och överenskommelser, och att sä-
kerhetsrådet i Förenta nationerna därmed saknade förmåga att förhindra 
krig. Denna kretsgång, menade världsmedborgarna, kunde endast brytas 
av en övernationell myndighet: 

I nuvarande läge härskar djungelns lag på internationell nivå. För att få ett 
slut på detta förhållande behövs i första hand en federal världsregering, 
baserad på en världsgrundlag och stödd av ett övernationellt rättsväsen 
med bindande befogenheter genom verkställande organ och en överna-
tionell skyddsmakt.36 

Världsmedborgarrörelsen ämnade realisera förklaringen genom att »ar-
beta för att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skall 
vinna universellt stöd och börja tillämpas i praktiken«.37 Denna politiska 
strävan utvecklades mot världsmedborgarnas övertygelse om att nya krig 
hotade runt hörnet och att dessa skulle utgöra nya brott mot mänskliga 
rättigheter, efersom kapprustningen pågick.38 Redan 1949, året efer de 
internationella politiska spänningarna eskalerade, förklarade världsmed-
borgarna i pakten att »[i]nnan det blir för sent: Vill vi se en gemensam 
lag födas«.39 Användandet av »innan« och »för sent« synliggör här att 
världsmedborgarna utkämpade en strid mot en hotfull framtid som när-
made sig nuet.40 Världsmedborgarrörelsens positionering förankrades 
även i en syn på att nationalstaternas egenintressen stod i vägen för eko-
nomisk och social stabilitet i världen: 

36 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). Under rubriken »Varför 
Världsregering?« beskrev rörelsen sin politiska vision dels som ett integrerat världssam-
hälle, dels som en federal världsregering. Beteckningen federal har förekommit i rörelsen 
sedan år 1949 med Världsmedborgarpakten. 

37 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
38 Se till exempel Inge, »Vi måste värja våra liv«, Mondialisten 1958: 1, s. 2f. 
39 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). Citeringen har här utgått från 

»Världsmedborgarpakten«, Storm 1949: 6, s. 8. 
40 Arendt 1981 (del 1), s. 202–213. Se även Buhre 2019 »Chapter 7. Present Politics: 

Anachronisms of the Now«, s. 234–261. Se särskilt s. 247–252. 
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Meningsskiljaktigheter mellan nationer går sällan att lösa av nationer. En 
rättvis fördelning av produktionen och samarbete mellan folken på det 
ekonomiska och kulturella området kan endast åstadkommas av en över-
nationell myndighet.41 

Mot redogörelsen ovan kan konstateras att Världsmedborgarrörelsen 
intog ett dubbeltydigt förhållande till den säkerhets- och fredspolicy som 
i kölvattnet av andra världskriget satte mänskliga rättigheter på den inter-
nationella politiska agendan. Att rörelsen trots allt delvis stöttade Förenta 
nationerna är föga anmärkningsvärt sett till exempelvis att historikern Jay 
Winters har förklarat Förenta nationerna som ett situerat utopiskt pro-
jekt som kontrasterade mot andra världskriget, och en tidstypisk mindre 
utopi som den karaktäriserades av att vara institutionaliserad.42 Världs-
medborgarna gav Förenta nationernas vision en revolutionär skepnad 
genom att i sin vision fytta makten från nationalstaterna till världsbe-
folkningen, och söka göra FN:s förklaring bindande. 

Detta innebär ändå att Världsmedborgarrörelsen tydligt anknöt till den 
variant av internationalism som låg till grund för Förenta nationerna, näm-
ligen federalism. Rörelsen stöttade på fera sätt samtida dominerande fe-
deralism, inte minst genom att förklara vikten av en rumsligt vidsträckt 
rättsordning. Samtidigt hade etablerad federalism tydligt nationalistiska 
drag.43 I Förenta nationerna gick strävan efer fred hand i hand med na-
tionell säkerhet. Den principen legitimerade statlig militär vapenmakt i 
fredsarbete och rätten för en suverän stat att försvara sig med vapen.44 

41 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). Se innehållet under rub-
riken »Varför världsregering?«. 

42 Som utopier tidigare i historien, eller stora politiska utopier som kommit till ut-
tryck under 1900-talet, kännetecknades mindre utopier av drivkrafen att skapa en bättre 
framtid och eferkrigstida utopier kunde fungera som en reaktion mot det katastrofala 
skeendet av massdöd och brutalt våld under totalitära ideologiers framfart under 1930-
talen och 1940-talen. Se Winter 2006. 

43 Principen krig för fred slog rot under 1800-talet och förankrades i idén att universell 
fred krävde nationellt självbestämmande, och därigenom utvecklades föreställningar att 
fred kunde skapas mellan nationalstatliga demokratier genom en internationalism base-
rad på nationella samarbeten. Se Nehring 2017, s. 493f. 

44 För vidare läsning om FN, se till exempel Claude 1971; Ruthström 1987; Glendon 
2001; Roth 2016. 
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Världsmedborgarrörelsen avvek från den etablerade fredsvägen 
genom sin antinationalistiska positionering. Flertalet av grupperingar-
na i den samtida civila fredsrörelsen slöt sig mot nationella säkerhetsfrå-
gor. I och med att spänningarna mellan nationalstater intensiferades i 
det så kallade kalla kriget försvårades gränsöverskridande samarbeten. 
Det växte dels i samhällen en rädsla för de nationella ofer som vapen-
teknologin kunde kräva i händelse att nya krig skulle skaka om världen, 
dels försvårade en stark antikommunism i västvärlden samarbeten.45 Att 
Världsmedborgarrörelsen svarade på krigshoten genom att bryta med 
nationalstaten får dess positionering att framträda som mindre typisk för 
sin samtid, och i periodikan förekom författaren Lev Tolstoj som en in-
spirationskälla för sitt budskap att inte erkänna stater och folk efersom 
skiljelinjer mellan människor leder till krig.46 Med andra ord orienterade 
sig världsmedborgarna i tvärs mot nationalstaternas federalism i en tid 
där en nationalistiskt grundad federalism var väl etablerad. 

Redan efer första världskriget hade internationalismen försvagats 
medan federalismen stärkte sin ställning. Medan federationstanken har 
varit bärande i den så kallade borgerliga fredsrörelsen har tankarna om 
världsfred genom världsrevolution, som innefattar en antistatlig posi-
tionering, kännetecknat arbetarrörelsens internationalism.47 Den senare 
försvagades dock redan kring år 1914, när den internationella solidarite-

45 För vidare läsning, se Nehring 2017, s. 501–506. 
46 För citat av Tolstoy, se Mondialisten 1958: 3, s. 11. 
47 Som sagt likställdes freden, sedan omkring 1750, ofa med världsfred genom de uni-

versella anspråk som då fördes fram med revolutionära krafer. Som historikern Martin 
Grass skriver var den borgerliga fredsrörelsen kännetecknad av att driva en internatio-
nellt garanterad rättsordning medan arbetarrörelsen var betydligt mindre inriktad mot 
den mellanstatliga lösningen och snarare förespråkade att omdana samhällsstrukturen i 
grunden – dessa förespråkare menade att kapitalismen bar på orsaken till militarism och 
krig. För vidare läsning om förhållandet mellan arbetarrörelsen som en fredsrörelse och 
den borgerliga fredsrörelsen, se Martin Grass, »Från Internationalen till Nationernas 
förbund: Arbetarrörelsen är i spetsen av fredsrörelsen«, Arbetarhistoria 1985: 3, s. 9–12. 
Om arbetarrörelsen, se även Olsson 2002, s. 46f. Arbetarrörelsens internationalism be-
gränsades till humanitär hjälp för kamrater i krigsdrabbade länder. En del menade att 
inte fosterlandskärleken utan kapitalister skulle bekämpas och tidigt försvagades de in-
ternationella anspråken genom upplösningen av Första Internationalen. För vidare läs-
ning, se Olsson 2002, s. 46f. 
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ten splittrades av att vissa rörde sig mot nationell lojalitet.48 När Sverige 
år 1920 ingick i Nationernas förbund, en föregångare till Förenta natio-
nerna, distanserade sig socialdemokraterna från en världsrevolution, och 
Hjalmar Branting kunde besvara omorienteringen med att det låg i na-
tionalstatens intresse att uppfylla sin plikt gentemot mänskligheten när 
den så kallade proletära internationalismen visat sig otillräcklig för fre-
den.49 Genom Nationernas förbund tog ledare världen över ställning för 
allmän avrustning och stärkta demokratier i samarbete, men i och med 
andra världskrigets utbrott blev även detta blott historia.50 

Till viss del har internationalism och federalism befunnit sig i en drag-
kamp, samtidigt har det funnits idélänkar mellan Internationalen och Na-
tionernas förbund. Solidaritet var en bärande princip i förbundets mel-
lanstatliga samarbete för folkrätt och internationell rättsordning, och 
genom historien har gränserna mellan arbetarrörelsens internationalism 
och den borgerliga fredsrörelsens federalism varit tunn.51 I den histo-
rien har också kosmopolitiska åskådningar närvarat men inte varit de 

48 Se Olsson 2002. 
49 I Sverige hade den yttersta vänstern, högern och vänstern olika syn på inträde i 

Nationernas förbund. Idealet en stark suverän stat spändes mot farhågor om en västför-
ankrad imperialism. För vidare läsning, se Torbjörn Norman, »Från Internationalen till 
Nationernas förbund: Hjalmar Branting och Folkens förbund«, Arbetarhistoria 1985: 33, 
s. 13–16. Som Sandrine Kott skriver var Nationernas förbund tydligt en produkt av Eu-
ropa och kunde betraktas som en vakthavare av den koloniala ordningen, och till exem-
pel Lenin och Trotskij kritiserade NF som ett forum för västlig imperialism. Sandrine 
Kott, »Cold War Internationalism«, Glenda Sluga & Patricia Calvin (red.), Internatio-
nalisms. A twentieth-century history (Cambridge, United Kingdom: Cambridge Univer-
sity Press, 2017). 

50 Efer andra världskriget utvecklades nya förgreningar i internationalismen. Jämte 
Lenins internationalism (att omvandla imperialistiska krig till ett storkrig mot kapitalis-
men) eller socialdemokratins (där SAP efer år 1920 skifade blicken mot politiska refor-
mer) banades en väg att förverkliga internationalism genom pacifsm. Se Olsson 2002. 

51 Norman 1985. Historikern Bert Mårald har i sin studie av hur det växte fram en skil-
jedoms- och neutralitetsideologi vid sekelskifet 1900 i Sverige visat hur pacifster eller 
federalister i borgerliga rum verkade med pacifster eller internationalister i arbetarrörel-
sen. Se Bert Mårald, »Från Krimkriget till unionsupplösningen«, Arbetarhistoria 1985: 
3, s. 2–8. En kompromiss märktes i hur SAP år 1885 anknöt till Svenska freds-och skilje-
domsföreningens (1883) grundsatser och SAP förespråkade succesiv militär avrustning, 
bindande skiljedomsavtal och skandinavisk neutralisering. 
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drivande, och om de förekom som huvudsak betraktades de i regel som 
extrema av andra.52 

Längs historien med två världskrig stärktes sålunda nationalism och 
federalism. Samtidigt rörde sig under eferkrigstiden i civilsamhällen 
världsfederalistiska grupperingar. Som bland andra Glen T. Martin har re-
dogjort för strävade sådana efer att förverkliga ett världsomfattande sam-
hälle för mänskligheten, och Världsmedborgarrörelsens grundare Davis 
hade själv varit verksam i en världsfederalistisk rörelse men ansåg federa-
tionstanken vara otillräcklig. Därmed drog han världsmedborgaridentite-
ten längre genom en handlingsinriktad fredsrörelse, driven av världsmed-
borgarskapstanken, där en kosmopolitisk åskådning var huvudsaken.53 

Projekt som ovan nämnda mötte dock starka motståndare. Vid samma 
tidpunkt som det i diskussioner i väststater skedde en avpolitisering av det 
politiska landskapet genom tesen om ideologiernas död bedrev USA och 
Sovjetunionen en storskalig ideologisk kamp där de spände universalis-
mer mot varandra.54 Som historikern Sandrine Kott skriver förde båda 
sidor fram allmänt giltiga värden som de sökte förverkliga i sina ekono-
miska samhällsordningar. Kommunismens internationalism och liberal-
kapitalismens internationalism framträder, menar Sandrine Kott, som 
utopiska framstegsprojekt. Dessa internationalismer kan beskrivas som 
nyvakna. Deras ideologiska rötter fnns i upplysningstiden, har varit i strid 
sedan 1800-talet och under eferkrigstiden drogs hela världen in i deras 
kamp att leda världen mot sina moderniteter.55 Politisk internationalism 

52 På evolutionsteoretisk grund kunde av vissa framföras att mänskligheten skulle sam-
manföras till en enhet och att mindre nationer med naturnödvändighet skulle uppgå 
i större statsbildningar, och att den nationella suveräniteten inte var given. Se Mårald 
1985, s. 6f. 

53 Glen T. Martin, Te Earth Federation Movement. Founding a Social Contract for the 
People of the Earth. History, Documents, Philosophical Foundations (Virginia: Economic 
Democracy Publishers, 2010), s. 20, 28, 30. Om relaterade sociala och politiska kontrakt 
ur ett idéhistoriskt perspektiv, se sida 32–40. Om Davis tidigare engagemang för världs-
federalism, se Davis [1961] 1984, s. 18f. 

54 Kott 2017, s. 340–362; Strand 2016. 
55 Den ideologiska striden mellan blocken inverkade på hur regeringar och andra ak-

törer (som de i civilsamhället) kunde samarbeta institutionellt (eller transnationellt) för 
internationalism. Även handel och flantropisk verksamhet innefattades i de internatio-
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visar sig sålunda som levande under eferkrigstiden, vilket inte minst 
märks i de nya positioneringar som utvecklades ur kalla krigets logik – 
och som i vissa fall följde den logiken och i andra fall gick emot den.56 

Under 1950-talet växte det också fram en socialistisk internationalism 
som likställde frihet med jämlikhet och sociala rättigheter med mänskli-
ga rättigheter.57 Även Världsmedborgarrörelsen förespråkade sociala rät-
tigheter och jämlikhet i sin strävan efer mänskliga rättigheter och frihet. 
Dess universella anspråk visar sig emellertid vara tydligt kosmopolitiska 
snarare än internationalistiska, i att den försökte förverkliga jämlikhet 
och sociala rättigheter genom ett världsomfattande välfärdshem snarare 
än att förverkliga det genom att verka för samarbeten mellan national-
stater. 

Visionen: ett välfärdshem 
Som har framgått tidigare brännmärkte världsmedborgarna arbetet för 
svält, nöd och elände i Förenta nationerna och i rörelsen förklarades att 
nationalstaternas egenintressen stod i vägen för en »rättvis fördelning av 
produktionen och samarbete mellan folken på det ekonomiska och kultu-
rella området«.58 Rörelsens inte ännu, tillståndet fred förverkligat på var-
aktigt sätt för världens befolkning, fck vidare sin konkreta utformning i 
politiska förslag om hur samhällsstrukturen skulle förändras ekonomiskt 
och socialt genom omfördelning av resurser. 

En framtida välfärdsstat skulle enligt Världsmedborgarrörelsen överta 
nationalstaternas industriproduktioner och omfördela medel från inte 
minst den militära industrin. I praktiken innebar det att maximera indu-

nalistiska projekten. Se Kott 2017, s. 340–362. Om ideologiska rötter, se även Sluga & 
Calvin 2017, s. 3–14. 

56 Kott argumenterar emot antagandet att politisk internationalism befann sig i en 
död period under kalla kriget. 

57 I International Labour Organisation (ILO) diskuterade kommunister, socialdemo-
krater och aktörer från »tredje världen« dels problemet med liberalkapitalistisk förstå-
else av frihet, dels problemet med statskommunism och fann (men inte utan diskussion) 
en väg till internationalistisk socialism. Se Kott 2017, s. 340–362. 

58 »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f; Världsmedborgarrörelsens 
programförklaring (1963/1965). Se innehållet under rubriken »Varför världsregering?«. 
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strins avkastning, frigöra kapital och omprioritera skattemedel.59 Världs-
medborgarrörelsen öppnade sålunda samtidens nationalstatliga politiska 
villkor mot framtiden genom att mana till ett agerande som i grunden för-
ändrade samtidens ekonomiska och sociala struktur. Matproduktionen 
för världsbefolkningen kunde enligt världsmedborgarna säkras genom 
världsstatens kontroll av industriproduktionen.60 Att uppnå fred genom 
social och ekonomisk stabilitet i världen var vid denna tidpunkt en domi-
nerande tanke förespråkad av Förenta nationerna. Emellertid gick världs-
medborgarna mot Förenta nationernas princip om staternas suveränitet 
genom att i sitt politiska förslag lägga tonvikten vid världsbefolkningens 
rätt att överta staternas industriproduktioner – i världsstaten.61 

Vid denna tidpunkt hade Sverige och andra industrialiserade län-
der sedan länge använt teknikutvecklingen och industriella resurser för 
militära medel.62 Under 1950-talet stärkte Sverige det väpnade försva-
ret genom att intensifera den inhemska produktionen av krigsmateriel, 
såsom stridsfyg. Vapenindustrin sysselsatte ett stort antal arbetstagare i 
Sverige, och med denna industri kunde staten säkra medborgarnas soci-
ala behov och skydda suveräniteten i händelse av krig.63 Världsmedbor-
garrörelsen i sin tur skifade den politiska blicken från svenska medbor-
gares välfärd till världsbefolkningens välfärd. I rörelsen förespråkades att 
teknikutveckling och industriella resurser skulle användas för att säkra 
livsmedel till folk över hela världen i meningen att de »krafer som läg-
ges ned på rustningar skall i stället användas för att trygga alla männi-
skors försörjning«.64 

Världsmedborgarrörelsens engagemang för världsbefolkningens för-
sörjning hade också tidigare uttryckts i en direkt aktion. Söndagen den 

59 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963); Världsmedborgarrörelsens program-
förklaring (1963/1965). Det följer nedan exempel på att omprioritera skattemedel. 

60 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963); Världsmedborgarrörelsens program-
förklaring (1963/1965). 

61 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
62 Se Bosse Sundin, »Vedervärdiga uppfnningar. De militära behoven, krigen och 

den tekniska utvecklingen«, Den kupade handen. Historien om människan och tekniken 
(Stockholm: Carlsson, 2006), s. 270–293. 

63 Se Hirdman, Björkman & Lundberg 2012, s. 497–500. 
64 »Manifest. Det angår oss alla…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 16f. Citat från sida 16. 
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9 september år 1956 störde fyra världsmedborgare en högvaktsceremoni 
på Stockholms slott genom att till högvakten överlämna en spade med 
texten »I stället för vapen!« och ett brev till »Sveriges regering – krigs-
makt – folk«. Över hälfen av jordens befolkning svälte, förklarades det i 
brevet, och befolkningen kommer att fördubblas inom 50 år. För att för-
hindra framtida nöd och lidande krävde de demonstrerande världsmed-
borgarna att energiresurserna istället skulle läggas 

ned på anskafandet av ny åkerjord. Vi uppmanar därför på det bestämdaste 
att Sverige må lägga ned sin krigsmakt, som ett exempel för den övriga värl-
den – Använda därvid friställt kapital oavkortat till inrättandet av en världs-
hjälptjänst – med uppgif att ansvara för att ingen människa må lida nöd.65 

I linje med förslaget om en världshjälptjänst, vilken presenterades i kapi-
tel två, framförde signaturen E.W (Eskil V. Forsell) i »Krönikan« år 1957 
att pacifsternas skattepengar borde gå till »hjälparbete i främmande län-
der« och till »fredsforskning«.66 Vidare, i Världsmedborgarrörelsens pro-
gramförklaring som cirkulerade i Sverige sedan åtminstone år 1963, för-
klarades att rörelsen arbetade för »en lösning på U-ländernas problem, 
särskilt med hänsyn till överbefolkningen, bl.a genom att rustningskost-
nader frigöres för produktiva ändamål«.67 Medan svenska medborgare 
kunde åtnjuta stigande välfärd och ökat konsumtionsutrymme genom 
sociala reformer och internationell handel mellan industrialiserade väst-
stater utvecklade sålunda världsmedborgarna välfärdsförslag för världs-
befolkningen.68 

65 »Vi har givit bort en spade«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 3. 
66 E. W, »Krönikan«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 10f. Citat från sida 11. Här kan 

infikas att världsmedborgarna såg sig som pacifster, vilket har redogjorts för i kapitel 
två, och som historikern Holger Nehring skriver har pacifsm använts på normativa och 
ideologiska sätt sedan sekelskifet 1900 och fungerat som medel eller identitet både i bor-
gerliga kretsar och socialistiska grupperingar av fredsrörelsen. Se Nehring 2017, s. 485. 

67 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
68 Det var en tid där svenska politiker till exempel kunde rikta blicken mot att utveckla 

energiförsörjningen, genom att inrätta atomkraf som värmekälla, och därigenom få hus-
håll i Sveriges förorter att ta del av välfärden. För vidare läsning, se Bosse Sundin, »Ett 
stort steg för mänskligheten? Tekniken under eferkrigstiden«, Den kupade handen. His-
torien om människan och tekniken (Stockholm: Carlsson, 2006), 294–321, s. 270f, 298f. 

108 

https://befolkningen.68
https://�ndam�l�.67
https://fredsforskning�.66


 

 

 

 
 

 
 
 

I frågan kunde Världsmedborgarrörelsen hämta stöd från boken 
Världsekonomin som gavs ut i Sverige år 1956, skriven av den socialde-
mokratiska politikern, samhällsvetaren och tjänstemannen i Förenta na-
tionerna Gunnar Myrdal.69 I sitt bidrag till samhällsvetenskaplig forsk-
ning drev Myrdal tesen att i en tid av social oro världen över borde de 
avancerade industriländerna utveckla internationellt samarbete och so-
lidaritet, en balanserad världsekonomi, snarare än ekonomisk nationa-
lism. Myrdal menade att den »internationella ekonomiska integrationen 
är i grund och botten, liksom allt annat i samhället som det står strid om, 
ett komplex av moraliska frågor«.70 I artikeln »Världsekonomin« skrev 
signaturen K-O-A (möjligen Karl Olof Andersson) att Myrdals verk kan 
rekommenderas till världsmedborgare, och informerade bland annat om 
Myrdals förslag att neutrala länder som Sverige eller mindre krigshotade 
länder skulle skära ned sina anslag till försvaren och istället, genom lån 
och gåvor, skjuta till kapital i världsbanken.71 Den marxistiska utarm-
ningsteorin, skrevs det i Världsmedborgaren med hänvisning till Myrdal, 
håller på att besannas genom den ökade klyfan mellan rika och fattiga 
länder.72 

Vidare framhölls i Världsmedborgaren att Myrdals ideal om ekonomisk 
integration i världen hindrades av människors »nationella känsla«.73 För 
Myrdal riktade också kritik mot nationalism. Före världskriget, skrev 
han, hade nationalism och internationalism kunnat understödja varandra 
men efer politiska kriser hade ekonomisk nationalism framstått som rea-
listiskt och praktiskt medan internationalism fått anta skepnaden av »ab-
strakt utopism«.74 I takt med folkhemmets stärkta ställning med fokus 

69 Om Myrdals Världsekonomin, se K-O-A, »Världsekonomin«, Världsmedborgaren 
1957: 4, s. 5f. 

70 Gunnar Myrdal, Världsekonomin (Stockholm: Tiden, 1956). Citat från sida 10. 
71 K-O-A, »Världsekonomin«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 5f; Karl-Olof Anders-

son, se mapp »Medlemsregister«: No 150051 à 150100: nr 87. Uppgiferna är hämtade ur 
1B: 2 Handlingar rörande medlemmar och lokaler. 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 

72 För världsmedborgarnas citering av Myrdal, se Världsmedborgaren 1957: 3, s. 14. 
73 K-O-A, »Världsekonomin«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 5f. Citat från sida 6. 
74 Myrdal 1956, s. 53–60. Citat från sida 55. Myrdals bok publicerades först i USA år 

1954 och i Sverige 1956. 
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mot nationella frågor hade, menade Myrdal, en »defensiv ideologi av 
nationell grupp-protektionism« brett ut sig och resulterat i att föreställ-
da kulturella olikheter mellan stater stärktes. Därigenom kritiserade han 
hur den socialistiska och internationalistiska arbetarrörelsen utvecklats 
i nationalistisk riktning.75 

Internationalismens karaktär var sålunda en aktuell politisk tvistefrå-
ga och den rymde även befolkningsfrågan. Denna hade sedan 1930-talet 
behandlats av makarna Myrdal, och även i denna fråga hänvisade Världs-
medborgarrörelsen till Världsekonomin när det i periodikan framfördes 
att nativiteten, det vill säga födelseantalen, möjligen kunde lösas med 
psykologer, socialpsykologer och sociologer.76 Som historikern Matthew 
Connelly skriver utvecklades under 1900-talet politiska initiativ för att 
kontrollera befolkningstillväxten genom nya normer och institutioner. 
Det handlade om att beräkna och balansera resurser och födslar. Detta 
framställdes som ett globalt problem och amerikanare hade starkt infy-
tande i frågan.77 Den diskussionen handlade om att befolkningstillväx-
ten i »tredje världen« behövdes kontrolleras med internationell födelse-
kontroll, medan det i Europa och Sverige sedan 1930-talet snarare hade 
diskuterats att det föddes för få barn.78 Med andra ord hänvisade världs-
medborgarna till socialpolitik med eurocentriska perspektiv. Till saken 
hör att såväl Gunnar som Alva Myrdal hade studerat ekonomi och socio-
logi i USA. Att Världsmedborgarrörelsen hänvisade till Myrdals bok, som 
skrevs i USA, är dock föga anmärkningsvärt.79 Som Myrdal själv skrev 

75 Myrdal 1956, s. 53–60. Citat från sida 57. Myrdal menade att det bland annat berodde 
på att avståndet hade minskat mellan sociala grupper i Sverige samtidigt som avståndet 
till folk i andra delar av världen hade ökat. 

76 K-O-A, »Världsekonomin«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 5f. Om makarna Myrdal, 
se Hirdman, Björkman & Lundberg 2012 s. 207–216. Se även Alva Myrdal & Gunnar Myr-
dal, Kris i befolkningsfågan (Stockholm: Bonnier, 1935). 

77 Matthew Connelly, »To inherit the Earth. Imagining world population, from the 
yellow peril to the population bomb«, Journal of Global History 1: 3, 299–319. 

78 Hirdman, Björkman & Lundberg 2012 s. 212–216; »Världsmedborgarmanifest«, 
Mondialisten 1958: 3, s. 12f. 

79 Myrdal utarbetade ovan nämnda bok efer en konferens i Columbia år 1953 till 1954. 
Se Myrdal 1956, s. 13. »Sovjetsfären« hade exkluderats i analysen och Myrdal hänvisade 
till spänningen mellan öst och väst. 
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kan den i Sverige »nog sägas ha öppnat den debatt om vårt förhållande 
till den tredje världen som sedan dess pågått med allt större intensitet«.80 
Hur rörelsen förhöll sig till tredje världen behandlas i kapitel fem och sex, 
och för tillfället kan konstateras att även om rörelsen till stor del forme-
rade sin politiska dröm i reaktion mot den samtida utvecklingen, vilket 
har framgått inte minst i kapitel två, kunde den anknyta till delar av den 
samtida ledande framstegstanken. 

Det förekom i rörelsen en positiv syn på samtida forskning. I till exem-
pel Mondialisten beskrevs vikten av att »jordens möjligheter utnyttjas 
rationellt« och medicinvetenskapens betydelse för att förhindra lidande 
och ohälsa bland mänskligheten.81 Tilltron till vetenskaper framträdde 
också tydligt i det stycke ur Världsmedborgarpakten där »vetenskapens 
[och kulturens] förnämaste ofentliga representanter« kallades till sina 
»ansvarsposter«.82 Vid denna tidpunkt, i den eferkrigstida avkoloni-
seringsprocessen, hade samhällsvetenskapliga studier om utveckling in-
tensiferats. Enligt Kristian Petrov har utvecklingstanken, som bar upp 
sådana vetenskapliga studier, djupa rötter och rymmer normativa före-
ställningar om det universella och det linjära. Sedan upplysningstiden 
har utvecklingstanken förenats med tanken att historien accelererar mot 
ett bättre samhälle.83 

Även om Världsmedborgarrörelsen till viss del anknöt till utvecklings-
tanken, att samhället rörde sig framåt, visar rörelsens politiska agerande 
en reaktopisk tidsorientering där den, som om den befann sig i en tids-
öppning, spände ett icke önskvärt förfutet och en icke önskvärd framtid 
mot en önskvärd framtid. För att avvärja de krig som rörde sig mot nuet 

80 Myrdal 1956, s. 13. 
81 »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f. Citat från sida 12. Med 

anknytning till framstegstanken förekom i periodikan en positiv syn på den historiska 
vetenskapen i avseendet att denna bidrar, och hade bidragit, till mänskligheten. Se till 
exempel »Världsmedborgarrepubliken. Föredrag av Dr. Hugh Schonfeld i Svenska Mäss-
sans E-hall, Göteborg, den 13 september 1957«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 3–8; 
Olle Wedholm, »En krigstjänstvägrares motivering«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 13f. 

82 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
83 Petrov 2015, s. 387–417. 
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från framtiden samlades världsmedborgarna, i sin tidsorientering, kring 
en rad konkreta visioner. 

Visionerna en gränslös fred, en lagstifning för mänskligheten och ett 
välfärdshem för världens befolkning kan i den politiska samvaron betrak-
tas som formulerade löfen som band världsmedborgarna till varandra. 
Visionerna närdes givetvis av den pakt som rörelsen följde sedan sent 
1940-tal, men också av den Orandeklaration som tydligt tillskrev suverä-
nitet till ett förbund av världsmedborgare.84 Arendt skriver i Människans 
villkor att genom historien har löfen haf en stor betydelse i den politiska 
traditionen och varit centrala för politiskt tänkande. Löfet har en bin-
dande kraf att hantera en annars oförutsägbar framtid och fungera som 
ett fundament för en politisk samvaro.85 Löfen, som ofa konkretiseras i 
skrifliga politiska och juridiska överenskommelser och kontrakt, binder 
människor till en gemensam väg framåt.86 Därtill, i den politiska hand-
lingen, konstituerar och upprätthåller löfena också en identitet, i detta 
fall den som världsmedborgare och mondialist.87 

Drömmen manifesterades i nuet 
I det följande skifas fokus från Världsmedborgarrörelsens konkreta visio-
ner och dess kosmopolitiska åskådning till hur den politiska drömmen, 
utopin, levdes i nuet. Det har tidigare i detta kapitel och i inte minst i ka-
pitel två framgått att världsmedborgarna under kärnvapenhotet och i de 
internationella spänningarna mellan väst och öst kunde bevittna att ett 
stort avgörande krig rörde sig mot dem. I en sådan situation, där framti-
den tornar sig skrämmande och där det som hade hänt fungerar avskräck-
ande, kan människor väva en ny politisk dröm, initiera en ny politisk bör-
jan, i sina mellanmänskliga relationer.88 

84 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963); Orandeklarationen (1948). 
85 Arendt [1958] 2016, s. 318–323. 
86 Löfet, skriver Buhre, kan användas i politiska aktiviteter för att ge en viss bestämd-

het för den politiska aktör som annars rör sig mot en oförutsägbar framtid, efersom för-
ändringsanspråk ofrånkomligen medför ytterligare ovisshet. Buhre 2019, s. 255, 258–259. 

87 Arendt [1958] 2016, s. 310. 
88 Om den mellanmänskliga väven, se till exempel Arendt [1958] 2016, s. 243f. Som 
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Att Världsmedborgarrörelsen initierade något nytt politiskt kom till 
explicit uttryck redan i Världsmedborgarpakten. Denna inleddes med 
ett stycke där Världsmedborgarrörelsen presenterade sig som utgjord 
av »blivande världsmedborgare« och läsaren uppmanades att, likt dem, 
födas till världsmedborgare. I ett senare stycke uttrycktes en övertygelse 
att »mänskligheten inte skall födas förrän ett nytt förtroende fötts mel-
lan mänska och mänska«.89 Genom världsmedborgarskapstanken sökte 
rörelsen, som orienterade sig i en föreställd tidsöppning, ersätta ett inte 
längre med ett inte ännu.90 Det som sker i denna politiska mobilisering 
är, precis som världsmedborgarna själva indikerar, en politisk födelse. 
Arendt skriver i till exempel Människans villkor att när en människa som 
en gång är född in i världen träder ut i det ofentliga rummet för att börja 
något nytt föds den till en politisk person.91 Denna politiska födelse, för-
klarar Peys, förutsätter ställningstaganden genom tal och handling.92 Ini-
tiativet kan, som Buhre skriver, betraktas som ett politiskt ingripande 
som stör tidskontinuiteten i en historieprocess.93 I en politisk praktik 
innebär detta att politiska personer gör sig synliga i det ofentliga rum-
met för att förändra samhället i sitt nu.94 

Sett till en specifk tidsorientering visar ett sådant politiskt ingripande 
hur aktören, som rör sig mot en oförutsägbar framtid, försöker avvärja 
en föreställd icke önskvärd framtid genom att med sina förväntningar 
presentera en önskvärd framtid. Dessa förväntningar manifesteras i nuet 

Arendt skriver i Människans villkor sätts en ny början i rörelse när människor träder in på 
världens scen för att tala och interagera. Se Arendt [1958] 2016, s. 235–237. I en politisk 
talhandling, skriver Arendt, sker ett meningsskapande mellan dem som agerar i detta så 
kallade framträdelserum, i en politisk samvaro. En sådan uppstår »så snart människor 
interagerar medelst ord och handling«. Se Arendt [1958] 2016, s. 264. 

89 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
90 Arendt 1981 (del 1), s. 202–213. Se även Fareld 2013, s. 145–163. 
91 Arendt [1958] 2016. s. 233–236, 35. Se även Buhre 2019, s. 244, 238f; Peys 2020, s. 

60–62. 
92 Peys 2020, s. 118. 
93 Buhre 2019, s. 241–244. Detta diskuteras av Arendt i Te Life of the Mind. Se Arendt 

1981 (del 1), s. 206f. 
94 Buhre 2019, s. 237f, 243f. Se även Arendt [1958] 2016, s, 235f. 
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genom den politiska aktörens utsagor och aktioner.95 Ett manifesteran-
de agerande kom till explicit uttryck i Mondialisten år 1958 där det för-
klarades att »[ö]nskar vi fred, måste vi vara aktiva för freden. Önskar vi 
en enad värld, måste vi uppträda som världsmedborgare«.96 Michel Auv-
ray, som har studerat Citoyens du Monde, har indikerat moderrörelsens 
inriktning mot direkt aktion redan i titeln av sin studie i formuleringen 
»Ett ideal genom aktion«.97 

Detta utmärkande drag för Citoyens du monde kunde i dess förgrening 
det 21:a området komma till uttryck i meningar som att »[i] stället för 
att stå beväpnade när det blir krig – vill vi vara med om att bygga freden 
så stark att det inte blir krig« och att det »enda som återstår är de en-
skilda människorna – du och jag! Vi kan förhindra krig, om tillräckligt 
många av oss är eniga om att under inga förhållanden deltaga i krig eller 
krigsförberedelser«.98 I pakten kallades människorna »till en ny heroism, 
till att framträda med de handlingar av protest, mod och hoppfullhet varav 
framtiden beror«.99 Det direkta agerandet hade sålunda sin idégrund i att 
rörelsen orienterade sig politiskt utifrån en föreställd dystopi utgjord av 
krig. När världsmedborgarna formerade sina förväntningar, som innefat-
tade att förhindra krig, sökte de stabilisera sin samtid som hotades av nya 
krig. Till exempel framhölls att det är »en stor uppgif och ett stort ansvar 
som vilar på varje världsmedborgare – vi måste alla vara medskapande i 
denna världsomfattande verksamhet för bevarande av freden«.100 

95 Visionen kan fungera som en barrikad mot att våldets och totalitarismens historia 
upprepar sig, formad genom en föreställning om »inte längre och inte ännu« (»no long-
er« and »not yet«). Uttrycket citeras av idéhistorikern Fareld som hänvisar till att det 
är återkommande hos Arendt. Se Fareld 2013, s. 145–163. Hannah Arendt, »No Longer 
and Not Yet«, Jerome Kohn (red.), Essays in Understanding 1930–1954 (New York: Har-
court Brace [1946] 1994). Om en ny början just i eferkrigstiden, se Fareld 2013; Buhre 
2016. Om ett manifesterande agerande i en ny början, genom tal och handling, se Buhre 
2019, s. 238, 269f. 

96 Mondialisten 1958: 3, s. 15. 
97 Min översättning. Originalet är: »Un idéal en action«. Se Auvray 2020. 
98 »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Citat från sida 13; 

»Manifest: Det angår oss alla…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 16f. Citat från sida 16. 
99 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
100 »Om verksamheten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 18f. Citat från sida 

19. 
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I linje med denna tanke om att vara medskapande förväntades världs-
medborgarna att utifrån sina kunskaper och förutsättningar ta ansvar 
för att förverkliga freden och världsstaten.101 Att enskilda personer drev 
fram kollektivet genom sitt självständiga agerande kan beskrivas som 
att Världsmedborgarrörelsen hade pluralistisk karaktär. När människor 
söker förverkliga frihet genom nya initiativ, skriver Arendt i Människans 
villkor och i Te Promise of Politics, utspelar sig ett fritt meningsskapande 
som ger en början en mångfasetterad karaktär.102 I Världsmedborgarrö-
relsen framträder en plural samvaro i att dess medlemmar genom »per-
sonlig frihet«, »individuellt tänkande« och »nya initiativ« skulle sätta 
sin prägel på rörelsen.103 När en aktör tar initiativ för att skapa något nytt i 
en plural samvaro formas den tänkbara framtiden till ett pågående mål.104 
Det kan beskrivas som att den politiska drömmen levandegjordes i nuet 
i en successiv och pluralistisk process.105 

Ett sådant politiskt initiativ kan enbart fortleva om fer föds politiskt så 
att det resulterar i en politisk makt.106 I Världsmedborgarrörelsen fanns 
inledningsvis en stark tilltro inför att rörelsen kunde samla ett stort antal 
människor som tog ansvar som världsmedborgare. Vi är, förklarades det 
i pakten, 

[ö]vertygade om att tiden är kommen 
för varje mänska att inträda i aktiv 
tjänst för mänskligheten, 

101 »För arbetet för framtiden måste vi förena oss [– – –] Vi får se till att var och en kan 
komma på den plats som passar honom bäst, där han kan göra den största nyttan.«: Aina 
Larsson, »Det gäller oss alla!«, Världsmedborgaren 1958: 2, s. 2. 

102 Arendt [1958] 2016. s. 33–34, 231–244; Arendt 2005. 
103 Se Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Världsmedborgaren 1958: 2, s. 2. 
104 Arendt [1958] 2016, s. 231–244, 250–254, 264–267. Om framtiden som en pågående 

process i ett pluralistiskt politiskt handlande, se även Buhre 2016, s. 212f, 215f. 
105 Se Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). Buhre visar i »Chapter 7. Pre-

sent Politics: Anachronisms of the Now« hur nuet, enligt Arendt, är den politiska tem-
poralitet som är den främsta utgångspunkten för en aktörs försök att förändra. Se Buhre 
2019, s. 234–261. 

106 Se Peys 2020, s. 116f. 
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Övertygade om att staterna inte skall 
lyssna till vår röst förrän vi är samlade 
i tiotals miljoner,107 

Det citerade stycket ovan visar ett politiskt ställningstagande och det 
framgår tydligt i pakten att rörelsen avsåg att grunda ett nytt medbor-
garskap.108 I pakten visar sig en mellanmänsklig tanke där varje världs-
medborgare utgjorde en avgörande beståndsdel av det nya politiska 
kollektivet världsfolket. I pakten förklarades vidare att de organiserade 
världsmedborgarna avsåg att »räkna varandras antal oavsett gränserna 
[– – –] Vi skall vara vaksamma och handlingskrafiga ända tills det sam-
lade Världsfolket givit åt världen en ny konstitution«.109 När världsmed-
borgarna i pakten kallade »folkens massa att fritt mobilisera sig för fre-
den« visar sig ett steg i en process att förverkliga en folkförsamling där 
den enda suveräna instansen var »världens befolkning«, och där makten 
tilldelades »Folkens Församling« och »det samlade Världsfolket«.110 I 
rörelsens programförklaring, som cirkulerade sedan åtminstone 1960-
talet, tydliggjordes att rörelsen stöder »tillkomsten av ett världsparla-
ment, som väljs direkt av världsbefolkningen«.111 

Med andra ord hade Världsmedborgarrörelsen förverkligat sin politiska 
strävan när folken och världens befolkning omvandlats till »Världsfolket«. 
Rörelsen konstruerade världsfolket som sitt politiska kollektiv (med det 

107 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). Citeringen med denna kursivering 
är från Världsmedborgarpakten (1949). Det fnns smärre skillnader i pakten vid olika pu-
bliceringstillfällen. I detta fall beskrevs tiden som kommen, medan det i publiceringen 
från år 1956 beskrevs tiden som inne. 

108 Meningarna ovan har påfallande andliga förtecken. Här beskrivs tiden som kom-
men, att mänskligheten kan födas och att förtroende kan födas. Arendt, som i sina arbe-
ten har försökt begripliggöra på vilka sätt en politisk aktör kan orientera sig i tiden som 
människa och medborgare vid en tidpunkt när den politiska traditionen framstår som fal-
lerad, skulle möjligen förklara sådana tankegångar som att messianskt eller bibliskt tan-
kegods aktualiserades för att människor föreställde sig att de inte längre kunde vägledas 
av etablerade politiska principer. Det förekommer också bibliskt tankegods i Arendts re-
sonemang om en ny början. Se Buhre 2019, s. 237; Fareld 2013, s. 149f. Samtidigt byggde 
Arendts teori inte på religion. Se Peys 2020, s. 43. 

109 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
110 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
111 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
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politiska subjektet världsmedborgare) och det är i meningar som de ovan 
tydligt att en kosmopolitisk åskådning, riktad mot vidsträckt rumslighet, 
drev rörelsens strävan. I rörelsens försök att förändra innebörden av det 
samtida medborgarskapet synliggörs hur världsmedborgarna genom sitt 
politiska kollektiv omförhandlade den etablerade politiska innebörden av 
folk. I den politiska idéhistorien är folket ett mångtydigt begrepp och sä-
kert att säga, sett till meningarna ovan, är att rörelsen anknöt till folk dels i 
betydelsen av en folkhop som kan driva politisk förändring, dels att folket 
bär den folkvilja som är förutsättningen för demokratiska val.112 

I pakten användes ordet folk på fera sätt. Dels tillskrev världsmed-
borgarna ordet folk nya politiska innebörder utifrån sina förväntningar 
genom att skriva om ett världsfolk, dels förhöll de sig till samtida innebör-
der av ordet folk när de till exempel skrev om att skydda världens folk. I 
dessa fall visar sig att folk å ena sidan fungerade som ett politiskt subjekt, 
ett som ännu inte var förverkligat men som världsmedborgarna manifes-
terade i sitt nu genom att själva uppträda som världsmedborgare. Å andra 
sidan fungerade folk som ett politiskt objekt, det vill säga de världens folk 
som skulle skyddas av det politiska subjektet världsmedborgare eller det 
politiska kollektivet världsfolket. I pakten förklarades att den framtida 
folkmakten ska tillåta »folken att återhämta sig«, och sett till samman-
hanget åsyfade återhämtning här till hur människor lidit under förfutna 
krig eller pågående konfikter.113 Dessutom skulle dessa folk, enligt världs-
medborgarnas politiska förväntningar, omvandlas till ett enda världsfolk. 

Möjligen kan Världsmedborgarrörelsens sätt att formulera sina poli-
tiska förväntningar om att inrätta ett världsmedborgarskap uppfattas som 
abstrakta och långt ifrån möjliga. Likväl förekom symboliska uttryck som 
konkretiserade världsmedborgarnas politiska förväntningar. Ett medel 

112 Historiskt sett kan folket och massan sedan åtminstone franska revolutionen kopp-
las till såväl folkvilja och demokratisk frihet som pöbel. Idéhistoriskt sett är folket och 
massan empiriskt sett svårgripbara begrepp i politiska diskussioner genom historien. De 
är återkommande och har framställts på mångfaldiga sätt, liksom de har använts på fera 
sätt, i europeisk kultur. I grunden handlar dock dessa etablerade politiska begrepp om 
hur, och av vilka, samhället ska representeras. Se Stefan Jonsson, Tre revolutioner. En kort 
historia om folket: 1789, 1889, 1989 (Stockholm: Norstedt, 2005), s. 14. 

113 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
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rörelsen använde sig av var esperanto.114 För att utvidga sitt politiska kol-
lektiv försökte rörelsen »underlätta förståelsen mellan folken« genom 
att sprida kännedom om världsspråket esperanto och använda det som 
»mondialt hjälpspråk«.115 Esperanto fungerade därmed som ett medel 
som kunde omvandla världens folk till ett världsmedborgarfolk. 

Ett annat konkret uttryck var de så kallade identitetskorten. Som sagt 
förklarades i pakten att världsmedborgarna tänkte »räkna varandras antal 
oavsett gränserna« och detta följdes av meningen »i och med att var och 
en av oss erhållit det för alla världsmedborgare gemensamma kortet«.116 
Detta utfärdades sedan år 1949 genom Gareth Davis initiativ Internatio-
nal Registry of World Citizens.117 

Redan år 1948 hade Davis, när han lämnade in sitt amerikanska pass 
på USA:s ambassad i Paris, tillverkat ett kort som signalerade hans iden-
titet som världsmedborgare. På kortet, som bar numret 000 001, skrev 
Davis »United World Citizen International Identity Card«.118 Under 
1950-talet fanns inom moderrörelsen identitetskort tryckta på fera språk 
såsom franska, engelska, italienska, nederländska och esperanto.119 Det 
identitetskort som cirkulerade bland organiserade världsmedborgare 
i Sverige bar texten: »Detta kort bevisar att innehavaren är registrerad 
som världsmedborgare. Han skall söka förstå sitt ansvar såsom medlem 
av världssamhället«.120 I kapitel fyra behandlas ordvalet »Han« på iden-
titetskortet men för tillfället kan konstateras att kortet manifesterade 
världsmedborgarnas sätt att genom direkt aktion göra sina politiska för-

114 »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f; »Esperanto – vårt mo-
dersmål«, Mondialisten 1963:3, s. 3. 

115 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
116 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
117 Davis [1961] 1984, s. 75–77; Auvray 2020, s. 98–100 (Registre international des ci-

toyens du monde). 
118 Auvray 2020, s. 49. 
119 Auvray 2020, s. 262. 
120 Identitetskort No 151190–01, se mapp »Årskort, klistermärken, pins m.m«. Ur 1C: 

1–4: 1C4: Tidningar och trycksaker. 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. Upphovsma-
kare till identitetskortet är Gareth Davis och Secretariat of Citizens of the World. Troy 
Davis och Daniel Durand (Conseil Fédéral du Registre des Citoyens du Monde) har till-
låtit publicering. 
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väntningar levande i nuet. Redan år 1952 hade Inge Oskarsson, genom 
Storm, försökt att få svenska medborgare att registrera sig i Davis register: 

När vi alla, i många organisationer kämpar för ett världssamhälle, har vi 
behov av att känna varandras antal. Att ha en gemensam symbol – världs-
medborgarskapet. 

I vårt internationella register vill vi registrera alla som har den viljan att 
ett världssamhälle skall skapas. – Vi utfärdar världsmedborgarpasset som 
vårt gemensamma kännetecken. Vi vill inte bära något nationellt pass, eller 
att någon nation har rätt att bevilja eller vägra utställa pass. 

Vi har redan utfärdat två miljoner pass – om vi på så sätt får bevisat att 
majoriteten av mänskligheten verkligen vill ha ett världssamhälle skall det 
vara ett stöd i vår kamp.121 

Det symboliska världsmedborgarpasset visar en spänning mellan det 
abstrakta och det konkreta, där en föreställd världsmedborgare ställdes 
mot nationalstatsmedborgaren. Det är, som till exempel Magdalena No-
wicka och Tilmann Heil skriver, en typisk utmaning i en kosmopolitisk 
föreställningsvärld att hantera spänningen mellan det universella och 
det partikulära.122 Medborgaren, i det här fallet den nationalstatliga, var 
i Världsmedborgarrörelsens samtid en konkret identitet förankrad i en 
partikulär plats, i en lokalt avgränsad politisk gemenskap. Världsmed-
borgaren i sin tur var en abstrakt politisk fgur, placerad i ett universellt 
rum utan konkreta avgränsningar och utan en etablerad gemenskap.123 
Rörelsens sätt att genom världsmedborgarpasset manifestera sin politis-
ka dröm om en ny medborgare, det som för den ännu inte var, synliggör 

121 Storm 1952:1, s. 8. 
122 Nowicka & Heil 2015, s. 1–20. 
123 Detta tema diskuteras till exempel av Giorgio Agamben. Han, som inspirerats av 

Hannah Arendts diskussion om nationellt medborgarskap och mänsklighet, menar att 
i nationalstatssystemet fnns en skillnad mellan det avpolitiserade livet och det politi-
serade livet. Genom att vara medlem i en nationalstat är människan en politisk varelse 
och de som är utanför detta blir politiskt odefnierbar, till och med en icke-människa, en 
gränsvarelse. Se Giorgio Agamben, »Beyond Human Rights«, Paolo Virno & Michael 
Hardt (red.), Radical thought in Italy. A potential politics (Minneapolis: University of Min-
nesota Press, 1996); Giorgio Agamben, Homo sacer Sovereign power and bare life (Stan-
ford, Calif: Stanford University Press, 1998). 
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hur en aktör genom en förändrad tidsuppfattning kan skapa en ny politik. 
Som Buhre skriver fokuserar Arendt nuet som en politisk temporalitet, 
och hos Arendt framträder hur en aktör kan skapa en ny tid och det kan 
också, menar Buhre, beskrivas som att en ny tid kan skapa ny politik.124 

I Världsmedborgarrörelsens process att grunda ett nytt medborgar-
skap framträder i organisationen en plural samvaro. I artikeln »Det gäl-
ler oss alla!« förklarade konstnären och skribenten Aina Larsson orga-
nisationens form att i 

Världsmedborgarrörelsen kommer människor samman som känner sitt an-
svar för mänskligheten och som har den viljan att ett världssamhälle må bil-
das. Men rörelsen lägger inga hämmande band på oss genom något färdigt 
program, några trossatser eller lagar. Här fnns i stället plats för personlig 
frihet, för individuellt tänkande och nya initiativ.125 

Relaterat till detta är att i Världsmedborgarrörelsen framträdde ett av-
ståndstagande till ideologiskt tänkande. I Världsmedborgaren förklarades 
att världsmedborgarna inte samlades under »någon bestämd idé, dok-
trin eller lära – utan vi är en rörelse, bestående av människor som blivit 
medvetna om sitt världsmedborgarskap, och nu vill förverkliga detta«.126 
Vidare förklarade Karl Olof Andersson att »Världsmedborgarrörelsen är 
ingen religion, ingen 50-talets-ism. Världsmedborgarrörelsen är en opi-
nionsrörelse för en världsregering […]«.127 I periodikan återgavs också 
Gandhis syn på doktriner och sanningar i meningarna att det 

fnns inte något som heter Gandhism. Jag har aldrig närt någon önskan 
om att eferlämna någon sekt. Jag gör inte krav på att ha skapat någon ny 
princip eller någon ny lära. Jag har helt enkelt försökt att på mitt eget sätt 

124 Buhre 2019, s. 235. 
125 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Världsmedborgaren 1958: 2, s. 2. 
126 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
127 Se Karl Olof Andersson, »Garry Davis: världens samvete«, Mondialisten 1958: 1, 

s. 16. Andersson förklarade vidare att denna världsregering byggdes på en internationell 
rättsordning upprätthållen av en internationell polisstyrka. Här bör understrykas att an-
vändandet av internationell inte bör läsas som en mellanstatlig världsordning mellan na-
tionalstater, utan det har i andra texter av Världsmedborgarrörelsen framgått att rörelsen 
förespråkade en världsordning med övernationell makt. 
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använda de eviga sanningarna i det dagliga livet och till lösning av de dag-
liga problemen.128 

Med andra ord kunde Världsmedborgarrörelsen anknyta till tanken om 
sanning samtidigt som den tog avstånd från sekter, läror, doktriner och 
ideologier. Som framgick i en citering av Världsmedborgarpakten i in-
ledningen av detta kapitel värderade rörelsen ideologi negativt, och till-
skrev det till sina meningsmotståndare. I pakten förklarades att ideolo-
gierna hotade människors överlevnad, och ideologier sammankopplades 
där med krigspropaganda, och det bör läsas mot att rörelsen kritiserade 
nationalism och militarism.129 

Förutom att det förklarades att världsmedborgarna inte representera-
de en ism eller religion, framhävde rörelsen sig också som politiskt neu-
tral.130 Det torde dock stå klart att rörelsen hade en politisk strävan, om 
än i bred mening bortom befntliga partipolitiska beteckningar. Därtill är 
det givetvis diskutabelt om det är politiskt neutralt att söka upplösa den 
grundläggande politiska ordningen. Det angelägna här är dock att världs-
medborgarna tydligt distanserade sig från att vara ett bestämt idésystem. 
Detta bör förstås mot bakgrunden att rörelsen organiserade sig i en tid 
där ideologier, ismer och utopier var laddade med negativ innebörd och 
hade på grund av inträfade händelser förpassats till historiens skamvrå.131 

Samtidigt är det uppenbart att Världsmedborgarrörelsen deltog i att 
formera en ny politisk ism. Det hörde dock till mondialismens karaktär 
att vara öppen, och i rörelsens periodika defnierades mondialismen en-
bart vid ett tillfälle.132 Dess innebörder var inte något som explicit disku-

128 »Mahatma Gandhi: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 
2, s. 1, 3. Citat från sida 1. 

129 Världsmedborgarpakten (1949/1956/1957/1963). 
130 Om rörelsen som politisk neutral, se till exempel Världsmedborgarrörelsens pro-

gramförklaring (1963/1965). 
131 För vidare läsning, se Ers 2009, s. 208, 93; Strand 2016, s. 63–80, 139–160, 179–184; 

Östling 2008, s. 253–292. 
132 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. Det kan dock nämnas att 

mondialismen fck en defnition, om än svag, också i Mondialisten 1958: 1, s. 3: »Vi anser 
det vara grundläggande för mondialismen – vår tanke utan gränser – att vi först lägger 
ned våra vapen.« 
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terades eller utvecklades av skribenterna. Som visar sig i detta kapitel, 
men också i nästa kapitel fyra, utgjordes rörelsen inte av teoretiker som 
ägnade sig åt skriflig idéutveckling utan av demonstranter som skrev tex-
ter med avsikten att få andra människor i samtiden att direkt agera som 
de. Att defniera mondialismen eller i skrif utveckla en lära framstår som 
underordnat att föra fram budskapet om mondialismen och världsmed-
borgarskap genom direkta aktioner. 

I Världsmedborgarrörelsens sätt att mobilisera och organisera sig spe-
lade såväl den mellanmänskliga tanken som en lokalorganisering avgö-
rande roller. I Världsmedborgaren förklarades att »[v]i är inte medlem-
mar i en förening utan i en rörelse, där vår tanke skall gå från människa 
till människa [– – –] Varje avdelning heter alltså Världsmedborgarrörel-
sen i Falun, i Umeå o.s.v.«.133 Detta, Världsmedborgarrörelsens organi-
sationssätt, är ett ytterligare konkret uttryck för hur rörelsen manifeste-
rade sin dröm i nuet. 

Som har framgått i kapitel två sökte Citoyens du Monde förverkliga ett 
världsomfattande samhälle baserat på dels demokratiska principer, dels 
direktrepresentation. Detta praktiserades också i förgreningen i Sverige, 
genom en decentraliserad organisering. I Världsmedborgaren uppmana-
des världsmedborgarna att agera självständigt men förväntades samtidigt 
följa en organisationsmodell som avsåg att balansera relationen mellan 
individen och kollektivet. Organisationsprinciperna i Världsmedborgar-
rörelsens 21:a område var lokalt självstyre, direktrepresentation, förbud 
mot grupperingar och att sätta individen högre än majoriteten.134 

Sett till hur Världsmedborgarrörelsen organiserade sig på ett decentra-
liserat sätt fnns onekligen inslag av principer ur fackföreningsrörelsen. 
En förgrening av arbetarrörelsen, syndikalismen, har tydligt innefattat 
att organisera sig underifrån med målet att omfatta världen. Som mon-
dialismen har syndikalismen sin hemvist i Frankrike där det franska syn-
dicat syfar till en fackförening (driven av en socialistisk åskådning).135 

133 »Om verksamheten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 18f. Citat från sida 19. 
134 »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. 
135 Om syndikalismens organiseringssätt, se till exempel Olsson 2002, s. 16–27. Om 

mondialism och mondialisering, se Auvray 2020; Foucher-Dufoix & Dufoix 2016; Du-
foix 2013. 
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Att det förekom syndikalistiska inslag i Världsmedborgarrörelsen är föga 
anmärkningsvärt sett till att inte minst dess grundare i Sverige, Inge Os-
karsson, varit aktiv som syndikalist. Likväl ska understrykas att rörelsen 
först och sist drevs av mondialism. Decentralisering hade ett mycket kon-
kret och för mondialismen säreget uttryck bland dem som organiserade 
sig i Frankrike. Där utövades, med Soulage i spetsen, mondialisering. Det 
innebar att världsmedborgarna bildade lokala världsmedborgardemokra-
tier genom att de samlades på en plats och utropade den som en mondial 
zon, eller att de lyckades övertyga de styrande i en aktuell kommun att 
förklara platsen som en sådan. För att möjliggöra detta förde världsmed-
borgarna dialoger med de styrande och bjöd in invånarna till lokala val.136 

Mondialisering, som användes för att uppnå världsfred, utövades i be-
tydligt lägre omfattning i Sverige än i till exempel Frankrike och Japan 
men det förekom försök.137 I Världsmedborgaren presenterades försla-
get att i Göteborg och Stockholm bilda två kommuner (mondiala zoner) 
inom »världsmedborgarrepubliken«, ett försök till en världskonstitu-
tion.138 Just detta förslag uppkom i samband med att den Londonbase-
rade historikern Hugh Schonfeld tagit initiativ till att grunda Världsmed-
borgarrepubliken (1950) och organisationen Commonwealth of World 
Citizens (1956), även kallat Mondcivitan Republic, där han siktade mot 
en världsregering år 1958.139 Detta är för övrigt ett exempel på hur rö-
relsen för världsmedborgarskap hade en pluralistisk karaktär, sett till att 
fera parallella initiativ skapades av världsmedborgare världen över.140 I 
detta plurala sammanhang förekom fera förståelser av världsmedbor-
garskapets innebörd. Schonfeld, till exempel, menade att nationalstater 
kunde ha utrymme att bestå om de inrättade samarbetsrelationer, och 

136 Om mondialisering och Soulage, se Foucher-Dufoix & Dufoix 2016; Auvray 2020, 
s. 155–201. Auvray ägnar en stor del av sin studie till mondialisering, se sidorna 155–253. 

137 Om hur mondialisering spreds, se Auvray 2020, s. 155–252; Foucher-Dufoix Du-
foix 2016; Carter 2001. 

138 »Världsmedborgarrepubliken«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 26. 
139 »Världsmedborgarrepubliken«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 26. Hugh Schon-

feld skrev senare boken Te Passover plot. New light on the history of Jesus (London: Hut-
chinson, 1965). 

140 Denna karaktär tillskrev Auvray också Citoyens du Monde. Se Auvray 2020. 

124 



 

 
 

 

 

om individen agerade utifrån en högre lojalitet gentemot världsnationen 
och inte till en nationalstat i den. En sådan lojalitet förutsatte bland annat 
att ingen kunde betraktas som fende eller utlänning.141 Med andra ord 
kunde en kosmopolitisk åskådning, i relation till konkreta och föreställda 
gränser, dras olika långt i olika förgreningar och forum. 

Likväl enades världsmedborgare världen över om att det var hög tid 
att grunda ett världssamhälle, baserat på demokratiska principer. När 
världsmedborgarna i det 21:a området resonerade om demokratiskt själv-
styre kunde det ha mycket konkreta innebörder. Bland annat framhölls 
vikten av att hantera ekonomin lokalt. Det hävdades att »erfarenheten 
visar att det ofast är oenighet i ekonomiska frågor som vållar splittring 
inom organisationer«.142 Den som, förutom att betala medlemsavgifen 
om en krona per år, avstod en del av sin inkomst till lokalrörelsen måste 
godkänna att andra i gruppen använde pengarna. Här framträdde också 
principen direktdemokrati genom individens självbestämmande: varje 
världsmedborgares personliga frihet var av vikt. Rörelsen värnade indivi-
dens frihet gentemot majoriteten, och i beskrivningen av organiseringen 
framhävdes, i punkt nio, misstro mot majoritetsstyre: 

Rörelsen erkänner inte att en mening är riktig just därför att den framfö-
res av en majoritet. Det åligger dem som vill framföra en mening att söka 
övertyga samtliga medborgare, ej att genomtrumfa ett majoritetsbeslut.143 

Denna positionering var förenad med att individen själv hade ansvar att 
uppnå totalt samförstånd i sin lokalgrupp och i det 21:a område som ut-
gjorde alla lokalgrupperingar. Samtidigt uppmanade skribenten Lars 
Berg läsaren att inte glömma att »din objektiva ekonomiska och mo-
raliska individualitet tillhör ett annat kollektiv, som fodrar ditt stöd. Vi 
människor är gruppindivider«.144 Världsmedborgare som Berg försök-

141 »Världsmedborgarrepubliken«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 3–8. 
142 »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. Citat 

från sida 11. 
143 »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. Citat 

från sida 12. 
144 Lars Berg, »Brev från Karlstad«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 8f. Citat från sida 

9. Idéhistoriskt sett har idén om en harmoni mellan individen och gruppen framför allt 
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te sålunda genom rörelsen skapa ett politiskt kollektiv som inte ingrep 
på individens fria handlande eller passiviserade individens tänkande. 
Arendt har i sina arbeten förklarat talet och handlandet som ett ageran-
de som utgår från individen men som förutsätter makt i plural samvaro. 
Makt skapar, menar Arendt, ett politiskt rum mellan de handlande och 
talande och »den uppstår mellan människor som lever samman och den 
försvinner så snart de skingras«.145 I Världsmedborgarrörelsen framträd-
de ett sådant politiskt rum, där världsmedborgarna förvisso tillskrev indi-
viden en central plats men där en gemensam politisk angelägenhet drev 
det politiska kollektivet. Detta kan i sin tur beskrivas som en plural väv.146 

Världsmedborgarrörelsens strävan att balansera individen och kollek-
tivet kom till exempel till uttryck i en av de 15 riktlinjer som rörelsen pre-
senterade. I dessa, som syfade till att jämte ändamål klargöra organisa-
tionsformen för det 21:a området, konstaterades att 

världsmedborgare arbeta [sic] för att upphäva alla gränser människor emel-
lan. I konsekvens därmed får det inte inom rörelsen fnnas någon avgrän-
sade grupp, där inte alla medborgare har tillträde och rätt att vara med och 
fatta beslut [– – –] Varje världsmedborgare är i princip presiderande eller 
styrelseledamot.147 

Sett till citatet ovan kan Världsmedborgarrörelsens beslut att förbjuda 
andra grupperingar förstås mot bakgrund av dess kosmopolitiska åskåd-
ning, som innefattade en princip om direktrepresentation, och där nya 
grupperingar i rörelsen kunde hota idén att varje världsmedborgare re-
presenterade sig själv samtidigt som denna företrädde mänskligheten. 
Det innebär att rörelsen förespråkade att individen och lokalgruppering-

kommit till uttrycks hos den ryske anarkisten Kropotkin. Det är naturligt, menade han, 
för människor att samarbeta med andra för att överleva och utvecklas. Se Pjotr Kropot-
kin, Inbördes hjälp (Stockholm: Bonnier, 1903). Kropotkin var också en del av Världs-
medborgarrörelsens föreställningsvärld, till exempel skrev Oskarsson om honom. Se Os-
karsson 1990. 

145 Arendt [1958] 2016, s. 237f, 243f, 250f, 262f, 264–266. Citat från sida 265. 
146 Arendt [1958] 2016, s. 240–244. 
147 »Riktlinjer för Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 11f. Citat 

från sida 12. 
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en skulle utgöra det världsmedborgarkollektiv som företrädde mänsk-
ligheten. För även om rörelsen framhävde det individuella fria ageran-
det syfade detta till att skapa ett starkt kollektiv. I slutändan var det det 
politiska kollektivet mänskligheten (världsfolket) som skulle förverkliga 
förändringen. Det har också tidigare i idéhistorien förekommit att världs-
medborgare har tillämpat universella principer på ett lokalt plan – att ar-
betet för världsfred börjar i ett lokalt rum.148 Det är karaktäriserande för 
den kosmopolitiska idétraditionen att världsmedborgaridéns utmaning 
är en spänning mellan det lokala och det världsomfattande, det partiku-
lära och det universella.149 I Världsmedborgarrörelsen framträder dels 
att den lokala platsen var en utgångspunkt i mobiliseringen för världs-
medborgarskap, dels att mobiliseringen överskred nationalstatsgränser. 
Det kan med andra ord uttryckas som att världsmedborgarna sökte för-
ena det lokala med det världsomfattande, samtidigt som de bortsåg från 
det nationella. 

Genom fredsmarscher, som var en mycket vanlig aktivitet i rörelsen, 
försökte världsmedborgarna bana vägen för ett nytt samhällskontrakt 
genom att avsiktligt förbise nationalstatsgränserna. Under det tidiga 
1960-talet fylldes periodikan framför allt av rapporteringar av aktioner 
som rörelsen engagerade sig i och dit hörde fredsmarscher.150 Tillsam-
mans med fredsförespråkare från andra länder utmanade världsmedbor-
garna statliga gränser, och med anledning av Aldermastonmarschen, en 

148 Upplysningstänkaren Fichte är ett sådant exempel. För vidare läsning om Fichte, se 
Kemp 2005, 49f. Det var, som Nussbaum framhåller, redan stoikerna som förenade två 
gemenskaper: kosmopoliten kunde dels tillhöra sin lokala plats som invånare, dels uni-
versum där människan saknade rumsliga gränser. Se Nussbaum 1997B, s. 6, 8. 

149 Nowicka & Heil 2015, s. 1–20. 
150 »Protestmarsch mot A-bomb«, Mondialisten 1960: 1, s. 16; »Aldermastonmarsch-

en«, Mondialisten 1960:2, s. 1; »Europamarschen«, Mondialisten 1960: 2, s. 2–4; »Dansk 
marsch mot A-bomb«, Mondialisten 1960: 3, s. 1; »Europamarschen«, Mondialisten 1960: 
3, s. 1f; »Nordiska pacifster för E-marschen«, Mondialisten 1960: 3, s. 3; »Följ med till 
Danmark den 21 okt.!«, Mondialisten 1960: 3, s. 8; »Holbækmarschen«, Mondialisten 
1960: 4, s. 1; »Europamarschen«, Mondialisten 1960: 4, s. 4; »Fredsmarscher«, Mondia-
listen 1961: 1, s. 4; »Europamarschen«, Mondialisten 1961: 1, s. 5f; »American-European 
March«, Mondialisten 1961: 2, s. 3f; »Påskmarscher«, Mondialisten 1961: 2, s. 8f; »Anti-
atombombsmarsch i Stockholm«, Mondialisten 1961: 3, s. 1; »Rapporter från American-
European March«, Mondialisten 1961: 3, s. 2f. 
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etablerad fredsmarsch mot kärnvapen där fera atombombsmotståndare 
deltog, skrevs i Mondialisten år 1960 att genom den kan världsmedbor-
gare lära känna »meningsfränder från hela vårt världsmedborgarrike«.151 
Samma år arrangerades Holbaekmarschen, en dansk anti-atomboms-
marsch med huvudparollen »Ett kärnvapenfritt Skandinavien«, som i 
Sverige inleddes med en flm om Hiroshima, och marschen beskrevs som 
en »träfpunkt för Europas fredsvänner«.152 

Nu planerades även för den stora Europamarschen. Den fera måna-
der långa marschen skulle röra sig bland annat genom Skandinavien och 
österuopa.153 Under American-European March, vilken den senare kalla-
des, gick demonstranter med plakat med texter som »Vi vägrar att arbeta 
i krigsindustri«, »Vi vägrar att göra värnplikt« och »Vi fordrar ensidig 
avrustning både av Öst och Väst«.154 Demonstranter marscherade under 
ett år, från San Fransisco till Moskva, och kunde längs vägen stå tysta 
i timmar utanför militäranläggningar och raketbaser.155 År 1962 deltog 
världsmedborgarna också i att utmana nationalstaterna genom vattenvä-
gen. Från London till Leningrad seglade fskebåten Everyman III under 
ett anti-atombombsmärke.156 

Andra marscher genomfördes i Sverige och Världsmedborgarrörelsen 
kunde genom dem framhäva vikten av att ena fredsförespråkare. När rö-
relsen deltog i en antiatombombsmarsch i Stockholm, anordnad av den 
nybildade »Kampanjen mot atomvapen« (1961), där bland andra världs-
medborgarna Bertil Svahnström och Inge Oskarsson ingick, förklarades 
att demonstranterna »går utan att representera höger eller vänster, utan 
att representera den eller den organisationen. Vi går som en gemensam 

151 »Protestmarsch mot A-bomb«, Mondialisten 1960:1, s. 16. 
152 »Holbaekmarschen«, Mondialisten 1960: 4, s. 1. 
153 »Europamarschen«, Mondialisten 1960: 4, s. 4. Det fanns representanter från bland 

annat Sverige, Finland, Sovjetunionen, Polen, Tyskland Belgien, Storbritannien, Norge, 
Danmark. Marschen anordnades mellan april och september år 1961. 

154 Inge Oskarsson & Jill Brealt, »Rapporter från American-Europeanmarch«, Mon-
dialisten 1961:3, s. 2f. Citat från sida 3. 

155 »American-European March slutförd«, Mondialisten 1961: 4, s. 4–6. Andra mar-
scher som genomfördes var till exempel de välkända påskmarscherna. Se Boo Carlsson, 
»Påskmarscher«, Mondialisten 1962: 2, s. 10. 

156 »Everyman III kommer till Stockholm«, Mondialisten 1962: 3, s. 2. 
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enhet av fredsanhängare« där »de mest olikartade politiska, religiösa […] 
uppfattningar har kunnat samsas kring ett konkret projekt«.157 

Genom åren, sedan sent 1940-tal och in i 1960-talet, uppmärksamma-
des världsmedborgarnas direkta aktioner i pressen.158 Det var en strategi 
i rörelsen att utföra aktioner för medial uppmärksamhet, och i detta avse-
ende hade som sagt rörelsens aktioner betydelse för det sena 1950-talets 
framväxande antikärnvapenrörelse som, enligt sociologen David L. 
Westby, inspirerades av världsmedborgarnas metoder.159 

Vidare fnns en uppenbar likhet i hur såväl antikärnvapenrörelsen som 
Världsmedborgarrörelsen agerade direkt mot ett akut hot. Gällande anti-
kärnvapenrörelsen har sociologen Håkan Törn beskrivit det som att 
denna agerade utifrån en situationens utopi.160 Som har framgått i detta 
kapitel rymde världsmedborgarnas reaktopiska tidsorientering ett direkt 
agerande som hade sin utgångspunkt i att en dystopi av krig rörde sig 
mot deras nu. Deras deltagande i fredsmarscher är ett konkret exempel 
på hur världsmedborgarna spände sin politiska dröm mot en föreställd 
dystopi, och Världsmedborgarrörelsen framträder tydligt som en hand-
lingsinriktad rörelse. Vi, skrevs det i Världsmedborgaren, ska »söka efek-

157 Andra som deltog i kampanjen var till exempel Wide Svensson, Astrid Pettersson, 
Gustav Lundh och Jont Nils Nilsson. Om detta, se »Antiatombomsmarsch i Stockholm«, 
Mondialisten 1961: 3, s. 1 (omslag). För fredsmarscher i Sverige se även till exempel Bertil 
Gustavsson, »Pingstmarschen«, Mondialisten 1962: 2, s. 3. 

158 Se till exempel Sigtunastifelsen, pressklipp: Kuvert Biografer samlings- Davis: 
»Världsmedborgaren önskar god jul«, Dagens Nyheter 1948-12-19; »Idén föddes i Sveri-
ge«, Svenska Dagbladet 1949-10-02; Richard Guston, »Alltjämt världsmedborgare« 1966-
04-02. Se även Janne Bergquist, »Han hoppas på värnpliktsstrejk«, Folket i bild 1958; 
»Världsmedborgare ställs inför rätta för uppvigling«, Dagens Nyheter 1958-04-09: »Opi-
nionsmöte«, Ny Dag 1958-02-11; »Garry Davis har utvisats ur Frankrike«, Dagstidningen 
Arbetaren 1957-11-29; »Världsmedborgare kastad i fängelse«, Morgon-Tidningen 1957-08-
01; »Idealister hos minister«, Morgon-Bladet 1957-04-12; »Världsborgarparad hamnade 
hos polisen«, Morgon-Bladet 1957-03-04; »Fyra ungdomar får åtal för uppvigling«, Ny 
Dag 1956-10-08; »Fredligt drama på slottet. Vaktchefen fck en spade«, Stockholms-Tid-
ningen, 1956-09-10. Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 

159 Se Westby 2002, s. 13. 
160 Håkan Törn, Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Eu-

ropa 1789–1989 (Stockholm: Rabén Prisma 1997). 
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tiva vägar fram till vårt mål – freden.«161 Det förklarades att världsmed-
borgarna inte hade något 

historiskt belägg för att fredsfrågan kommer att lösas så att staterna eller 
de som har den ekonomiska makten kommer att säga att nu har de beslu-
tat att vara fredliga – 
Nej, de måste därtill tvingas av opinionen – 
Vi världsmedborgare vill alltså bilda en opinion som skall göra det möjligt 
att skapa en trygg världskonstitution.162 

Det är i en samvaro, vilket till exempel Peys behandlar, som en individs 
föreställda lokalisering mellan förfutenhet och framtid utsträckts till ett 
vi som agerar mot en oförutsägbar (och skrämmande) framtid.163 Arendt 
skriver i Te Life of the Mind att agerande människor, till skillnad från de 
som enbart tänker (till exempel de som utvecklar flosofska program) 
drivs av frihetsanspråk och detta är ett politiskt agerande för att det är rik-
tat mot att förändra världen – inte att primärt flosofskt tolka eller kunna 
den.164 Världsmedborgarnas handlingsinriktade praktik har sin grund i hur 
de följde i Citoyens du Mondes fotspår, och i Sverige lades denna grund 
med Inge Oskarssons och Margareta Schreibers aktioner under år 1949. 
Sedan kring år 1956 samlades allt fer kring Världsmedborgarrörelsens di-
rekta aktioner, och under andra hälfen av 1950-talet och in i 1960-talet ma-
nifesterade ett politiskt kollektiv av världsmedborgare sin politiska dröm, 
en värld utan nationalstatsgränser, i sitt nu. Därigenom fck rörelsens po-
litiska dröm tydligare konturer i de nutida ögonblick där världsmedbor-
garna gång på gång tillsammans utmanade nationalstaternas suveränitet. 

Samtidigt rymde Världsmedborgarrörelsens reaktopiska tidsorien-
tering inte enbart det som var sprunget ur kärnvapenhotet, där världs-

161 För citeringen, se »Om verksamheten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:, s. 
18f. Citat från sida 19. 

162 »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Citat från sida 10. 
163 Om politiska kollektiv och tidsöppning, se Peys 2020, s. 127–131. Se även Buhre 

2019, s. 234–261. 
164 Låt oss, skriver Arendt, »fasten our attention on men of action, who ought to be 

committed to freedom because of the very nature of their activity, which consists in ›chan-
ging the world‹, and not in interpreting or knowing it.« Se Arendt, 1981 (del 2), s. 198. 
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medborgarnas tidsorientering har tydliga likheter med den »situationens 
utopi« som andra antikärnvapengrupperingar orienterade sig utifrån. 
Världsmedborgarrörelsens föreställda dystopi handlade inte enbart om 
kärnvapenhotet utan också om hur världsmedborgarna tolkade förfut-
na krig. En politisk början kan, som Fareld och Buhre skriver, förstås 
som att den växer ur en tolkning av det förfutna. Ur en uppgörelse med 
historien, som belyser samtida villkor, grundas en ny vision och gemen-
skap. Det innebär att världsmedborgarnas förväntningar, som har redo-
gjorts för i detta kapitel, drevs fram i en process där världsmedborgarna 
rekonstruerade det förfutna.165 Den rekonstruktionen av det förfutna 
är ämnet för nästa kapitel. 

Sammanfattning 
En bärande utgångspunkt för avhandlingen är att mondialismens karak-
tär kan urskiljas i hur den visar på ett specifkt förhållande mellan his-
torien och framtiden. Genom den har jag visat hur Världsmedborgar-
rörelsen genom mondialismen formerade sin politiska vision mot en 
föreställd dystopi. Detta förhållande har jag valt att beteckna som en re-
aktopi. Genom sin reaktopi formerade världsmedborgarna, i sitt politiska 
kollektiv Världsmedborgarrörelsen, sina förväntningar och formulerade 
genom dem politiska löfen. 

Det fanns i reaktopin en huvudsaklig vision och det var en gränslös 
världsfred genom en världsstat. Den skulle i sin tur grundas på en uni-
versell lagstifning för mänskliga rättigheter och i form av ett världsom-
fattande välfärdshem ansvarade den också för befolkningens försörjning. 
I de två sistnämnda inspirerades världsmedborgarna av samtida initia-
tiv: Förenta nationernas Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 
och regerande politikers eller socialingenjörers strävan efer en välfärds-
stat. Rörelsens politiska dröm om en gränslös världsfred karaktäriserades 
av att den drog initiativen för en lagstifning och ett välfärdshem läng-
re: principen mänskliga rättigheter skulle vara bindande i en framtida 
världsstat, och i den skulle alla i världen åtnjuta välfärd. Gällande detta 

165 Buhre 2019, s. 244–259; Fareld 2013. 
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presenterade Världsmedborgarrörelsen ett konkret förslag att omfördela 
medel från militären till världsbefolkningens försörjning. Till den politis-
ka drömmen hörde också att förena det lokala med det världsomfattande 
i en organisering med decentraliserade direktdemokratier. 

För att uppnå den politiska drömmen levde världsmedborgarna den 
i nuet. Detta innebär att reaktopin inte enbart rymde föreställda fram-
tider, dystopin och utopin, utan att den innefattade att manifestera uto-
pin direkt för att därigenom avvärja dystopin. Detta gjordes bland annat 
genom direktdemokratisk och lokalförankrad organisering, utfärdande 
av världsmedborgarpass och fredsmarscher som överskred nationalsta-
ternas gränser. 

Vidare hade Världsmedborgarrörelsen en pluralistisk karaktär. Det po-
litiska agerandet följde inget färdigställt program eller en utsedd ledare 
utan utopin skulle succesivt få fastare konturer i takt med att fer anslöt 
sig och var medskapande i att forma framtiden. Varje världsmedborgare 
skulle agera självständigt och fritt för världsmedborgarskapet och freden, 
vilket innebar att individen utifrån sina förutsättningar, kunskaper och 
tankar var en aktiv medskapare till utopin. Världsmedborgarrörelsens 
sätt att lägga tonvikt vid det självständiga tänkandet och agerandet kan 
förstås mot bakgrunden att den föddes i ett politiskt landskap där det på 
bred front cirkulerade kritik mot stora tankesystem och ideologier, i och 
med att historien hade visat att sådana kunde få totalitära uttryck och leda 
till krig. I linje med detta tankeklimat riktade rörelsen kritik mot ideo-
logi. Världsmedborgarna tillskrev ideologi en specifk innebörd genom 
att relatera ideologi till krigspropaganda och nationalstater. 

Vidare skulle det framtida samhället, det vill säga utopin, få tydliga-
re konturer i takt med att fer världsmedborgare aktiverade sig. För att 
synliggöra detta har jag via Buhre och Peys tagit stöd av Arendts arbe-
ten. Politiska förväntningar som utmanar etablerade politiska principer 
växer inte enbart ur en föreställd tidsöppning och en föreställd hotande 
framtid, utan sådana formeras genom en plural politisk samvaro där po-
litiska personer, genom tal och handling, succesivt utvecklar en vision 
genom fria initiativ. 

I reaktion mot en föreställd dystopi tillämpade Världsmedborgarrö-
relsen världsmedborgaridén absolut. Ovillkorligt avvisade rörelsen alla 
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gränser och genom sina aktioner levde världsmedborgarna som om de 
redan vore i en världsstat, det vill säga som om de inte levde bland natio-
nalstater utan i sin politiska dröm. 
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He has two antagonists: the frst presses him from behind, from the origin. 
Te second blocks the road ahead. He gives battle to both. To be sure, the 
frst supports him in his fght with the second, for he wants to push him 
forward, and in the same way the second supports him in his fght with the 
frst, since he drives him back. But it is only theoretically so. For it is not 
only the two antagonists who are there, but he himself as well, and who 
really knows his intentions? His dream, though, is that some time in an 
unguarded moment – and this would require a night darker than any night 
has ever been yet – he will jump out of the fghting line and be promoted, 
on account of his experience in fghting, to the position of umpire over his 
antagonists in their fght with each other.1 

Te possible redemption from the predicament of irreversibility – of being 
unable to undo what one has done though one did not, and could not, have 
known what he was doing – is the faculty of forgiving. [– – –] forgiving, 
serves to undo the deeds of the past, whose »sins« hang like Damocles’ 
sword of every new generation […]2 

1 Detta stycke av Franz Kafa diskuterades av Arendt. Jag har hämtat denna version av 
citeringen ur Buhre 2019, s. 247f. Se även Hannah Arendt, Between Past and Future. Eight 
Exercises in Political Tought (New York: Penguin, [1961] 2006), s. 7, 10f. 

2 Arendt [1958] 1998, s. 237. 



4. REAKTOPISK MASKULINITET 

I detta kapitel behandlas hur Världsmedborgarrörelsen formerade sina 
politiska förväntningar mot minnen av krig. Fokus är hur världsmedbor-
garna bearbetade förfutna krig och på vilka sätt minnen hade en politisk 
kraf i rörelsen. Det redogörs för hur skribenter skildrade soldaters tra-
giska öden, tyngda samveten och besinningslösa handlingar och gjorde 
dessa berättelser politiskt relevanta för sin samtid. Genom skildringar av 
ångest, lidande och våld riktade rörelsen kritik mot västerländsk histo-
ria och politisk tradition, samtidigt som den sökte övertyga framför allt 
svenska värnpliktiga att de i framtiden skulle överta avlidna och trauma-
tiserade soldaters roller om de inte gjorde upp med nationalstaternas 
militära våld. 

Därigenom låg ett politiskt historieberättande till grund när Världs-
medborgarrörelsen i sina skrifer och aktioner gjorde motstånd mot 
militären och värnplikten. I en redogörelse för hur världsmedborgarna 
förhöll sig till värnplikten, en medborgerlig skyldighet för män i det na-
tionalstatliga medborgarskapet, synliggörs hur världsmedborgarna an-
vände sig av förlåtelse som en politisk aktivitet och även hur de förena-
de existentiella frågor och den personliga moraliska frågan om samvetet 
med en politisk fråga, medborgarskapet. 

Därefer riktas analysen mot hur Världsmedborgarrörelsen i regel rik-
tade sig mot män genom att lägga tonvikt vid politisk solidaritet mel-
lan bröder. Samtidigt som män stod i förgrunden framträder hur såväl 
kvinnor som män i rörelsen omförhandlade traditionella manlighetside-
al. Genom kritiken mot våld och krig och i förespråkandet för fred for-
merade rörelsen en alternativ maskulinitet. Detta kan beskrivas som en 
reaktopisk maskulinitet i det avseendet att när världsmedborgarna före-
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ställde sig en dystopi var det en soldat, en man, som ledde vägen till den. 
Rörelsen svarade på detta hot genom att ställa en sådan man mot en fred-
lig man – en världsmedborgare. Detta kapitel besvarar sålunda delar av 
frågeställningen om förhållanden mellan förfutenhet, samtid och fram-
tid i mondialismen, och även den om på vilka sätt det eferkrigstida tan-
keklimatet banade väg för mondialismen. 

Minnen av soldaters lidande 
I en samtid av kriser kunde människor minnas och glömma det andra 
världskriget på skilda sätt. I det ofentliga rummet diskuterades moralisk 
kris, kulturkris, upplysningskris, idékris och ideologikris. Världsmedbor-
garna deltog i detta ofentliga samtal och deras tonvikt låg vid existen-
tiella och moraliska frågor, där det tydligt framgår att de valde en käns-
loladdad väg i sina försök att få samhället att avvärja en kris. 

När världsmedborgarna i sin periodika aktualiserade soldater, män och 
manlighet hade det sin grund i den politiska betydelse som det person-
liga ställningstagandet att vägra krigstjänst hade för Världsmedborgar-
rörelsen som politiskt kollektiv. För att nå de medborgare i Sverige som 
tvekade inför den militära skyldigheten i det nationella medborgarska-
pet presenterade skribenter i Världsmedborgaren och Mondialisten sol-
daters minnen av krig. Sådana minnen, som redogörs för nedan, kunde 
åskådliggöra handlingar i krig som plågsamma, bestialiska och brottsli-
ga. Dessa avskräckande skildringar uppvisade en realistisk och ibland rå 
utformning, samtidigt som de var känsloladdade. Detta sätt att uttrycka 
sig diskuterades av de 31 personer som deltog på Världsmedborgarrörel-
sens första kongress i Göteborg år 1957.1 

Gällande uppdraget att uppmuntra så kallade medvetna pacifster och 
väcka omedvetna pacifster förekom i Världsmedborgarrörelsen, vid till-
fället, delade meningar om att använda så kallat emotionell skräckpropa-
ganda eller objektiv upplysning. Den mystiska signaturen »ed.o.roletto-
d’uwe«, som på kongressen talade om vikten av att lära andra om 

1 För vidare läsning om kongressen, se kapitel två och »Kongressen«, Världsmed-
borgaren 1957: 3, s. 8f. 
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pacifsm, påpekade att för att »nå massorna kan den emotionella vägen 
vara lämplig, för att nå de tänkande människorna behöver man objek-
tivt, logiskt material«.2 

Den emotionella vägen visar sig tydligt i Världsmedborgaren och Mon-
dialisten när skribenter sökte övertyga svenska medborgare, deras läsare, 
att vägra militära aktiviteter. Periodikan rymde såväl översättningar av 
soldaters egna minnen som andras litterära skildringar av soldaters öden. 
Berättelserna kunde baseras på fakta eller fktion, men också uppluckra 
gränserna mellan dem. 

Ett av temana som präglade skildringar av krigsminnen i Världsmed-
borgarrörelsen var soldaters ångest. I ett litterärt utdrag av världsmed-
borgaren Börje Gustavssons bokprojekt »Meningslös fullbordan«, pu-
blicerat i Mondialisten år 1960, gestaltades minnen av krig baserade på 
en bortgången soldats dagbok från det fnska vinterkriget (1939–1940).3 
Läsaren äntrade en scen där soldaten bevittnar sin major förhöra en rysk 
krigsfånge, och innehållet i utdraget handlade om att en medkänsla för 
fången väcktes hos soldaten: 

Fången, en ung trulig, lite kantig menig, skruvar sig på stolen [– – –] Han 
har så stora händer, och han är så rädd i ögonen [– – –] Majorens knogar 
vitnar, och han skjuter ett skott framför fångens fötter. Fången rycker till. 
Vi väntar nästan, att han skall skrika ut sin ångest [– – –] Och han är så rädd 
i ögonen.«4 

Mot slutet av textutdraget skjuter majoren fången i sin stol, medan sol-
daten får rapportera att fången sköts till döds under sitt fyktförsök. Om 
krigsfångens ångest avslutas, lever den rapporterande soldatens vidare. 

2 Ed.o.roletto-d’uwe, »Om vår förenade värld: Ett uttalande till kongressen«, Världs-
medborgaren 1957: 3, s. 7. Jag har genomfört intervjuer med Inge Oskarsson och Aina 
Larsson för att reda ut vem personen är men det har inte resulterat i några svar om vem 
personen bakom signaturen är. 

3 Börje Gustavsson, »Krigets spår. En berättelse av Börje Gustavsson« Mondialis-
ten 1960: 1, s. 12f, 3. Texten är ett utdrag ur Gustavssons berättelse »Meningslös fullbor-
dan« som han baserade på en dagbok som ska ha skrivits av hans bror. Brodern dog år 
1942. Det fnska vinterkriget stod mellan Finland och ockupationsmakten Sovjetunionen. 

4 Börje Gustavsson, »Krigets spår. En berättelse av Börje Gustavsson«, Mondialisten 
1960: 1, s. 12f, 3. Citeringar är från sidorna 12, 13 och 3. 
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Det förekom också skildringar av minnen där en soldat tyngdes av sam-
vete över våldshandlingar den hade begått. I Världsmedborgarrörelsens 
periodika berättades om Claude Eatherly, majoren som den 6 augusti år 
1945 gav klartecken till piloterna i planet Enola Gay att fälla atombom-
ben »Little Boy« över Hiroshima.5 I en osignerad artikel i Mondialisten 
från år 1958 återgavs minnet av hur Eatherly efer bombningen fck lida 
över vad han hade gjort: 

Minns du Cloude [sic] Eatherly, han som fällde den första atombomben 
över Hiroschima [sic] – han har inte sedan dess kunnat glömma den lugna 
augustimorgonen över Hiroschima. Han vaknar om nätterna, skriker stopp, 
stopp, barnen brinner!6 

År 1962 fördjupade skribenten Bo Larner bilden av Eatherlys lidande i 
artikeln »Frisk i en sjuk värld«.7 Eatherly vårdades vid denna tidpunkt 
på kliniker för sina psykiska våndor, och i och med detta hade det i USA 
och Europa uppstått en debatt huruvida Eatherly var sinnessjuk eller led 
av ömmande samvete, vilket bottnade i en meningsstrid där att vara sjuk 
eller moralisk kunde kopplas till antingen att vägra våld (vara pacifst) 
eller utöva våld (göra sin militärplikt).8 I artikeln resonerade Larner om 
att Eatherly förklarades som sinnessjuk mot bakgrunden att han inte lät 
sig övertygas om att han hade utfört sin militära plikt, och återgav Ea-
therlys ord om att »[s]anningen är att samhället inte kan acceptera min 
skuld utan att samtidigt medge sin egen ännu djupare skuld«.9 Kring tid-

5 För en biografsk skildring av Claude Eatherly som skrevs samtida med Världsmed-
borgarrörelsen, se inledningen »Verkställarna som ofer« av Robert Jungk ur Claude Ea-
therly & Günther Anders, Samvete förbjudet. Brevväxling mellan Hiroshima-piloten Clau-
de Eatherly och Günter Anders, övers. Axel Jungberg (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1962), 
s. 5–15. Om atombomben, se Sundin 2006, s. 288. 

6 »Vill du bli soldat? De vill tvinga Dig att bli mördare!«, Mondialisten 1958: 1, s. 8f. 
Citat från sida 8. Se även Eatherly & Anders 1962. 

7 Bo Larner, »Frisk i en sjuk värld«, Mondialisten 1962: 2, s. 7. 
8 Eatherlys situation intresserade den tyske flosofen Günter Anders som inledde en 

brevväxling med Eatherly den 3 juni år 1959 när denne vårdades på psykiatrisk klinik. 
Brevväxlingen pågick mellan 1959 och 1961. För vidare läsning om Eatherly och debat-
ten, se Eatherly & Anders 1962. 

9 Bo Larner, »Frisk i en sjuk värld«, Mondialisten 1962: 2, s. 7. 
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punkten förekom också i Frankrike att krigstjänstvägrare, som världs-
medborgaren Jean-Bernard Moreau, behandlades som sinnessjuk. Mo-
reau vägrade bland annat att bära uniform. Han greps och placerades på 
en neuropsykiatrisk klinik i militärens regi, där myndigheterna försökte 
fastställa att det var ett tecken på psykisk sjukdom att vägra en sådan helig 
plikt »tänkt att helga manlighet«.10 De djupa idéhistoriska rötterna mel-
lan manlighet och militären redogörs för senare i detta kapitel. 

Ett annat tema i Världsmedborgarrörelsens skildringar av minnen från 
krig var soldaters lidande och död. Aina Larsson skildrade i artikeln »Kri-
gets spår«, från år 1959, ett möte med en gravsten på Kreta som rests i 
spåren av striderna mellan tyska soldater och allierade år 1941, och i ar-
tikeln uttrycktes en medkännande ton: 

En sten är rest i sanden. En engelsk soldat är begravd under den. EN ENG-
ELSK SOLDAT! Och jag frågar mig, vad hade han här på Kreta att göra? 
[– – –] Vad tänkte du, vän, innan du slöt dina ögon för alltid i detta av solen 
välsignade land? [– – –] Trodde du verkligen på våldet och de vapen du var 
satt att hantera?11 

I andra fall kunde skrivande världsmedborgare återge minnen från krig 
utan att soldater tilltalades eller omtalades, som när signaturen E.W (fo-
tografen Eskil V. Forsell) i en krönika år 1957 eferlyste en breddad freds-
debatt. För Forsell skapade alla former av krigsföring smärta, ångest och 
lidande, men i debatten om kärnvapen hade protester mot krig i stort 
hamnat i skymundan. Människor hade »glömt bombhelvetet i Stalingrad, 
likfabrikerna, de genom kriget stupade, vansinniga, hemlösa, föräldra-
lösa, för alltid fördärvade människor, de långsamt döende eller de redan 
döda, skenbart levande…«12 Här hänvisades således inte bara till soldat-
minnen, utan även bland annat till människors lidande i den tyska nazi-

10 Auvray 2020, s. 129f. Min översättning av »censé consacrer la virilité«. Citatet är 
från sida 130. 

11 Aina Larsson, »Krigets spår. Tankar på Kreta«, Mondialisten 1959: 2, s. 3. 
12 E.W, »Krönikan«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 15f. Citat från sida 15. »Bombhel-

vetet i Stalingrad« syfar antagligen på när tyska stridsfyg i augusti år 1942 bombade 
Stalingrad, ett krig som slutade med att över en miljon människor dog. Om slaget vid 
Stalingrad, se till exempel Antony Beevor, Stalingrad (London: Penguin [1998] 1999). 
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regimens koncentrationsläger, vilket behandlades också i andra artiklar 
som ett exempel på mänsklighetens urartning, där människan hade valt 
våldets och ideologiernas väg.13 

Minnen av soldaters våld 
I Världsmedborgarrörelsens periodika beskrevs soldaters våld som dju-
riskt. Sådana beskrivningar kunde delvis hämta sin näring ur psykolo-
giskt och biologiskt präglade föreställningar om mäns undermedvetna 
och skadliga drifer, de som enligt världsmedborgarna upprätthöll sta-
ternas krig. I en artikel från år 1958 uppmanade Aina Larsson Mondia-
listens läsare att öppna ögonen inför att de i framtiden skulle överta de 
roller som soldater i Europa dittills spelat i historien. I krig, skrev Lars-
son, kunde »man förstöra och förföra, mörda och våldta«.14 Där, menar 
Larsson, »utnyttjar man det rent perversa hos människan. Vardagsmän-
niskan, som ofa är missnöjd på ett eller annat sätt, får i krig fritt utlopp 
för sina hämningar och komplex. Här spelar säkert sexualiteten en stor 
roll«.15 I artikeln riktades blicken mot soldaters inre genom att länka 
mäns perverterade och omoraliska beteende till deras kulturella militä-
ra fostran. I värnplikten, förklarade Larsson, »bryts de mänskligt mora-
liska omdömena ner hos många individer«.16 Tanken om soldater som 
perverterade förbrytare länkades även till förfutenhet i att Larsson om-
talade tyska soldaters våld i koncentrationslägren, och sedan även till 
nutid, i yttrandet att fransmän nu »våldtar och torterar i Algeriet…«.17 
Det förekom vid fera tillfällen att soldaters begångna handlingar och 
värnpliktigas potentiella handlingar skildrades i ordval som tortyr, våld-
täkt och mord.18 

13 En artikel där detta görs utförligt är skriven av Arvid Falkenberg, »Nazismen lever. 
Tyvärr«, Mondialisten 1960:1, s. 4–8. För artiklar om nynazism utan historiska perspek-
tiv, se »Kung Karls drabanter och några till…«, Mondialisten 1960: 4, s. 3. 

14 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. 
15 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. 
16 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. 
17 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. 
18 Se till exempel »Vill du bli soldat? De vill tvinga Dig att bli mördare!«, Mondialisten 
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Tankar om människans inre djuriskhet har djupa idéhistoriska röt-
ter som förekommer i såväl grekisk flosof som i den kristna idétradi-
tionen.19 Bland världsmedborgare i Frankrike kunde människan, under 
militären, framställas som djurisk. I ett brev till den franske försvarsmi-
nistern skrev år 1948 den tidigare nämnde Moreau att enbart genom and-
liga krafer kunde människan överskrida djuret, och att han såg i »mor-
det en omedvetenhet och en andlig resignation« som han vägrade delta 
i.20 Världsmedborgaren Olle Wedholm hade i sin bok Den dolda lyck-
an (1955) skrivit på ett likartat sätt om människors djuriskhet i mening-
en att »vara människa innebär att höja sig över djuret och därmed hysa 
människokärlek«.21 Genom idéhistorien har fera diskuterat huruvida 
människan kan stiga till en gudomlig och/eller förnufig mänsklig var-
else eller sjunka ned till djuriskhet. Det djuriska har i många fall förknip-
pats med det onda eller irrationella i människan.22 Under den period som 
Världsmedborgarrörelsen var verksam hade tanken om människors dju-
riskhet kommit att tillskrivas tydliga biologiska och sexuella innebörder, 
och en sådan tankelinje framträdde i periodikan. 

1958: 1, s. 8f; »Du måste välja«, Mondialisten 1958: 1, s. 9f, 13; E.W, »Krönikan. Blå dun-
ster«, Mondialisten 1958: 3, s. 9f. 

19 Om att människan kan vara både djur och människa i såväl bibliska texter som i det 
grekiska tänkandet, se Maria Suutala, »Människan som härskare över naturen och det 
onda djuriska från antiken till den vetenskapliga revolutionen«, Jerker Blomqvist (red.) 
(Platonselskabet. Symposium), Människan och naturen: rapport fån Platonsällskapets 
tolfe symposium (Lund 4–7 juni 1993) (Lund: Platonsällsk, 1995), s. 83–93; Ulla-Britta 
Lagerroth, »Jag hade naturligtvis läst Rydbergs Bibelns lära om Kristus i min ungdom: 
Arvet från Rydberg lyf av Selma Lagerlöf«, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (red.), Bi-
belns lära om Kristus. Provokation och inspiration (Lund: Lunds universitet, 2012), s. 9–27. 

20 Min översättning av »Je vois dans le meurtre une part d’inconscience et une démis-
sion spirituelle : je me refuse à sa préparation.« Se Auvray 2020, s. 129f. Citat från sida 130. 

21 Wedholm menade att samtida människor stod kvar på djurstadiet för sin självkär-
lek, egoism och allas krig mot alla, och att enbart mänsklig lag (ömsesidighet, hänsyns-
tagande) skulle råda i mänsklig samvaro. Wedholm 1955, s. 17, 22. 

22 Suutala 1995, s. 83–93. Om hur människor har tillskrivits djuriskhet, se till exempel 
Helen Andersson, »Mellan människa och icke-människa«, Elena Namli, Per Sundman & 
Susanne Wigorts Yngvesson (red.), Etiska undersökningar. Om samhällsmoral, etisk teori 
och teologi (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010), s. 87–105. 

141 

https://m�nniskan.22
https://m�nniskok�rlek�.21
https://tionen.19


 

 

 
 

 

 

 

I den tidigare nämnda artikeln av Larsson framträdde hur människor 
riskerade att utlösa förvridna drifer och därmed agera omoraliskt.23 Vi-
dare diskuterades mäns djuriska drifer explicit av Grindal i hans tidigare 
nämnda bok, Tankar om fedens fender. Han menade att människan för-
visso var ett djur, men som härstammad från apan inte ett rovdjur utan 
ett fredligt. Därmed framförde Grindal att människan skulle bejaka sin 
biologiskt betingade moral genom att erkänna biologiskt broderskap.24 

Tankar om människors djuriskhet hade intensiferats i västerländsk 
kultur kring sekelskifet 1900, och efer första världskriget där våldet 
hade blottat människors dunkla drifer växte intresset för sexualitetens 
relation till människors inre och psykiska själsliv.25 I detta sammanhang, 
i en mellankrigstida fredsmobilisering ledd av kvinnor, förekom tankar 
att mäns försvarsvilja i krig var styrd av instinkter. Historikern Irene An-
dersson har visat att mellankrigstida fredsförespråkare kunde anspela på 
att manliga instinkter fck utlopp i krig men att »urgamla instinkter« att 
skydda de sina kunde omvandlas från krigsgärningar till fredsförhand-
lingar.26 Att tankar som dessa cirkulerade i fredsmobiliseringar under 

23 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. I en annan artikel ut-
trycktes tanken att det fanns ett vilddjur i människan, som kunde bromsas av samvetet. 
Se H.S, »Med atombomber kan man inte leva: Föredrag i tysk radio av nobelpristagaren 
professor Linus Pauling«, Mondialisten 1959: 1, s. 3–7. Se sida 7. 

24 Grindal 1949, s. 198f, passim. 
25 Sådana tankar spreds i bokhandlarna sedan 1920-talet med populärvetenskapliga 

och vardagsnära böcker om psykolgi. Genom böckerna kunde läsarna tillämpa en högre 
självkännedom för att uppnå högre samhällsmoral. I svensk idédebatt hade, som är all-
mänt känt, Freuds idéer ett vidsträckt infytande. För vidare läsning, se Franz Luttenber-
ger, Freud i Sverige. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900–1924 
(Stockholm: Carlsson, 1989), s. 310–314, 292, 294–295. Om Freuds syn på sexuell drif, 
se s. 26. 

26 Irene Andersson, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fed 1914–1940 (Lund: 
Lunds universitet, 2001), s. 151, 297f, 309. Fredsförespråkarna anspelade på könsmöns-
ter i en samtid där det förekom sociala och kulturella tankar om att människor kunde 
omstöpas. Andersson hänvisade inte till Freud, men här kan tilläggas att Elin Wägner, 
en ledande person i mobiliseringen, anknöt till psykoanalys i sin roman Helga Wisbeck 
(1913). Om Wägner och romanen, se Luttenberger 1989, s. 297. Om Wägner som fredsfö-
respråkare, se Katarina Leppänen, Rethinking civilisation in a European feminist context. 
History, nature, women in Elin Wägner’s Väckarklocka (Göteborg: Göteborgs universitet, 
2005). Vid denna tidpunkt förekom också starka idéer att människans beteende var so-
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1900-talet kan delvis förstås mot bakgrund att 1800-talets kartläggning 
av människans evolution och genetik, där idéer som att individer och 
grupper bar rester från tidigare utvecklingsstadier inom sig, hade växt 
sig starka.27 Att djuriska instinkter kunde tränga igenom civilisationens 
fernissa kom till exempel till uttryck i en öppen brevväxling mellan fy-
sikern Albert Einstein och psykoanalytikern Sigmund Freud i början av 
1930-talet, när Einstein frågade om statliga krig kunde förklaras av »en 
kollektiv psykos«, väckt av människors inneboende »tendens att hata 
och förstöra«.28 Freud svarade att människan likt andra djur löser kon-
fikter med våld, och att hon enkelt förleds av ledare som tilltalar hennes 
drifer.29 I frågan om krig och fred kunde det omedvetna aktualiseras där 
begär mötte drömmar, och sett till återgivna krigsminnen i Världsmed-
borgarrörelsen var ett skärskådande av människors inre i rörelse, inte 
minst när soldaters mardrömmar återgavs.30 

I Världsmedborgarrörelsen förekom föreställningar om människors 
djuriskhet även med en tydlig historiekritisk blick. I Världsmedborgaren 
från år 1956 återgavs verk av konstnären Francisco Goya, verksam under 
1800-talet, som visade förvridna och plågade människor i krigssituatio-

cialt låst i kulturella mönster som kunde låsas upp. Om det senare, se till exempel Bosse 
Holmqvist, Individens tidsålder är förbi. Några nedslag i femtiotalets människosyn (Eslöv: 
B. Östlings bokförlag 2004), s. 230f, 243f; Ingemar Nilsson, »Den biologiska människo-
bilden«, Claes Ekenstam & Per Magnus Johansson (red.), Människobilder. Tio idéhisto-
riska studier (Hedemora: Gidlund, 2007), s. 133f. 

27 Ett likartat tema bland intellektuella under sent 1800-tal var att utmåla folkmassan 
som en kraf som kunde dra ned individen till djuriskhet, så som i infytelserika Massans 
psykologi (1895) av läkaren Gustave Le Bon. 

28 Nils Runeby, »Inledning 1«, (red.) Runeby, Europas idéhistoria 1900-talet. Framste-
gets arvtagare (Stockholm: Natur & kultur, 2016), s. 15–17. Citeringar från sida 15. 

29 Runeby 2016, s. 15–17. Freud menade att det sexuella drifslivet kunde samlas och 
växa som en plågad energi i det dunkla undermedvetna i väntan på ett tillfälle att bryta 
ut. Motgifet för Freud var att mobilisera människors kärleksdrif och främja kulturut-
vecklingen. Se Runeby 2016, s. 15–18. Om Freud, se även Luttenberger 1989, s. 310–314, 
292, 294f. 

30 Tidigare nämndes Eatherlys mardrömmar. Se »Vill du bli soldat? De vill tvinga Dig 
att bli mördare!«, Mondialisten 1958: 1, s. 8. Om skärskådande av människors inre genom 
Freud, se till exempel Per-Magnus Johansson, »Psykoanalys och flosof«, Anders Bur-
man, Marcia Sá Cavalcante Schuback & Synne Myrebøe (red.), En plats för tänkande. 
Essäer om universitetet och flosofn (Huddinge: Södertörns högskola, 2020), s. 133–155. 
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ner. I Goyas konst kunde deformerade människor, skrev skribenten, upp-
träda undergivna en åsna eller som bundna inskrivas till krigstjänst av en 
varg. Skribenten, som presenterade Goya som en konstnär som skildrat 
»militarismens gränslösa grymhet«, menade att i hans konst kunde de 
uppleva »hur förnedrad och djurisk mänskan är« och förklarade genom 
Goyas konstnärliga exempel att »det är kriget som gör oss sådana«.31 
Arendt skriver i Te Life of the Mind att en aktör kan orientera sig mot 
en möjlig framtid i förhållande till dels ett icke önskvärt förfutet, dels till 
en icke önskvärd framtid, och som Buhre förklarar detta tidsförhållande 
fyr aktören förfutenhet och en skrämmande framtid när den formerar 
sina förväntningar.32 Den aktör som på så sätt griper in i utvecklingen 
kan, som Fareld skriver, förhålla sig till förfutna tidpunkter – en grund-
val som utgör ens förfutna – det som »har gjort oss till dem vi blivit«.33 
Ur en sådan positionering, där en aktör blickar mot det förfutna för att 
kunna börja om, kan aktören bryta med det som har varit, men också 
med den identitet aktören anser sig ha i den historia den är del av. När en 
människa, i sin rekonstruktion av det förfutna, återvänder till en histo-
risk identitet som hon är bunden till kan det bana väg för ett lösgörande 
från den och från en tidslig kontinuitet – för att skapa politisk frihet i nu-
tiden och därmed inför framtiden.34 

Fallna män i en fallen kultur 
I ett revolutionärt agerande, i en tidsöppning mellan det som varit och 
det som kunde bli annorlunda, försökte Världsmedborgarrörelsen und-
vika att krig skulle upprepas. Arendt skriver i Människans villkor att i ett 
politiskt agerande kan en aktör bemöta det som inte kan göras ogjort 
genom att förhindra att det som hänt inte sker igen.35 Att världsmedbor-

31 »Den geniale Antimilitaristen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 9. 
32 Arendt 1981 (del 1), s. 205; Buhre 2019, s. 251f. 
33 Fareld 2013, s. 146. 
34 Fareld 2013, s. 147f. 
35 Arendt [1958] 2016, s. 309f. För vidare läsning om hur Arendt resonerar om histo-

risk upprepning, se till exempel Peys 2020, s. 43, 65. 
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garna genom att återge soldaters minnen sökte lösgöra sig från en viss 
historisk upprepning ur västerländsk historia visar sig tydligare genom 
den skönlitteratur de hänvisade till. I Världsmedborgaren publicerades 
en längre vers av författaren Stig Dagerman. I »Samtal mellan levande 
och döda«, som hade publicerats redan år 1952 i tidskrifen Storm, fck 
de levande tillfälle att möta de döda i krig.36 I en fktiv dialog förbannade 
de döda krigen, medan de levande uttryckte skuld för den västerländska 
kulturens passivitet i krig: 

Vi kom för sent. Det är vår västerländska dygd, vår smittosamma sjukdom. 
Alltid kommer vi för sent. När liken kallnat kommer vi till platsen. När 
skotten tystnat hörs vår röst. Hur skall vi hinna, vi som bor så långt från 
brottet? Hur skall vi hämnas, vi som är vapenlösa?37 

En likartad skildring av västerländsk kultur förekom i Karl Vennbergs 
dikt »Om det fanns telefon« som publicerades i Mondialisten år 1962.38 I 
den skildras hur en man med blödande sår över hela kroppen inte kunde 
räddas av de undsättande. I spåren av att kriget krävt resurserna saknas 
det nödvändiga för att rädda mannens liv: telefon, bår, bensin, hästar och 
fltar. Att rädda hans liv, fortsatte diktaren, var ändå hopplöst efersom 
»blodförlusten är för stor/ såren för djupa/ smärtorna för våldsamma«.39 
Mot slutet skriver Vennberg att 

36 »Samtal mellan levande och döda av Stig Dagerman«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 
6–8. Dagermans textproduktion är omfattande. Enligt Bengt Söderhäll, som var ordfö-
rande i Dagermansällskapet när det upplöstes år 2019, är enbart 125 av drygt 1300 dags-
verser av Dagerman publicerade. Den text Världsmedborgarrörelsen återgav fnns tryckt 
i Stig Dagerman, Vårt behov av tröst. Prosa och poesi, (red.) Olof Lagercrantz (Stockholm: 
Norstedts, 1955). Den är också publicerad i Storm år 1952: Storm 1952: 2, s. 3. Texten il-
lustrerades med två målningar där originalen skapats av konstnären Goya. Tidningen 
hade vid detta tillfälle rubriken »Mot militarism och värnplikt«. Vid detta tillfälle var 
Oskarsson aktiv i Storm. 

37 »Samtal mellan levande och döda av Stig Dagerman«, Världsmedborgaren 1956:1, 
s. 6–8. Citat från sida 9. 

38 Karl Vennberg, »Om det fanns telefon«, Mondialisten 1962:2, s. 4f. 
39 Karl Vennberg, »Om det fanns telefon«, Mondialisten 1962:2, s. 4f. Citat från sida 5. 
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Om liket ska vi emellertid slåss 
om rätten att begrava 
den västerländska kulturens 
stympade lemmar.40 

Vad som kan konstateras är att i rörelsen förekom inte enbart enskil-
da krigsminnen utan också ett gemensamt minne för ett kollektiv. I de 
dikter som redaktörer valde att politiskt anknyta till framtonar i exem-
plen ovan ett vi som har »rätten att begrava den västerländska kultu-
rens stympade lemmar« och ett vi som kom för sent på grund av »vår 
västerländska dygd«.41 Med andra ord framställde världsmedborgarna 
i sin periodika västerländsk dygd och västerländsk kultur som ett kol-
lektivt problem som, i och med krig, påkallade förändring. Detta kan 
förklaras som att i en politisk tidsorientering vägledd av minnen kan 
människor konfrontera vad som tidigare skett för att genom det bryta 
med en historisk utveckling, och i de återgivna verserna framstår his-
torien som utgjord av döda människor i en fallerad kultur, explicit den 
västerländska.42 

I den kulturkritik som i Världsmedborgarrörelsen riktades mot väst tog 
skribenter i periodikan sålunda stöd av skönlitteratur i tiden och det har 
sin enkla förklaring i att efer kriget kom temat kollektiv förlust att ta plats 
där. Nu lät författare förlorare, inte minst soldaten som handfallet sökte 
tröst och glömska, träda fram medan hjältekaraktärerna ur 1800-talets ro-
mantiska tradition fck träda tillbaka. Parallellt uttrycktes en övertygel-

40 Karl Vennberg, »Om det fanns telefon«, Mondialisten 1962:2, s. 4f. Citat från sida 
5. »Om det fanns telefon« skrevs under andra världskriget och ingår i Karl Vennberg, 
Halmfackla (Stockholm: Bonnier 1944). För vidare läsning om Vennberg, till exempel 
hans positionering som neutralitetsförespråkare och skepsis mot att tillhöra ett nytt väst-
maktcentrum, se Ers. Vennberg menade, skriver Ers, att en »anslutning till USA inne-
bar att ge upp den egentliga friheten«. Citat från sida 221. Se även Ers 2009, s. 9, 26, 92, 
180, 184, 226f, 255. 

41 Karl Vennberg, »Om det fanns«, Mondialisten 1962:2, s. 4f. Citat från sida 5; »Sam-
tal mellan levande och döda av Stig Dagerman«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 6–8. Citat 
från sida 9. 

42 Arendt 1981 (del 1), s. 202–213. Se särskilt sida 212. Se även [1951] 2004; Fareld 2013, 
s. 145–163; Buhre 2019, s. 251f. 
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se om författarnas skuld. Genom att bidra till att bära upp västerlandets 
stora berättelser hade de banat väg för våldet. I eferkrigstida skönlittera-
tur distanserade sig nu författare från att stora förståelsemodeller kunde 
vägleda människan. I denna anda skrev den tidigare nämnda Vennberg 
redan år 1946 om hur han »länge misstrott alla världsåskådningsmännis-
kor, alla dem som självbelåtet inrättar sig på klippan Gud, Marx, Freud 
eller Hitler och från denna upphöjda plats spottar på den okunniga eller 
tvivlande hopen. […] Bakom oss ligger, olösta eller bara till hälfen av-
vecklade, alla de stora idékriserna: socialismens kris, kristendomens kris, 
humanismens kris, psykologins kris, politikens kris«.43 Såväl Vennberg 
som Dagerman företrädde en genre där de sökte uppgörelse med den 
moraliska kulturkris som blottats i och med kriget. Dessa författare fck 
beteckningen fyrtiotalister.44 

Som litteraturvetaren Lisbeth Larsson skriver syfade kris i denna lit-
teratur till att humanistiska värden, de om att se sanningen och förstå det 
mänskliga (vilka inte minst den allvetande författaren uppburit), fram-
stod som mer eller mindre förlorade.45 Gällande författarskap inrikta-
de mot västvärldens moraliska kris och soldater kan världsmedborga-
ren Morten Grindal, som i egenskap av norsk motståndsman fängslades 
under naziregimens ockupation av Norge, nämnas. I sin bok, Tankar om 
fedens fender (1949), berättar Grindal att han efer kriget brevväxlade 
med fångvaktaren Fehmer (som avrättades år 1948) för att diskutera och 
söka förstå varför Fehmer hade torterat fångar, och i boken skildrade 
Grindal även sitt »obeskrivliga helvete att ligga där hjälplös i sin cell och 
kunna känna slagen och höra skriken [– – –] Vi var rädda […] Tyskarna 
var också livrädda, rädda för varandra och rädda för oss«.46 I det cite-
rade kom en medkännande ton till uttryck. Vidare fck i Världsmedbor-

43 Lisbeth Larsson, »Tvånget att berätta«, Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan 
Arvidsson (red.), Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig (Lund: Nordic 
Academic Press, 2004), s. 36–55. Citat från sida 37. 

44 De krigsminnen som förekom i fyrtiotalisters texter framstod i regel otillgängliga 
och undanglidande. Om författarnas sätt att hantera minnen, se Larsson 2004, s. 36–55. 

45 Larsson 2004, s. 36–55. 
46 Grindal 1949, s. 193f. Ett brev till Fehmer fnns återgivet på sidorna 208–218. 
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garrörelsens periodika en tysk författare, som hade stridit under andra 
världskriget, ta plats.47 

I Mondialisten publicerades år 1958 en översättning av Dann gibt es 
nur eins! (Då fnns det bara ett!) av Wolfgang Borchert.48 Under rubriken 
»Då fnns bara en sak att göra!« visade sig människan i skepnaden av ett 
djur som »den sista människan, med söndertrasade tarmar och förpestad 
lunga«, som kommer att 

svarslös och ensam irra omkring under den gifigt glödande solen och 
under de sviktande stjärnorna, ensam bland de oöverskådliga massgravar-
na och de gigantiska utdöda betongstädernas kalla avgudabilder, den sista 
människan, utmärglad, vansinnig, hädande, anklagande – och hennes fruk-
tansvärda anklagelse: VARFÖR? kommer ohörd att rinna bort över stäp-
perna, att förfyktigas mellan remnade [sic] ruiner, sippra bort i grushögar 
som varit kyrkor, återkastas av bunkrar, drunkna i blodpölar, ohörd, obe-
svarad, ett sista djurskri från det sista djuret, människan –49 

Dikten avslutades med konstaterandet att det skulle hända i en mycket snar 
framtid om människor inte vägrade krig.50 Borchert ägnade de två sista 
åren av sitt liv, från krigsslutet till 1947, åt att göra litteratur av soldaters för-
tvivlan.51 Få översättningar har gjorts av Borcherts texter till svenska och 
troligt är att någon av världsmedborgarna stod för översättningen år 1958 
och att den baserades på en tyskspråkig utgåva från 1940-tal eller 1950-
tal.52 Borchert författade mot fonden av att dels ha stridit vid tyska öst-

47 »Då fnns bara en sak att göra!«, övers. från Wolfgang Borchert, Draussen vor der 
Tür [Draußen vor der Tür] (Hamburg: Rowolt Verlag), Mondialisten 1958:3, s. 3f. 

48 Jag har jämfört rubriken i artikeln med Borcherts originaltexter som har översatts 
från tyska till svenska i samlingsutgåvan Wolfgang Borchert, övers. Bodil Zalesky, Utan-
för dörren. Fjorton prosastycken och ett drama (Hässleholm: Perenn 2008). 

49 »Då fnns bara en sak att göra!«, övers. från Wolfgang Borchert, Draussen vor der 
Tür [Draußen vor der Tür], Mondialisten 1958:3, s. 3f. Citeringar är från sida 4. 

50 »Då fnns bara en sak att göra!«, övers. från Wolfgang Borchert, Draussen vor der 
Tür [Draußen vor der Tür], Mondialisten 1958:3, s. 3f. Se sida 4. 

51 Zalesky 2008, s. 5f. 
52 Till exempel Wolfgang Borchert, Draussen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen 

(Hamburg: Rowohlt, 1956) eller Draussen vor der Tür. Ein Stück, das kein Teater spielen 
und kein Publikum sehen will (Hamburg, 1948). 
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fronten, dels ha varit fängslad och dödsdömd av naziregimen i och med 
att han i brev kritiserat kriget (han benådades men dog några år därefer, 
delvis av sina krigssviter). Bodil Zalesky, som har översatt Borcherts tex-
ter i en svenskspråkig samling utgiven år 2008, menar att han i fragmen-
tariskt men klart språk tar i »med sina lungor som snart inte kan hämta 
andan mer« och på det sättet »ropar han till oss att säga nej till krig«.53 

I Världsmedborgarrörelsen gjordes Borcherts litterära rop till politik 
på så sätt att det kunde bära rörelsens protester mot värnplikten i Sverige. 
Den första delen av Borcherts text innehöll uppmaningar till människor 
i olika yrkesgrupper att vägra alla krigsaktiviteter. De översatta styck-
ena publicerades vid samma tillfälle.54 Det pacifstiska budskapet torde 
ha varit skälet till att Norrköpingsgruppen, som vid tillfället redigera-
de Mondialisten, gjorde Borcherts litteratur till en orienteringspunkt för 
världsmedborgare organiserade i Sverige.55 

Därtill var Borcherts författarröst i linje med världsmedborgarnas po-
litiska linje i meningen att han försökte göra det som gärna glöms oför-
glömligt. Så beskrev författaren Heinrich Böll dennes författarskap år 
1955. I dokumentära grepp, menade Böll, visade Borchert en skrämman-
de men samtidigt storartad människa som var fast i sitt historiska elände, 
och han lät i sina berättelser de döda tillrättavisa samtiden. Historien, 
sade de döda, visar ideligen att de levande agerar som dårar i sin oberörd-
het och tröghet.56 I Borcherts genre, kallad ruinlitteratur (Trümmerlite-
ratur), fanns inga verkningsfulla höjdpunkter eller moraliska sanningar 
utan där skildrades hur tyska soldater tvingades till våld under militär-
makter och föräldragenerationen, och hur soldaten efer kriget våndades 
när han återvände till enbart spillror och tystnad.57 

53 Zalesky 2008, s. 5f. 
54 »Då fnns bara en sak att göra!«, övers. från Wolfgang Borchert, Draussen vor der 

Tür [Draußen vor der Tür], Mondialisten 1958:3, s. 3f. Se sida 3. 
55 Mondialisten 1958:3, s. 2. 
56 Heinrich Böll, »Wolfgang Borcherts röst« [1955] eferord ur Borchert, övers. Za-

lesky 2008, s. 138–141. 
57 För vidare läsning, se Sture Packalén, Tyska minnesgemenskaper. Nazism, krig, för-

följelse och folkmord i tyskspråkig litteratur efer 1945 (Stockholm: Carlsson, 2010): http:// 
mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:216520/FULLTEXT01.pdf. 
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Detta sätt att skildra krig och kultur bär likheter med hur de tidigare 
nämnda fyrtiotalisterna, Dagerman och Vennberg, beskrev västerländsk 
kultur som skadlig och sjuk. De framhöll att våld och ideologi hörde till 
hela Europas kännetecken, och likt andra författare i Skandinavien kunde 
de beskriva sin samtid som fast i idékriser och ideologikriser.58 De två 
genrerna möttes sålunda i att författare genom dem dröjde vid kriget 
och lät Europa, inte enbart Tyskland, stå med skulden. Det kan förkla-
ra varför Världsmedborgarrörelsen publicerade verk av såväl Vennberg 
och Dagerman som Borchert. Medan Borcherts litterära soldat kunde 
fungera som ett språkrör för en generation tyskar hade Dagerman kring 
samma tidpunkt nyanserat den kulturellt och politiskt laddade bilden av 
det tyska folkets karaktär och skuld i sin reportagebok Tysk höst (1947) 
vilken väckte kontrovers i Sverige.59 I Sverige hade tongivande röster 
framfört att tyskar visade oförmåga och ovilja att rannsaka sig själva, och 
ägnade sig åt självmedlidande. Ruinlitteraturen, till exempel, kritisera-
des i Europa för att dess författare lämnade soldaters krigsgärningar och 
ofer under nationalsocialismen obehandlade, och i Sverige mötte tysk 
litteratur lågt intresse och svalt mottagande.60 Sett till detta politiska och 
kulturella landskap framstår det som avvikande att Världsmedborgarrö-
relsen införde en tysk exsoldats röst i Sveriges politiska samtal. 

Den tyskkritiska positioneringen i Sverige grundades på en domine-
rande politisk linje i en vidsträckt debatt, i Europa och USA, om krisen i 
västerländsk kultur. Den fokuserade att den västerländska civilisationen 
hade urartat och att upplysningstraditionens frihetsidéer hotades i och 
med kriget. I Sverige hade, redan sedan världskrigets utbrott, den tongi-

58 För vidare läsning, se Larsson 2004, s. 36–55. Om dessa författares inlägg i det po-
litiska landskapet, se Ers 2008, s. 164–166; Östling 2008, s. 221–228. 

59 Om Dagermans position i kulturklimatet i Sverige och hur reportageboken mottogs, 
se Östling 2008, s. 205–231. Om Borchert, se Packalén 2010, s. 33–35, 85–87. 

60 Östling 2008, s. 205–231. Dock, skriver Östling, uppmärksammades och uppskatta-
des enstaka författare. Därmed är det mer korrekt att konstatera att det i Sverige förekom 
misstro och splittring gentemot tysk litteratur än att allt det tyska bemöttes med total 
ovilja och ointresse. Vidare, om Borchert som en sådan tidstypisk tysk röst och om att 
även Borcherts verk av tolkare har kritiserats för att teman som den nazistiska ideologins 
skuld och ansvar lyser med sin frånvaro, se Packalén 2010, s. 33–35, 85–87. 
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vande statsvetaren och publicisten Herbert Tingsten etablerat en västbe-
jakande historietolkning. Som idéhistorikern Andrus Ers har visat mena-
de Tingsten att nationalsocialismen hade frambringat ett raserat Europa 
och att den hade närts av en avvikelse i Europas utveckling: en tysk ro-
mantiktradition, en kulturidealism. Nu, framhöll Tingsten, var det tid att 
återvända till den europeiska upplysningens rationella humanism och 
liberalism.61 I praktiken innebar denna positionering, som historikern 
Johan Östling skriver, att politiker och kulturprofler orienterade sig från 
den kontinentala och särskilt den tyska kultursfären mot den anglosax-
iska.62 Positionen underbyggdes successivt av politisk retorik om kalla 
kriget och kunde, som idéhistorikern Daniel Strand har visat, framställas 
som det enda politiska alternativet.63 

Även den västbejakande historietolkningen kunde understödjas av 
skönlitteratur. Medan tyskar kunde spegla sig i den ruinlitteratur som 
uppehöll sig vid andra världskriget och dess eferverkningar i ett raserat 
Tyskland, utifrån ett kulturellt inifrånperspektiv, kunde läsare i övriga 
Europa och USA ta del av berättelser som snarare speglade samtida libe-
ral politik och den politiska retoriken om ett nytt, kallt, krig.64 Fyrtiota-
lister, som inte organiserade sig politiskt men som i ofentligheten före-
trädde den tredje ståndpunkten (vägen mellan öst och väst där Europa 
enades med skandinaviska demokratier som förebild), tog likafullt av-
stånd från retoriken om kalla kriget och försökte snarare rädda sin sam-
tid från den modernitetstolkning som Tingstenkretsen strävade efer att 
införa som en ny tidslig, politisk, ordning.65 

61 Om Tingstens hållning i denna fråga se Ers 2008, s. 221f, 218, 214f, 143, 90–96, 58f, 
28f. Om eferkrigstiden, se till exempel Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 472, 
505f. 

62 Det diskuterades om tyskar fortsättningsvis kunde bidra till Europas intellektuella 
samtal, och i förmån för engelskan och amerikanisering förlorade det tyska språket och 
kulturen sin status. Om synen på Tyskland i kulturklimatet se Östling 2008, s. 205–231. 
Om amerikanisering i Sverige, se även Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 592f; 
Salomon, Larsson & Arvidsson 2004, s. 8. 

63 Strand 2016. Se särskilt sidorna 63–93. 
64 Larsson 2004, s. 36–55. 
65 Om Tingsten, se Ers 2008. Om Tingstenkretsen kontra författarna, samt tredje 

ståndpunkten, se till exempel Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 505–507. 
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Mot denna bakgrund kan konstateras att eferkrigstida aktörer kunde 
minnas och glömma det andra världskriget på skilda sätt. I denna sam-
tid av moralisk kris, kulturkris, upplysningskris, idékris och ideologi-
kris anknöt världsmedborgarna till krigsminnen på ett sätt som framstår 
som ett politiskt särdrag. Medan dominerande politiska krafer i Europa 
och USA projicerade det nationalhistoriska arvet som framtida samhäl-
lens motbild och framhävde det tyska folkets handlingar och nazismens 
maktövertagande, kritiserade världsmedborgarna den västerländska kul-
turen.66 

Det är tydligt att världsmedborgarna valde att inte lämna världskri-
get bakom sig utan dröja vid det, och därigenom betrakta utvecklingen 
med ideologiska krig som en följd av västerländsk kultur snarare än som 
en avvikelse i den. Grindal, till exempel, satte likhetstecken mellan re-
ligiös fanatism, den statliga kyrkans dogmer och diktaturlärornas freds-
och kulturfentlighet, och menade att världen befann sig i en moralisk 
kris.67 Världsmedborgarrörelsens sätt att bearbeta det andra världskriget 
kan förklara varför den tyska soldaten, jämte andra soldater, fungerade 
som en identifkation som världsmedborgarna försökte få svenska med-
borgare, sina läsare, att spegla sig i.68 

Detta politiska särdrag kan i grunden förklaras av rörelsens specifka 
kosmopolitiska åskådning. Världsmedborgarna distanserade sig inte en-
bart från nationalstaterna och den politiska linjen mellan öst och väst, 
utan också från den linje som drogs mellan Tyskland och övriga i Europa 
i tolkningar av andra världskriget. När skribenter i periodikan skildrade 
krig lyfe de fram soldater oavsett vilken sida de tillhört, och det är uppen-
bart att det saknade betydelse för dem att svenska medborgare i regel inte 
hade stridit i kriget. Med andra ord framställdes breda soldaterfarenheter 
som historiskt och politiskt relevanta för medborgare i Sverige. 

66 Om det eferkrigstida politiska landskapet, se Östling 2008; Ers 2008; Strand 2016. 
67 Grindal 1949. 
68 Grindals bok nämndes inte i Världsmedborgarrörelsens periodika men den exem-

pliferar att Grindal, som Davis och Soulage i Citoyens du Monde, talade utifrån en sol-
dats personliga erfarenheter när han engagerade sig för världsmedborgaridén. För övrigt 
förekom också i periodikan att tyska krigstjänstvägrare uppmärksammades. Se »Tyska 
soldater vägra«, Mondialisten 1959: 3, s. 1. 
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Det angelägna för Världsmedborgarrörelsen var att soldater var männi-
skor som hade lidit i krig. Detta kan exempliferas med Nils Hammar-
ströms bok Det meningslösa som utgavs år 1956 av Fredens förlag, och 
som är bevarad bland rörelsens kvarlevor.69 I boken, tillägnad soldater, 
har Hammarström sammanställt vad soldater från Sovjetunionen, Fin-
land, Norge, Tyskland, Nederländerna (Holland), Frankrike, Storbritan-
nien (England), USA, Australien, Nya Guinea och Indien erfarit.70 Han 
skriver att han genom livet mött soldater som hatade det meningslösa 
dödandet i krig, och att han utformade boken efer att ha fått ett brev av 
en vän tillika en rysk soldat som hade försökt sätta ord på sin tid i andra 
världskriget. Med det brevet som fond kom Hammarström att intressera 
sig för »de åsikter om krig och fred, som ofa skymtade fram i deras [före 
detta soldaters] diskussioner om det förfutna och framtiden«.71 

Att världsmedborgarna återgav soldaters minnen i sitt politiska projekt 
för att förändra det samtida samhället kan förklaras som att de försökte 
lösgöra sig själva och sina medmänniskor från händelser som inte kunde 
göras ogjorda men som inte behövde upprepas i framtiden. När Världs-
medborgarrörelsen i sitt kollektiv vägrade glömma talade de sålunda för 
andra tider, skeendet andra världskriget, och gav i det den politiska rös-
ten till soldater. Att tala andra tider (speaking other times) är ett uttryck 
hämtat från Buhre, och syfar i detta fall till att Världsmedborgarrörel-
sen i sin politiska praktik lät händelser i det förfutna, genom minnen av 
krig och soldater, vägleda världsmedborgarna i ett frihetsgörande poli-
tiskt agerande.72 

69 Se mapp »Trycksaker«: Nils Hammarström, Det meningslösa (Stockholm: Freden 
förlag, 1956). Ur 1C: 1–4: 1C4: Tidningar och trycksaker. 3128. Yvonne Hoogendoorns 
samling. 

70 Hammarström 1956, s. 7–31, 3, 5. 
71 Hammarström 1956, s. 3. 
72 Se Buhres sätt att tolka temporalitet i Arendts teoretiska arbeten som att en poli-

tisk aktör kan skapa politisk förändring genom att i sin retorik »speaking other times«: 
Buhre 2019. Även flosofen Fanny Söderbäck, som också diskuterar Arendt, tar fasta på 
hur politisk förändring kan grundas på politiskt agerande att använda sig av historien 
för att »giving voice to the past«. Se Fanny Söderbäck, »Introduction«, Revolutiona-
ry time. On time and diference in Kristeva and Irigaray (Albany State University of New 
York: NY, 2019), s. 5. 
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Det har tidigare i detta kapitel framgått att skribenter dels fördömde 
förfutna soldaters gärningar, dels att de kunde uttrycka medkännande 
med dem. Arendt skriver i Människans villkor att förlåtelsen (och löfen) 
dels befriar människan från ett förfutet som fxerar henne och genom 
det kan hon »till en del försäkra sig mot en hotfullt oförutsägbar fram-
tid«, dels förutsätter detta en handling med andra.73 När en aktör utövar 
en kollektiv förlåtelse vänder den tillbaka till vad som skett, och låter det 
vara utgångspunkten i skapandet av en ny politisk början.74 Det handlar 
sålunda om, som Fareld skriver, att vägra glömma.75 

Världsmedborgarrörelsen använde sig av minnen från andra världskri-
get på ett politiskt sätt vid en tidpunkt där det formerades nya kosmopo-
litiska gemenskaper mot fonden andra världskriget. I ett världsomspän-
nande massmedialt politiskt rum, skriver sociologerna Daniel Levy och 
Natan Sznaider, kunde människor fnna gemenskap i att dels medvetan-
degöra andras lidande, dels refektera över sin historia. I en sådan mo-
ralisk bearbetning bleknade krigshjälten för krigets ofer.76 Som histori-
kern Ewa Ochman skriver åsyfar detta ett historiskt minne som rymmer 
kritik mot nationalstatliga narrativ i att erkänna andras historia och att 
framtidsorienterat söka förhindra nya krig. Det är ett kritiskt kosmopo-
litiskt uttryck som söker upplösa rådande gränser, skapa ny politisk soli-
daritet och som aktualiserar mänskliga rättigheter.77 De kosmopolitiska 
ideal som tydligt cirkulerade i världsmedborgarnas strävan efer fred, i 
deras mondialism, stöptes sålunda genom soldaters krigserfarenheter. 

Världsmedborgarrörelsens sätt att göra politik kan med fördel belysas 
genom dess etiskt inriktade historieberättande. Christopher Peys menar 

73 Arendt [1958] 2016, s. 310. 
74 Fareld 2013, s. 149–151; Buhre 2019, s. 254–259. 
75 Fareld 2013, s. 149–151. 
76 För vidare läsning, se Levy & Sznaider 2002, s. 87–106; 2006. Se även Human Rights 

and Memory (Park Penn State University Press, 2010); »Te Institutionalisation of Cos-
mopolitan Morality. Te Holocaust and Human Rights, Te Journal of Human Rights 
2004: 3 (2), s. 143–157. 

77 Ewa Ochman, »Memory of War and Cosmopolitan Solidarity«, Nina Glick Schil-
ler & Andrew Irving (red.), Whose Cosmopolitanism?: Critical Perspectives, Relationalities 
and Discontents (New York, NY: Berghahn Book, 2015), s. 218–231. 
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att genom Arendts handlingsteori är det möjligt att belysa hur det i en 
kosmopolitisk samvaro, där aktörer uttrycker omtanke om världen, kon-
strueras ett förhållande till mänsklighetens historia och hur det driver 
det politiska agerandet.78 Berättandet i en sådan samvaro rymmer dels 
att ge plats åt fera röster, för andra, dels att relatera till varandra i den 
pågående samproducerande berättelsen. Det handlar om att re-present 
något inträfat genom att remember, retell och låta detta reappear. Det blir 
i en politisk samvaro en bindande berättelse om det fnns ett tillräckligt 
starkt sammanhang för berättelsen, och funktionen för den är inte minst 
att åstadkomma förändring.79 Utifrån den infallsvinkeln byggde världs-
medborgarna en politisk mellanmänsklig samvaro genom att vara kritiska 
historieberättare. I samvaron välkomnades andras röster samtidigt som 
berättandet inte minst riktades mot att förlåta dem som betraktades vara 
i behov av förlåtelse.80 

Förlåtelse, medborgarskapet och värnplikten 
I detta kapitel har det framgått att personliga minnen spelade en avgö-
rande roll i Världsmedborgarrörelsens politiska agerande. I världsmed-
borgarnas sätt att återge förfutna krigssituationer synliggörs hur rörelsen 
omvandlade soldaters personliga minnen till en relevant politisk fråga, det 
vill säga att mänskliga villkor utsträcktes till att bli en fråga om medbor-
garskapets villkor. Det kom framför allt till uttryck i hur skribenter i rö-
relsen upprättade en etisk relation till skeendet andra världskriget för att 

78 Peys 2020, s. 75, 80. 86 (107–141). Peys tar stöd hos Arendt för att utveckla teorierna 
»caring forgiveness« och »caring cosmopolitanism«. Den förra handlar om förlåtelsens 
politiska kraf i politisk samvaro medan den senare fokuserar att bry sig om en okänd 
annan genom att välkomna dennes berättande röst i en politisk samvaro. 

79 Peys 2020, s. 86–95 (107–141). Peys hänvisar bland annat till Te Human Condition 
och »Action and the ›Pursuit of Happiness‹: A lecture«. Se till exempel Arendt 1958, s. 
50f samt »Action and the ›Pursuit of Happiness‹: A lecture«, Annual Meeting of the Ame-
rican Political Science Association (New York, 1960), s. 11. 

80 Om att förlåta det som inträfat och välkomna andra i ofentlig kosmopolitisk sam-
varo, se Peys 2020, s. 144f. Andra ska i sammanhanget inte reduceras till »den andra« 
utan syfar till de (okända) andra som man delar världen med. 
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få de svenska medborgare som var aktuella för värnplikt att möta sig själ-
va i framtiden, vilket inte minst är tydligt i hur återgivna krigssituationer 
framfördes i samband med politiska uppmaningar. Den tidigare nämnda 
artikeln om Eatherlys mardrömmar, till exempel, uppmanade till värn-
pliktsvägran genom rubriken: »Vill du bli soldat? De vill tvinga Dig att bli 
mördare!«81 Det framträder i världsmedborgarnas föreställningsvärld att 
förfutna soldaters våld väntade nästa generations värnpliktiga om de inte 
bröt med historiens gång genom att nu vägra militära aktiviteter. 

Som Peys diskuterar har i Arendts teorier den politiska praktiken förlå-
telse en central roll i en aktörs försök att frigöra sig från en icke önskvärd 
historisk upprepning, som inte minst kan handla om en ändlös spiral av 
hämnd och våld.82 Genom den roll som soldater tillskrevs i Världsmed-
borgarrörelsen framträder, i ett försök att ändra historiens gång, ett ut-
tryck för politisk förlåtelse.83 Det visar sig i hur skribenter i rörelsen dels 
identiferade sig med förfutna soldater, dels intog rollen att betrakta dem 
– både fördömande och medkännande. En förlåtelse i Arendts mening, 
förklarar Fareld, tilldelas även dem som inte ber om den och Arendt skri-
ver i Människans villkor att förlåtelsen, som tillskriver skuld, är ett själv-
ständigt agerande som reagerar mot en förfuten händelse och kan »både 
befria den som förlåter och den som blir förlåten för detta förfutna«.84 
På frågan huruvida det är möjligt att fördöma en förfuten händelse där 
personen ifråga inte närvarat svarar Arendt att »ingen historieskrivning 
[…] vore möjlig om vi förnekade oss den [rannsakande] förmågan«.85 

81 »Vill du bli soldat? De vill tvinga Dig att bli mördare!«, Mondialisten 1958: 1, s. 8f. 
82 Peys 2020, s. 43, 61, 65. Om förlåtelsen som en politisk kraf och politisk praktik, se 

sidorna 37–73. Om att genom handling sätta stopp för något som annars skulle fortsätta 
i oändlighet, se Arendt [1958] 2016, s. 315, 321f. 

83 Om Arendts syn på politisk förlåtelse, se Fareld 2013, 149f; Buhre 2019, s. 254–259; 
Peys 2020, s. 38f. 

84 Fareld 2013, s. 150; Arendt [1958] 2016, s. 315f. Citat från sida 315. 
85 Min översättning, se originalet på engelska: »no historiography and no courtroom 

procedure would be possible at all if we denied ourselves this capability.«, Arendt 2003b, 
s. 18f. Citat från sida 19. 
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Enligt Arendt är förlåtelsen och relationen genom den personlig, men 
inte tvunget privat.86 Den förlåtelse som Världsmedborgarrörelsen ut-
färdade till soldater begränsades inte till en personlig fråga och därmed 
var den av politisk snarare än privat karaktär. När skribenter i periodikan 
lyfe fram soldater som hade deltagit i krig, som Eatherly och den fnske 
soldaten, handlade det inte om att lindra en enskilds samvete för det som 
inte kan bli ogjort. Eatherly, till exempel, kunde omöjligen be om förlåt 
till dem som dog i Hiroshima lika lite som den fnske soldaten kunde be 
om förlåtelse till den avrättade fången. Om de bad de anhöriga om förlå-
telse vore den förlåtelsen individuell, det vill säga det vore inte ett uttryck 
för att försöka förändra historiens gång. Den förlåtelse som har politisk 
kraf är handlingsinriktad med förändringsanspråk, och en sådan förlå-
telsepraktik är framträdande i Världsmedborgarrörelsen.87 

Det kom till exempel till uttryck i periodikan i hur Eatherlys och den 
fnske soldatens personliga skuld i någon mån vändes till ett gemensamt 
ansvar.88 I rörelsen fungerade skuldmedvetna soldater som själva trätt 
fram i ofentligheten – Davis, Eatherly och Borchert – som symbolfgu-
rer. Genom att skribenter lyfe fram vad dessa och andra mer eller mindre 
anonyma soldater hade gjort placerade de sig själva, och sina medmän-
niskor, i soldaternas historia. Med andra ord lät världsmedborgarna en 
rekonstruerad historia fungera belysande för deras nu. I detta fall hand-
lar det om att en aktör framför sig ser en mänsklighetens börda, och att 
man som människa i en och samma historia kan bära de gärningar som 
har utförts av andra tidigare.89 Det kan beskrivas som ett ansvarstagande 

86 Arendt [1958] 2016, s. 316. 
87 Som såväl Buhre som Fareld skriver kan en utfärdad förlåtelse störa tidskontinuite-

ten med sin revolutionära kraf. Se Buhre 2019, s. 256–259; Fareld 2013, s. 151. 
88 Här kan infikas att Arendt menar att man kan ta ansvar även för sådant man inte 

har gjort, det vill säga att ansvar är gemensamt och kollektivt, men att skuld enbart kan 
tillskrivas den som utförde en handling, att den är personlig och individuell. Till skillnad 
från ansvar hänvisar skuld till en handling, inte till avsikter. Se Hannah Arendt 2003C, s. 
147–158; 2003B, s. 17–48 (Shocken Books 2003). Om detta, se även Fareld 2013, s. 154–156. 

89 Arendt för en diskussion om den börda som mänskligheten är för människan, och 
hur bördan kan bäras av de som väljer att ta över de synder, de gärningar, som andra ut-
fört tidigare i mänsklighetens historia. Arendt [1945] 1994. Se särskilt sidorna 131f. 
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baserat på att en aktör aktiverar minnet, och att denna därigenom åbero-
par sitt samvete för att säga nej till det som varit och är.90 

Det samtida problem som framför andra hade avgörande roll i världs-
medborgarnas minnesbearbetning var värnplikten. Framställningarna 
av förfutna krig och soldater i Världsmedborgarrörelsens periodika kan 
betraktas som en idégrund när organiserade världsmedborgare agerade 
mot värnplikten. När skribenter och demonstranter uppmanade svenska 
medborgare att vägra delta i militära aktiviteter lade de tonvikten vid dels 
människors rätt att värna sina liv, dels att värna sina samveten – i den möj-
liga framtid där också svenska medborgare riskerade att inta rollen som 
en beväpnad soldat. 

Världsmedborgarrörelsen utförde fera aktioner i Sverige för att få 
svenska medborgare att lyssna till sina personliga samveten, att vägra 
värnplikt. År 1958 inleddes initiativet att skapa lokalbyråer i Sverige, dit 
värnpliktiga som hade »insett det motbjudande och outhärdliga i tan-
ken på att använda vapen mot sina medmänniskor« kunde vända sig för 
att få råd att vapenvägra. Byråerna riktade sig till värnpliktiga »med eller 
utan fullgjord rekryttjänstgöring«. Initiativet motiverades med att fö-
reträdare för staten, »[l]aggivarna«, försvårade beviljanden av vapenfri 
tjänstgöring.91 Det svenska försvaret vilade på att svenska medborgare 
(män) var skyldiga att delta i allmän värnplikt, och i vägrarfrågan blot-
tades konfikten huruvida en enskild persons övertygelse skulle gå före 
den medborgerliga skyldigheten. I lagstifningen fanns utrymme för en 
prövning men undantag för vapentjänst beviljades svårligen, och total-
vägran strafades med fängelse.92 I Världsmedborgarrörelsen förekom 
inställningen att totalvägran i det långa loppet var att önska men att den 

90 Fareld 2013, s. 153, 158. Minnet fungerar sålunda belysande för nutiden. Om hur nuet 
utgörs av det som har hänt, se Arendt 2003A, s. 270. 

91 Helge Svensson, »Rådgivningstjänst för vapenvägrare«, Mondialisten 1958: 3, s. 6. 
Om verksamheten kring värnpliktsmotstånd, se även till exempel »Manifest: Det angår 
oss alla…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 17; »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedbor-
garen 1956:1, s. 110–13 se särskilt 12f. 

92 För vidare läsning om allmän värnplikt under eferkrigstiden, se Lars Ericson 
Wolke, Medborgare i vapen. Värnplikten i Sverige under två sekel (Lund: Historiska media, 
1999), s. 153–178. 
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lagliga vapenfria tjänstgöringen betraktades som ett ändamålsenligt och 
realistiskt alternativ.93 

I Världsmedborgarrörelsen begränsades inte vägran till en individuell 
moralisk samvetshandling utan fungerade som en kollektiv handling, för 
att ingripa i samhällsutvecklingen. Redan år 1956 uttrycktes i Världsmed-
borgarrörelsen en förhoppning att år 1960 kunna samla 5 000 människor 
som i en fredsdemonstration skulle uppge att de vägrade inställa sig till 
värnplikten och att de som genomfört den istället valde att uppsäga sin 
krigsplacering.94 

Med tanke på att Världsmedborgarrörelsens strävan att förändra po-
litiska medborgerliga villkor i grunden utvecklades i kritik mot allmän 
värnplikt bör det påminnas om att det medborgarskap som majoriteten 
av människor vid denna tidpunkt kunde åtnjuta hade tillkommit som en 
politisk utveckling mellan allmän rösträtt och allmän värnplikt.95 I och 
med möjligheten till allmän rösträtt hade vissa tidigare antimilitarister i 
arbetarrörelsen valt att släppa sina protester mot värnplikten och militä-
ren. Andra historiska värnpliktsvägrare, som Jehovas vittnen, har emel-
lertid genom historien behållit sin positionering som totalvägrare och det 
bör förstås mot bakgrund av att Jehovas vittnen inte hade som mål att 
politiskt förändra den jordiska staten, det vill säga medborgerliga villkor, 
efersom Jehovas vittnen utifrån sin religiösa övertygelse ansåg sig som 
individer enbart svara inför Gud och det himmelska riket.96 

93 Se till exempel »Vill du bli soldat? De vill tvinga Dig att bli mördare!«, Mondialisten 
1958: 1, s. 8f. Det förekom också senare i Världsmedborgarrörelsen att olika perspektiv 
presenterades gällande värnpliktsfrågan. Se Tord Lundgren, »Totalvägran«; Johan Se-
lander, »Varför just vapenvägran?«; Ian Hamilton, »Varför vägra?«, Mondialisten 1963: 
3, s. 4–7. 

94 »Fredsaktionen 1960«, Mondialisten 1958: 4, s. 1; Inge., »Vi måste värja våra liv«, 
Mondialisten 1958: 1, s. 2f. 

95 Om kompromissen mellan allmän värnplikt och allmän rösträtt (för män), se Eric-
son Wolke 1999, s. 106–115. 

96 Om värnpliktsvägrare sedan sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, se Görel Granström, 
Värnpliktsvägran. En rättshistorisk studie av samvetsfihetens gränser i den rättspolitiska 
debatten 1898–1925 (Uppsala: Uppsala universitet, 2002). Om Världsmedborgarrörelsen 
och värnplikten, se Gustafsson 2019, s. 269–284. 
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Efer två världskrig kunde bandet mellan allmän rösträtt och allmän 
värnplikt emellertid framträda i ett nytt ljus bland aktörer som hade en 
strävan att förändra den jordiska, politiska, makten. Världsmedborgar-
na, som betraktade sin egen och andra människors existens som hotad i 
en samtida situation spänd mellan nya konfikter, mobiliserade sig mot 
värnplikten för att förändra politiska medborgerliga villkor. 

Civil olydnad genom ett politiskt kollektiv krävde emellertid en stark 
mobilisering och år 1961 försökte Världsmedborgarrörelsen förbättra sin 
rådgivningsverksamhet gällande värnplikten genom att uppmana de av 
sina läsare som hade erfarenheter av att vapenvägra eller totalvägra att 
anonymt dela med sig av dessa.97 Om sådana brev mottogs fnns de dess-
värre i dag inte, mig veterligen, bevarade i arkiv. Däremot fnns bevarade 
brev från män som bad Världsmedborgarrörelsen om hjälp att vägra. År 
1964 presenterade sig studenten Peter som en »stark anhängare av paci-
fsmen« och önskade upplysningar om »hur man slipper militärtjänst-
göring av militärt slag« och året därpå undrade Bengt-Göran, aktiv som 
värnpliktig vid en pluton i södra Sverige, hur han kunde intyga sin sam-
vetsnöd. En likartad undran uttryckte Anders som nyligen hade mönst-
rat. Han ville vägra av etiska skäl men saknade kamrater över tjugoett 
år som kunde intyga att hans bruk av vapen skulle medföra »djup sam-
vetsnöd«, ett kriterium som lagstifningen krävde vid tidpunkten, och 
Anders undrade om det fanns en öppning för att hans två yngre vänner 
kunde få tala för hans samvete.98 

Det fnns studier om synen på värnpliktsvägrare i Sverige under en tidi-
gare och en senare period.99 För den senare perioden har Carl Johan Er-

97 »Vapenvägrare«, Mondialisten 1961: 4, s. 8. 
98 Dessa uppgifer är hämtade från den tidigare oförtecknade samlingen men bör nu vara 

sorterade under: Volym Korrespondens (1B:1), Yvonne Hoogendoorns samling: Peter, »Till 
Världsmedborgarrörelsen«, brev daterat 1964-09-07; Bengt-Göran, »Till Världsmedbor-
garrörelsen«, brev daterat 1965-08-12; Anders, »Jag vore mycket tacksam…«, brev daterat 
1965-01-09. Se även Lars, »Till Världsmedborgarrörelsen«, brev daterat 1964-02-12. Jag har 
valt att presentera dessa personer utan efernamn efersom de har skickat in brev för några 
få att läsa och inte har valt att själva låta sina uppgifer publiceras ofentligt. 

99 Granström 2002; Carl Johan Erikson & Björn Larsson, Handledning för utrednings-
män: dokument rörande prövningar av ansökningar om vapenfi tjänst i Sverige under åren 
1966–1989 (Stockholm: Vägra döda, 2019), s. 83–98. 
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ikson och Björn Larsson, i ett dokumentärt konstnärsprojekt, samman-
ställt villkoren för vägrare genom att studera ansökningar. Från år 1966 
ansvarade Vapenfrinämnden, en statlig myndighet under Försvarsdepar-
tementet, för dessa och enligt byrådirektören skulle nämnden, utifrån 
en sträng lagstifning, utreda om de sökande hade »verklig övertygel-
se« genom att »gå mer på djupet i människors samvete« och komma åt 
vägrarnas »innersta känsla«.100 Grundvillkoret var en allvarlig personlig 
övertygelse inför det enskilda människolivets okränkbarhet, och de som 
åberopade politiska eller religiösa skäl (som pacifst) men inte kunde visa 
på en stark genomtänkt och konsekvent övertygelse för medmänniskor 
beviljades inte.101 De som skrev brev till Världsmedborgarrörelsen kring 
år 1964 uttryckte oro för att inte få sina ansökningar beviljade och identi-
ferade sig som pacifster, och genom att vända sig till rörelsen hoppades 
de få hjälp med sin vägran. Samtidigt framträdde hos brevskrivarna inte 
den djupare övertygelse som fanns bland aktiva medlemmar, som skri-
benter i periodikan, där vägran grundades på historiekritik. 

Mot denna bakgrund kan konstateras att i Världsmedborgarrörelsens 
sätt att hantera värnplikten, som hade sin idégrund i hur den rekonstru-
erade ett minne av förfutna krig, avtecknar sig en tunn linje mellan moral 
och individ, politik och kollektiv. Det fnns två huvudsakliga aspekter 
som i detta fall karaktäriserar värnplikten som ett politiskt problem i rö-
relsen. Det är dels att värnplikten var direkt förbunden med det natio-
nella medborgarskapet – det var en skyldighet i det. Det är dels att det 
var möjligt att undergräva värnplikten genom att utöva civilt motstånd 
– att vägra sin skyldighet. Skyldigheten var både kollektiv (för national-
staten) och personlig (med sig själv som medel), precis som att vägran 
visar samma förhållande: den var kollektiv (för mänskligheten) och per-
sonlig (jag följer mitt samvete eller min självbevarelsedrif). 

100 Byrådirektören Göte Lundin. Se Erikson & Larsson 2019, s. 83–98. Nämnden för-
sökte utveckla rättssäkrare metoder för att bedöma samvetsfrågan men det var en utma-
ning för den att bedöma vitt skilda vägrare. Trots en sträng lagstifning kom allt fer se-
nare att beviljas. Se Erikson & Larsson 2019, s. 83–98. 

101 De som inte kom ifråga var de som vägrade av enbart personliga skäl (som ogillan-
de, passar inte mig, inte mitt ansvar). Se Erikson & Larsson 2019, s. 83–98. 
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Det är fruktbart men inte utan problem att förklara detta förhållan-
de med Arendt efersom Arendt gör skillnad mellan moraliskt och poli-
tiskt agerande. Att säga nej för att kunna leva med sig själv som människa, 
menar hon, uppträder i regel i en tyst dialog med sig själv, och är i sig inte 
ett politiskt utövande. Däremot är ansvarstagande för världen i grunden 
politiskt.102 Skillnaden kan tydliggöras i huruvida en aktör utgår från en-
bart individuell moral eller agerar kollektivt. Till exempel menar Arendt 
att de som i Tyskland motsatte sig gärningarna under andra världskriget 
utgick från individuell moral som var opolitisk efersom de inte organi-
serade en ofciell protest.103 Men att gränsen mellan moral och politik är 
tunn märks i Arendts resonemang om Vietnamkriget, där hon menar att 
de soldater som vägrade ställa upp inte enbart för att de såg till sin egen 
situation utan hänvisade till allas skull handlade politiskt.104 Även om, som 
Arendt skriver, moraliska och juridiska frågor inte är av samma karaktär 
har de en länk till varandra efersom båda förutsätter omdöme.105 Ett per-
sonligt omdöme, tycks Arendt mena, antar politisk karaktär i en gemen-
sam angelägenhet.106 En förening av individuell moral och politisk ange-
lägenhet sker i Världsmedborgarrörelsens praktik, vilket givetvis har sin 
grund i rörelsens kosmopolitiska anspråk. 

När skribenter återgav soldaters situationer i krig för att synliggöra ett 
moraliskt fel rekonstruerade de minnen i ramen för ett politiskt kollek-
tiv som hade som anspråk att bilda en ny politisk ordning för allas bästa, 
det vill säga för världens befolkning. Det är i hur rörelsen relaterade med-
borgarskapets möjliga utformning till problemet med värnplikten som 
samvetsfrågan fck en politisk funktion. I rörelsen fck det sitt konkreta 
uttryck i kollektiv civil olydnad. Om sådan olydnad har Arendt konsta-

102 Arendt resonerar om detta i en av sina texter. Se Arendt 2003B, s. 17–48. Här kan 
tilläggas att en särskiljande punkt för Arendt gällandet det personliga och det gemensam-
ma är att skuld enbart kan vara individuell och särskiljande medan ansvar är gemensamt 
och förenande, och efersom människan ofrånkomligen är del av ett kollektiv (mänsklig-
heten) är gemensamt ansvar ofrånkomligt. Om detta, se Fareld 2013, s. 155f. 

103 Arendt 2003B, s. 17–48. 
104 Arendt, 2003C, s. 153–155 (147–158). 
105 Arendt 2003B, s. 18f, 22, 27f. Se särskilt sida 19 och 22. 
106 Arendt 2003B, s. s. 17–48; Arendt 2003C, s. 153–155. 
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terat att det är »faktiskt en av de många varianter av ickevåldshandlingar 
och motstånd – till exempel den potentiella krafen i civil olydnad – som 
upptäcks i vårt sekel«.107 

Mot denna bakgrund kan framhävas att där tidigare kapitel två visade 
att Världsmedborgarrörelsens budskap att försvara mänskligheten växte 
fram ur en oro över att massförstörelsevapen på mindre än ett ögonblick 
kunde tillintetgöra i princip allt liv på planeten jorden, har det i detta ka-
pitel framgått hur rörelsen försökte övertyga svenska medborgare om all-
varet i situationen genom att påminna om hur soldater på båda sidor om 
striden lidit under framför allt andra världskriget. Med andra ord fören-
ade världsmedborgarna, genom motståndet mot värnplikten och genom 
sitt politiska kollektiv, en politisk fråga med en moralisk. 

En politisk solidaritet mellan bröder 
När Världsmedborgarrörelsen stöpte en individuell samvetsfråga till en 
politisk fråga drevs den av en reaktopi. Det innebär att när världsmed-
borgarna försökte förändra samtida politiska villkor blickade de dels mot 
ett icke önskvärt förfutet, dels mot en hotande framtid.108 Här kunde 
en existentiell fråga fungera som utgångspunkten, genom tanken om 
självbevarelsedrif, med vilken skribenter tecknade en nära förestående 
död. Inge Oskarsson skrev att vi »måste övertala – få med oss miljoner 
människor som i ren självbevarelsedrif – går ut i strejk emot värnplikten, 

107 Min översättning, se originalet: »in fact one of the many variations of nonviolent 
action and resistance – for instance the power that is potential in civil disobedience – 
which are being discovered in our century«. Se Arendt 2003B, s. 47f. Arendt framhöll i 
sina arbeten att lydnad som idé, stark i västerländsk politisk tradition, historiskt sett på 
vissa sätt har begränsat dels moraliskt agerande, dels politiskt agerande. Se sida 46–48. 
När Arendt resonerar om civil olydnad gör hon också en distinktion mellan politisk makt 
som plural styrka och militär makt som tvingande våld. Olydnad, när den förs fram i en 
politisk samvaro, är inte enbart politisk utan också en utmanande maktfaktor mot en sit-
tande makt. Se fotnot från sida 259 i Arendt 2003A. 

108 Jämför retrotopia. Bauman använder som sagt retrotopia för att beteckna männi-
skors förhållanden till tiden och detta tillstånd kännetecknas av att en aktör återvänder till 
det förfutna med romantiserande blick, vilket Bauman förklarar som en utopi som vänts ut 
och in – där framtidsdrömmen hämtar sina ramar från en ideal historia. Se Bauman 2018. 
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rustningsindustrin«.109 Vidare förklarade en skribent att en avväpning är 
något »som världen i ren självbevarelsedrif kanske kan acceptera«.110 I 
artiklar där skribenter nämnde självbevarelsedrif förklarade de sig leva 
i en historia av meningslösa krig och i en samtid av övermäktigt våld, där 
det senare kom till explicit uttryck i meningen att i detta »nya tekniska 
förhållande där vapnen hotar att förinta oss alla måste vi i ren självbeva-
relsedrif söka andra vägar till försvar än våldets«.111 Som politiska histo-
rieberättare sökte de avvärja, som Arendt uttrycker det, ett »Damokles-
svärd över alla kommande generationer«.112 

Det teoretiska verktyget reaktopi har i kapitel tre synliggjort hur världs-
medborgarna formade ett idealt samhälle mot en föreställd dystopi, medan 
det nu i kapitel fyra ska fokuseras hur reaktopin formerade en ideal man 
som ett svar till en dystopi. Som har framgått i hur skribenter i rörelsen 
politiserade krigsminnen och genom dem tog kollektiv strid mot värnplik-
ten i Sverige var det mäns situationer i förfutna krig och mäns villkor som 
samtida medborgare som stod i förgrunden. Världsmedborgarna såg i sitt 
förfutna och i sin samtid en hotande man som riskerade att leda mänsklig-
heten till framtida förfall, och med den utgångspunkten försökte de, som 
ska redogöras för nedan, formera en alternativ ideal man. 

Världsmedborgarrörelsens ideala man visar sig på fera sätt bryta mot 
ett dominerande mansideal som etablerades redan under 1700-talet i Eu-
ropa. Då stöptes en idealman som över tid, som idéhistorikern George 
L. Mosse skriver, har haf politisk betydelse på bred front i fera ismer, 
såsom i patriotism, nationalism, fascism och socialism.113 I sådana ismer 

109 Inge, »Vi måste värja våra liv«, Mondialisten. Världsmedborgaren 1958: 1, s. 2f. Citat 
från sida 2. 

110 »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Citat från sida 13. 
111 »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Citat från sida 11. I 

ett manifest förklarades också att vi »kommer att frätas eller slitas sönder i nästa krig! Det 
är allas vårt egenintresse att detta vanvett stoppas«. Se »Manifest: Det angår oss alla…«, 
Världsmedborgaren 1956:1, s. 16f. Citat från sida 16. 

112 Arendt [1958] 2016, s. 309f. Citat från sida 310. 
113 Sedan 1700-talet kom fera manlighetsideal att förenas. I upplysningens förnuf 

möttes grekiska ideal (skönhet, harmoni, moral, inre och yttre styrka), feodala ridda-
rideal (kontrollera manligt våld rituellt), kristna ideal (viljekraf, moral) och aristokra-
tiska ideal (känslighet). Idealen tolkades via normativa föreställningar om människans 
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har den ideala mannen knutits till förväntningar och farhågor, och mo-
dern maskulinitet kom att till stor del domineras av förväntningar på en 
man som ställer upp i krig och brukar våld. Med 1800-talets patriotism 
institutionaliserades idealmannen i militären och med nationalismen eta-
blerades bilden av en vacker man som med rak och moralisk hållning 
stred för sitt fädernesland.114 

Idealmannen har förändrats mycket lite över tid.115 Efer första världs-
kriget stärktes den, och behöll sin position in i andra världskriget.116 I 
krigens hetta hyllades krigshjälten, en representant för sann manlighet, 
och gloriferade soldater tillskrevs rollen att leda framtiden.117 Men efer 
andra världskriget försvagades statusen för krigshjälten och krigsförbry-
taren framträdde i tydligare ljus. I denna situation försökte Världsmed-
borgarrörelsen förpassa soldaten till historiens skamvrå. Det har redan 
framgått att rörelsen framställde soldaten som en fallen man, och i det 
följande fokuseras hur den sökte lösgöra den historiska och samtida man-
nen från krigs- och våldsideal. 

När skribenter drog in händelser ur det förfutna i sin samtid lade de 
den yttersta skulden för krig på män. I periodikan visar sig föreställning-
en att män upprätthöll krig i exempelvis meningar som att »män siktar 

natur och förmåga att kollektivt ingripa i samhället. I en tid där människor strävade efer 
att kategorisera världen och drömde om utopier växte övertygelsen om att en ideal man 
kunde formas och sann manlighet blev ett mål. En ideal manlighetskonstruktion spegla-
de samtida dominerande samhällsvärderingar och normativ moralisk universalitet, men 
präglades också av en period av krig. Sedan dess har idealmannen för patrioter och na-
tionalister varit ett medel för att bevara samhället medan till exempel nationalsocialister, 
socialister och fascister använde den för att förändra samhället. Vidare har idealmannen 
haf litet skilda politiserade temporala uttryck i till exempel fascism och nationalsocialism 
men sedan 1800-talet fnns ett tydligt mönster och det är idealmannens militära skepnad. 
För vidare läsning, se Mosse 1996. 

114 Formandet av den manliga kroppen symboliserade nationell utveckling och detta 
gällde i såväl medelklassen som i arbetarklassen. Genom utbildning och sociala och po-
litiska föreningar fck manlighetsideal bred spridning i samhället och fokus riktades mot 
anständighet, lydnad, plikt, lojalitet och uthållighet. Mosse 1996, s. 133–154. 

115 Alternativa omstöpningar har mött föga framgång. Se Mosse 1996. 
116 Mosse 1996. 
117 Mosse 1996. Se även George L. Mosse, Fallen soldiers. Reshaping the memory of the 

World Wars (New York: Oxford University Press, 1990), s. 34–50, 70–106. 
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på andra män«, att »han« eller »Herr Svensson« har tillverkat granaten 
som dödat soldater i andra världskriget och att »kämpande män […] gick 
till anfall mot bröder i världens familj«.118 Samtidigt, som har nämnts ti-
digare, skildrades soldater som led, och soldater kunde framställas som 
föränderliga – att de kunde verka för fred. Signaturen E.W (Eskil V. For-
sell) skriver, i en artikel om militära aktiviteter i samtiden, att han mött 
tidigare soldater, däribland en tysk som stridit i »Ryssland«, där denne 
och »hans kamrater sett nog av människoslakt« och att de under kriget 
riskerade sina liv genom att sabotera den egna sidans krigsmateriel. Efer 
kriget ska de ha engagerat sig i fredsgrupperingar.119 

I Världsmedborgarrörelsen skildrades mäns gärningar i krig vid fera till-
fällen och i sammanhanget framträder också att män tillskrevs en mer syn-
lig roll i strävan efer världsmedborgarskap och fred. Att män ledde vägen 
fram till freden är en tanke som i periodikan är antydd, det vill säga det visar 
sig mer i det outsagda. Genusmönster, skriver statsvetaren Karen Beck-
with, är ofare synliga i de tysta mellanrummen än i politiska aktörers expli-
cita utsagor.120 I Världsmedborgarrörelsen talade en tystnad i att skribenter 
vände sig till bröder men inte till systrar.121 I en notis år 1957 förklarades att 
»[a]lla människor är bröder. Du är världsmedborgare« och samma år, i en 
artikel om hur människor insett sina beroenden till varandra under kärn-
vapenhotet, konstruerade krigstjänstvägraren Lars Berg ett vi som åsyfa-
de »[j]ag och Du min broder vi som insett vårt världsmedborgarskap«.122 

118 Om att män siktar på andra män, se »Den geniale Antimilitaristen«, Världsmedbor-
garen 1956:1, s. 9. Om han eller herr Svensson och kämpande män mot bröder, se »Civi-
lisationens dödgrävare«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 3–6. Citat från sida 3. 

119 E.W, »Krönikan«, Världsmedborgaren 1957:3, s. 15f. E.W nämner också fnske krigs-
boksförfattaren Väinö Linna som i en intervju ska ha sagt att »Jag fnner alla andra lös-
ningar bättre än krigets.« Vidare, fortsätter, E.W »Andra fnnar, som kom hem levande 
från striderna och med vettet i behåll sade: Aldrig mera går vi ut…« Citat från sida 15. 

120 Beckwith 2001, s. 302. 
121 Likväl ska understrykas att formuleringar som »du« och »människor« är vanliga i 

periodikan och behöver inte i varje fall exkludera kvinnor. Om »alla« och »människor«, 
se till exempel E.W, »Krönikan«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 15f; Inge, »Mondialis-
men«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 

122 Världsmedborgaren 1957: 3, s. 9; Lars Berg, »Brev från Karlstad«, Världsmedbor-
garen 1957: 4, s. 8f. Citat från sida 8. Det saknas ett skiljetecken mellan broder och vi. 
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Vidare, i en notis från år 1958, blir människa närmast synonym med män i 
en förklaring av rörelsens strävan, som innefattade meningen att »[v]i vill 
lära oss att se på andra folk med en människas och en broders sympati«.123 
Det innebär inte att kvinnor uteslöts ur broderskapet (eller världsmedbor-
garskapet) men val av ord är inte helt utan betydelse, och på vilka sätt rö-
relsen förhöll sig till kvinnors livssituationer och till femininitet redogörs 
för under den sista rubriken i detta kapitel. 

För tillfället kan konstateras att det i periodikan fanns ett starkare 
fokus mot mäns situationer i krig och att det lades en tonvikt vid politisk 
solidaritet mellan bröder, där rörelsens världsmedborgaridé vilade på 
broderskapstanken. Redan med Davis aktioner i Paris år 1948 samlades 
skaror av anhängare kring universellt broderskap, vilket Michel Auvray 
skriver om.124 Broderskapstanken är ett fundament i västerländsk poli-
tisk tradition och idéhistoriskt sett har den sin starka rot i medeltida po-
litisk teori och kristen flosof. I den kristna traditionen fokuserades hur 
människor kan vägledas av ideal som kärlek och barmhärtighet mellan 
bröder när de stärker sin kristna familj i en rumslig vidsträckthet.125 Att 
organiserade världsmedborgare i Sverige inspirerades av kristna ideal 
som var förankrade i kärlek till nästan framträder i till exempel en arti-
kel av Eskil V. Forsell.126 Efer att ha deltagit på ett kväkarmöte i Dalarna 
skrev Forsell att världsmedborgare och kväkare förenades i sin strävan att 
försona folken, avvisa våld och visa »glödande människokärlek«, och här 
kan påminnas om att kväkare vid denna tidpunkt hade bedrivit en freds-
religion i hundratals år.127 

123 Mondialisten 1958:3, s. 15. 
124 Auvray 2020, s. 7. 
125 Till exempel har Arendt skrivit om detta. Se Arendt [1958] 2016. 
126 E.W, »Krönikan«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 10f. 
127 E.W, »Krönikan«, Världsmedborgaren 1957: 4, s. 10f. Citat från sida 11. Kväkarnas 

fredsverksamhet nämndes också av Aina Larsson, »Satyagraha: motstånd utan våld«, 
Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 17–20. Om kväkarnas fredssträvan, se till exempel Me-
redith Baldwin Weddle, Walking in the Way of Peace. Quaker Pacifsm in the Seventeenth 
Century (New York: Oxford University Press, 2001); Sarah Crabtree, Holy nation. Te 
Transatlantic quaker ministry in an age of Revolution (Chicago: Te University of Chi-
cago Press, 2015). 
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Världsmedborgarrörelsen gick dock i sitt kollektiva fredsprojekt läng-
re.128 Likt revolutionära politiska aktörer gjort sedan upplysningstiden 
stöpte rörelsen den kristna broderskapstanken i en politisk skepnad – 
skillnaden är dock att kring 1800-talet hade den politiska broderskaps-
tanken banat väg för formeringen av nationell identitet, och därmed na-
tionalstatliga medborgarskap, i Europa.129 Efer andra världskriget, i 
Citoyens du Monde och Världsmedborgarrörelsen, användes en politisk 
broderskapstanke för att ersätta det nationalstatliga medborgarskapet 
med ett mondialt. 

Även det världsmedborgarkort som rörelsen utfärdade signalerar po-
litisk solidaritet mellan män. På det identitetskort som världsmedborga-
re i det 21:a området utfärdade i samarbete med International Registry of 
World Citizens i Paris, står det, som nämndes i kapitel tre, att detta »kort 
bevisar att innehavaren är registrerad som världsmedborgare. Han skall 
söka förstå sitt ansvar såsom medlem av världssamhället«.130 Ordvalet 
»Han« hindrade förvisso inte kvinnor att registrera sig, och det signa-
lerar snarare att världsmedborgarna följde sin tid i att beteckna en poli-
tisk medborgare som en han även om kvinnor haf rösträtt, det vill säga 
varit erkända som politiskt aktiva medborgare, sedan 1921.131 Men sett till 
vad som framträtt i detta kapitel – att rörelsen fokuserade värnpliktsfrå-
gan och att mäns situationer i krig tog stort utrymme – saknar ordvalet 
»Han« inte betydelse i sammanhanget. 

Även om också kvinnor har stridit, som under andra världskriget, kan 
en delförklaring till det fokus mot män som förekom i rörelsen vara att 

128 I den kristna idétraditionen har mänskliga villkor betraktats som gudomligt be-
stämda, inte aktuella att i grunden förändra, men broderskapstanken kom att politiseras 
kring tidpunkten för franska revolutionen. Sedan dess använde politiska aktörer broder-
skapsrelationer för att ingripa i samhället och i grunden förändra det. Detta har diskute-
rats av till exempel Arendt. Se Arendt [1958] 2016. 

129 Om nationalitetsformering i Europa, se Benedict Andersson, Imagined communi-
ties. Refections on the origin and spread of nationalism (London: Verso, 2006). 

130 För Identitetskort No 151190–01, se mapp »Årskort, klistermärken, pins m.m«. Ur 
1C: 1–4: 1C4: Tidningar och trycksaker. 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 

131 Redan från rörelsens grundande i Paris kom både män och kvinnor att ansluta sig 
till Davis och inom kort hade tiotusentals registrerat sig som världsmedborgare. Se Auv-
ray 2020, s. 7. 
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skribenter, såväl kvinnor som män, politiserade minnen för att belysa en 
nutida medborgarsituation, i vilken enbart manliga medborgare i Sverige 
hade skyldighet att delta i vapenträning och bruka vapen i försvarsmak-
ten i händelse av krig.132 Denna nutidsförankrade utgångspunkt torde 
vara förklaringen till att rörelsen dels framför allt berättade om mäns livs-
situationer, dels att många i rörelsen var män. År 1957 bar samtliga kon-
taktpersoner för de 23 lokala förgreningar som fanns av det 21:a området 
manliga namn och som exempel kan nämnas Stig Norrström i Borlänge, 
Sigvard Brunnstedt i Luleå, tidigare nämnda Bengt Bogestad i Göteborg 
och Lennart Pettersson i Norrköping. Därtill fungerade Olle Hans Pers 
från Sundbyberg som expert och vägledare i vapenvägrarfrågor.133 Det 
fnns dock en delförklaring till varför Världsmedborgarrörelsen engage-
rade många män, och varför den fokuserade broderskapstanken och en 
politisk solidaritet mellan män. Det är att världsmedborgaridentiteten 
fungerade som en motbild till krigshjälten och soldaten. 

Omförhandlade manlighetsideal 
Det var i regel män som förknippades med idealet krigshjälte och att mi-
litären är manligt kodad, där en våldsbejakande man har fungerat som 
ett ideal i nationalstater, har till stor del sina rötter i inrättandet av natio-
nella folkarméer sedan franska revolutionen. Här fostrades män att frivil-
ligt riskera livet för nationen och folkets ära, och i västerländsk historia 
är det framför allt män som har förväntats gå ut i krig i tron att de, oav-
sett social rang, kan utföra hjältedåd. Denna mansbild var även efer för-
sta världskriget stark och även om krigshjälten i ökande grad ifrågasattes 
efer andra världskriget förblev mansideal – de som syfade till att med 
fysisk styrka vara lojal, uppofrande, benägen att uthärda smärta och ris-
kera livet för de sina – vitala. Mannen förväntades agera stark, modig, be-

132 Om kvinnor som stridit som soldater i krig, se till exempel denna dokumentära 
skildring av författaren Svetlana Aleksijevitj, Kriget har inget kvinnligt ansikte. Utopins 
röster (Stockholm: Ersatz, 2012). 

133 »Lokala- Världsmedborgarrörelser«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 23. År 1960 var 
Helge Svensson från Solberg, Krokek, rådgivare: Mondialisten 1960:1, s. 3. 
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slutsam samt hörsamma auktoriteter och hårt arbete.134 Att idealet hade 
samhällsbetydelse efer andra världskriget märks inte minst i att Sveriges 
försvarsmakt rustade värnplikten, och Världsmedborgarrörelsens svar på 
det var att driva fram en alternativ man.135 

När rörelsen i sin praktik utmanade samtida (och historiska) domine-
rande manlighetsideal, förankrade i våld och nationalstatlig tillhörighet, 
aktiverade den inte enbart kristen kärlek utan också principen mänskliga 
rättigheter. För att visa på vilka sätt rörelsen drev fram sin ideala man, en 
alternativ maskulinitet, redogörs i det följande för hur rörelsen anknöt 
till, och utmanade, traditionella manlighetsideal i såväl skrifer som ak-
tioner.136 I linje med Beckwith menar jag att en alternativ maskulinitet 
inte minst formeras i politiska proteströrelser som rör sig i manligt ko-
dade samhällsområden.137 I och med att militärtjänsten, som till exempel 
gruvarbete, är så starkt förknippad med manlighet blir frågan om genus 
särskilt relevant.138 

I en av Världsmedborgarrörelsens första aktioner i Sverige utmanade 
demonstranter en våldsbejakande man genom att rikta sina blickar mot 
militärens vapen. Den 9 september år 1956 begav sig fyra medlemmar 
till Stockholms slott för att till vaktchefen överlämna en spade med tex-
ten: »I stället för vapen! Gåva från Världsmedborgarrörelsen«.139 Även 
om världsmedborgarna utmanade militära manlighetsideal anspelade 
de i någon mån på traditionell manlighet när de valde att ersätta hög-
vaktens vapen med en spade. Det är ett redskap som inte minst åsyf-
tar en manlig uppgif, sett till att fysiskt och hårt arbete hör till tradi-

134 Se till exempel en diskussion om detta ur Stefan Nordqvist, »Den okände cyklis-
ten«, Salomon, Larsson & Arvidsson (red.) 2004, s. 136–139. 

135 För vidare läsning om värnplikten och militären i Sverige under eferkrigstiden, se 
Ericson Wolke 1999, s. 153–178. 

136 Se Beckwith 2001, s. 297–330. Beckwith påpekar att i forskning om män och mas-
kulinitet har fokus i regel riktats mot dominerande manligheter, det vill säga manlig he-
gemoni, och mindre mot alternativa maskuliniteter som män i olika positioneringar kan 
utveckla. Se Beckwith 2001, s. 309. 

137 Beckwith 2001, s. 297–330, 302. 
138 Beckwith, som jag inspireras av, har fokuserat gruvarbete som ett manligt kodat 

samhällsområde. 
139 »Vi har givit bort en spade », Världsmedborgaren 1956:1, s. 3. 
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tionell manlighet.140 En spade kan i detta fall betraktas som en symbol 
för manlighet efersom den i aktionen symboliserade försörjningsupp-
gifen. Budskapet i aktionen var att omfördela resurser från militären till 
jordbruk och livsmedelsfördelning världen över, och under 1950-talet var 
försörjningsuppgifen starkt förknippad med män medan kvinnor sna-
rare, fortfarande, förväntades vara hemmafruar.141 Världsmedborgarnas 
delmål att försörja världens befolkning förekom även i en annan aktion 
år 1958 när rörelsen i ett jordbrukslandskap, där ett militärt fygfält pla-
nerade att byggas, uppmanade till motstånd. Oskarsson informerade att 
försvarsmakten planerade att bygga ett skjutfält över 120 gårdar, och upp-
manade bönderna till motstånd genom att hänvisa till ickevålds-aktio-
ner mot byggandet av militära fygfält av civilbefolkningar i Wales och 
Japan, och menade att »världsmedborgare skulle utan tvivel […] aktivt 
stödja dylika aktioner som protest mot denna militära annektering av 
jord […]«142 

Protesterna genomfördes men tre år senare stod det klart att ett skjut-
fält blev av. Ur nederlaget uppmuntrade Världsmedborgarrörelsen invå-
narna kring området till självuppofring och mod: att röra sig på fältet 
med risk att skjutas av övande militär.143 Här uppmanade rörelsen inte 
enbart till en farlig uppgif utan anspelade också på militära ideal, att för 
en högre sak ta strid. Militära ideal omförhandlades dock tydligt i att det 
här handlade om att för de mänskliga rättigheterna ta strid mot militä-

140 Om traditionellt sett manliga uppgifer, se Beckwith 2001, s. 297f. 
141 »Vi har givit bort en spade », Världsmedborgaren 1956:1, s. 3. Om försörjningsupp-

gifen, se även till exempel »De krafer som lägges ned på rustningar skall i stället använ-
das för att trygga människors försörjning.« i »Manifest: Det angår oss alla…«, Världs-
medborgaren 1956:1, s. 16f. Citat från sida 16. Om kvinnors situation på den eferkrigstida 
arbetsmarknaden, se till exempel Nina Almgren, Kvinnorörelsen och eferkrigsplanering-
en. Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efer andra världskriget 
(Umeå: Umeå universitet, 2006). 

142 Se Inge, »Kanoner istället för bröd…«: Mondialisten 1958: 3, s. 10f. Citat från sida 11. 
143 Jill, »Skjutfältet i Östergötland«, Mondialisten 1961: 3, s. 4; Inge, »Kanoner istäl-

let för bröd…«: Mondialisten 1958: 3, s. 10f. Om självuppofring, mod och ta strid för en 
högre sak som traditionellt sett manliga ideal, se Beckwith 2001, s. 297f; Ahlbäck & Sun-
devall 2014, s. 6. 
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ren genom icke-våld.144 I andra aktioner kunde rörelsen utmana manliga 
medborgarideal genom att kritisera militär fostran. I till exempel en ar-
tikel om att läsaren med mod skulle följa historiska förebilder som i strä-
vande efer det goda tog strid mot auktoriteter, förklarade Aina Larsson 
att män genom värnplikten fostrades till barbari och omoral. Det fram-
stod som att den modiga människan utmanade en orättfärdig auktoritet, 
och fokus riktades mot militären.145 

I redogörelsen ovan framgår att Världsmedborgarrörelsen utförde ak-
tioner i ett manligt kodat samhällsområde (militären) och att de anspe-
lade på traditionellt sett manliga uppgifer (fysiskt arbete med symbo-
len spade, försörjning och jordbruk) och manliga ideal (självuppofring, 
mod, ta strid för högre sak) – men att de placerade dessa i mänsklighe-
tens tjänst, istället för i nationalstatens. Detta kan beskrivas som en om-
förhandling av maskulinitet, och i omförhandlingen stod frågan om den 
manliga pliktens innebörder i fokus. 

Världsmedborgarnas diskussion om plikt rörde sig kring dels krigs-
tjänst, dels principen mänskliga rättigheter. Det framhölls att krigstjäns-
ten, där vägrare strafades, kränkte mänskliga rättigheter.146 De som 

144 Inge, »Kanoner istället för bröd…«: Mondialisten 1958: 3, s. 10f. 
145 Aina Larsson, »Det gäller oss alla!«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. Ett annat mer kon-

kret exempel är en bojkott av Kelloggs Cornfakes. I fingpaketet följde leksaken en sol-
datfgur med ett raketvapen, och med anledning av det framfördes att barn fostrades till 
en mentalitet att lära sig se mänskliga fgurer som mål för våld. Se H.S, »Militariserad 
majs«, Mondialisten 1958: 3, s. 11. Om traditionellt manliga ideal, se Beckwith 2001, s. 297f. 

146 I en artikel, till exempel, skrev Karl Olof Andersson att Davis sedan år 1949 hän-
visat till mänskliga rättigheter i protester mot att vapenvägrare i Frankrike dömdes till 
fängelse i två år. Se Karl Olof Andersson, »Vapenvägraren i Frankrike«, Mondialisten 
1958: 3, s. 6. Som Auvray skriver kunde fängelsestraf för militärvägrare förlängas många 
gånger, ifall personen ifråga fortsatte vägra, i och med att i Frankrike var män bundna 
till militärtjänsten fram till femtio års ålder. Se Auvray 2020, s. 130. Om hur Världsmed-
borgarrörelsen hänvisade till mänskliga rättigheter i samband med sina aktioner, se till 
exempel Aina Larsson, »Det gäller oss alla«, Mondialisten 1958: 2, s. 2. Ett annat exempel 
är från år 1960 när rörelsen tydligt tog ställning för algerierna i Franska Algeriet genom 
att stötta de många kulturprofler, däribland flosofen Sartre, som samma år i Frankrike 
hade undertecknat de 121:s manifest där det bland annat ska ha förklarats vara en »he-
derlig plikt att vägra bära vapen mot sina algeriska medmänniskor«. Se »Må Frankrike 
leva…«, Mondialisten 1960: 4, s. 4. I Mondialisten fördes ett resonemang om hur den 
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accepterade krig och därigenom värnplikten, förklarades i Världsmed-
borgaren, var »emotionellt fångna i nationalismen och övertron på det 
militära våldet«, en väg som ledde till död för dem själva och medmän-
niskor.147 Att världsmedborgarna använde sig av förklaringen är föga an-
märkningsvärt sett till att den har normativt innehåll som i någon mån 
utmanade traditionella manlighetsideal i att värden som krigsduglighet, 
våldskapital, fysisk styrka och ofervilja för nationen trängdes undan av 
politiska och moraliska värden baserade på att bygga upp en värld mot 
fred.148 Vad som är anmärkningsvärt är snarare att Världsmedborgarrö-
relsens politiska praktik visar att Förenta nationernas mänskliga rättighe-
ter hade genomslag även utanför dess organisation, som ett etiskt-poli-
tisk medel. I tidigare forskning har ett sådant politiskt bruk av mänskliga 
rättigheter daterats till 1970-talet, av bland andra historikern Samuel 
Moyn.149 

När världsmedborgarna genom sin reaktopi omförhandlade manlig-
hetsideal (inte minst värdet plikt) framträder sålunda dels att de anknöt 
till principen mänskliga rättigheter, dels till broderskapstanken. Vidare 
kan deras formerade maskulinitetsalternativ belysas utifrån den inspi-
ration rörelsen hämtade från Gandhi. Att Världsmedborgarrörelsen an-
vände pacifstisk metod i sin politiska praktik är i sig ett uttryck för att 
göra upp med västerländsk manlighet.150 Genom Gandhis icke-våldsf-

franska regeringen på antidemokratiskt hade ingripit i undertecknarnas frihet och rät-
tighet att yttra sig om konfikten. 

147 »Världsmedborgarrörelsen«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 10–13. Citat från sida 11. 
Det förklarades att om de »vapenlösas alternativ« sprids världen över ska fera inse sin 
självbevarelsedrif och så försvåra nationalstaternas pågående krigsförberedelser. 

148 Se »Universal Declaration of Human Rights« (1948), UB, depåbibliotek för FN-
tryck: https://digitallibrary.un.org/record/666853?ln=en&p=Universal+declaration+ 
1948. 

149 Samuel Moyn, Te last utopia. Human rights in history (Cambridge: Belknap Press 
of Harvard University Press, 2012). 

150 Det fnns fera artiklar om Gandhi men se till exempel »Världsmedborgarrörel-
sen«, Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad, märkt »Arkiv«, ej paginerad), s. 10–13. Se 
särskilt sida 12: »Gandhis rörelse i Indien lyckades till slut besegra det Brittiska väldet 
[– – –] I och med att man använder medel, som inte skadar någon människa – har man 
möjlighet att vinna även motståndaren försina [sic] strävanden. På samma sätt som Gan-
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losof, som dessutom utvecklades i koloniala situationer i andra delar 
av världen än i väststater, utmanade världsmedborgarna de nationalstat-
ligt inriktade krigs- och våldsbaserade ideal som till stor del har utgjort 
grunden för den etablerade manlighetskonstruktionen i Europa sedan 
upplysningstiden.151 

Gandhi hade tidigare under seklet, utifrån en antikolonial och icke-
eurocentrisk föreställningsvärld, använt sig av de religiöst och/eller kos-
mopolitiskt präglade principerna kärlek och andlighet, självbehärskning 
och sinneslugn, för att i en proteströrelse utmana kolonialmakter.152 Efer 
andra världskriget använde sig världsmedborgarna av Gandhis tankegods 
för att utmana framför allt nationalstaterna, det nationalstatliga medbor-
garskapet och den västerländska mannen. I Världsmedborgarrörelsens 
omförhandling ställdes inte minst inre styrka mot yttre styrka, samtidigt 
som den, i linje med Gandhi, anspelade på traditionella manlighetsideal 
som tapperhet, heroism och uppofring.153 Gandhis metod satyagraha, 
förklarade Larsson i en artikel om åtta sidor, är ett öppet krig där hat eller 
våld inte är tillåtet men där demonstranten, eller sanningssägaren, ofrar 
sitt liv utifrån övertygelsen att 

»Satya« betyder sanning och »graha« fasthet. I sanningen ligger kärleken 
och ur fastheten födes styrkan, säger Gandhi. Man måste kunna älska sin 
fende och därför alltid ha i minnet att det är det system en människa re-
presenterar, som man skall bekämpa, inte personen ifråga.154 

dhi vann majoriteten av engelsmännen på sin sida – vilket hade varit otänkbart om han 
hade använt våld.« 

151 Om det våldsbejakande i den etablerade manlighetskonstruktionen i västerländsk 
historia, se Mosse 1996. 

152 För vidare läsning om Gandhis politiska proteströrelse, se till exempel Sean Cal-
mer, »Empire and Activism. Gandhi, Imperialism, and the Global Career of Satyagraha«, 
Stefan Berger & Sean Scalmer (red.), Te transnational activist. Transformations and com-
parisons fom the Anglo-world since the nineteenth century (Cham. Switzerland: Palgrave 
Macmillan, 2018); Sean Calmer, Gandhi in the West. Te Mahatma and the Rise of Radical 
Protest (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). 

153 »Mahatma Gandhi: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 
2, s. 2f. Om traditionella ideal, se Beckwith 2001. Om idealens rot i kristendomen i väs-
terländsk historia, se Mosse 1996. 

154 Aina Larsson, »Satyagraha motstånd utan våld«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 
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Om demonstranten misslyckades övertyga motståndaren, fortsatte Lars-
son, skulle denna bryta mot lagen och låta sig gripas för att fylla fängelser-
na av olydiga men sanningssägande medborgare.155 I detta drevs rörelsen 
av föreställningen att militär styrka var orättfärdig och politisk olydnad 
rättfärdig. I en artikel i Mondialisten år 1958 presenterades ett urval av 
Gandhis idéer i en översättning där det förklarades att 

*En levande vägg av män, kvinnor och barn som bjuder invasionstrupperna 
att gå över sina kroppar, är en stark vägg. [– – –] Hären skulle vara brutal 
nog att gå över dem, säger du kanske. Jag vill i så fall svara, att du har ändå 
gjort din plikt genom att tilllåta dig tillintetgöras. /*En här som en gång 
vågar gå över oskyldiga mäns och kvinnors lik, kommer inte att vara i stånd 
att göra om det experimentet. /* I varje samhälle är medborgarens olydnad 
en medborgares medfödda rättighet. Den som ger upp denna rätt, ger upp 
sin rätt att vara människa [– – –] den stat som slår ner medborgerlig olyd-
nad, försöker att fängsla samvetena [– – –].156 

Samtidigt presenterades också en reservation i icke-våldsprincipen vil-
ken synliggör ett dilemma mellan principen moral (gentemot med-
människor) och principen pacifsm (mot våld). Reservationen löd att 
icke-våldsprincipen »tillåter mig inte att fy fån faran och lämna de för-
svarslösa. Skall jag välja mellan våld och feg fykt, väljer jag våld«.157 I 
artikeln förklarades människors feghet som något djuriskt och därmed 
onaturligt för människan. Människan tillskrevs en särställning i att hon, 
som har en gudomlig människonatur, kan lära sig tapperhet. Det hand-
lade om att vägra agera hjälplös och vägra skada andra.158 Dilemmat är av 

17 (17–24). Sidorna 20–24 är en historisk översikt där Larsson redogör för hur Gandhis 
metoder använts av grupperingar världen över. 

155 Aina Larsson, »Satyagraha motstånd utan våld«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, 
s. 17–24. 

156 »Mahatma Gandhi: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 
2, s. 1, 3. Citat från sida 3. 

157 »Mahatma Gandhi: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 
2, s. 1, 3. Citat från sida 1. 

158 »Mahatma Gandhi: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 
2, s. 1, 3. Se sida 1. För övrigt, angående feghet, skrev Larsson i sin återgivelse av Gandhis 
metod att en sanningssägare, det vill säga en demonstrant, aldrig av andra fck kallas feg 
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betydelse efersom mondialismen rymde båda identiteterna världsmed-
borgare och pacifst, där den förra drevs av att riskera sitt liv för medmän-
niskors överlevnad och mänsklighetens fred medan den senare föresprå-
kade en ickevåldsmetod för att skydda sin egen och andras överlevnad. 
I Världsmedborgarrörelsens politiska praktik blottläggs sålunda hur den 
mondialism den representerade formades i ett samspel av pacifsm och 
kosmopolitism.159 

Kvinnors livssituationer och femininitet 
Det fnns en fråga som kvarstår och det är vilken roll kvinnors livssitu-
ationer och femininitet spelade i Världsmedborgarrörelsens pacifstis-
ka och kosmopolitiska idévärld och politiska praktik. Det är tydligt att 
rörelsens reaktopi fokuserade politisk solidaritet mellan bröder. Det är 
också tydligt att män, sett till det större utrymme de fck, tillskrevs en 
mer aktiv roll i problemet krig och fred: män som gav sina kroppar till 
krig var inte utan skuld, män led i krig, män kunde vara fredliga. I världs-
medborgarnas sätt att dra in händelser från det förfutna i samtiden om-
vandlades män från medlöpare och ofer till politiska subjekt i den sam-
tida striden för fred. 

Det vore dock fel att påstå att kvinnor var förbisedda: även deras lidan-
de i krig omnämndes, men de betydligt färre gånger som kvinnor nämn-
des var det i regel som ofer eller medlöpare i krig. I första numret av 
Världsmedborgaren är på sida två en reproduktion av ett verk av konstnä-
ren Francisco Goya tryckt. Det föreställer en kvinna som i en krigshand-
ling står på en hög av män som ligger ned, med rubriken »Vilket mod!«. 
På sida nio förklarades ironin i rubriken i meningen att den »bittra ironin 
slår oss i ansiktet – den ensamma kvinnan som över travar av lik avfyrar 
en kanon – »O, vilket mod!«.160 Även i återgivelsen av Borcherts prosa 

eller rädd i de aktioner Världsmedborgarrörelsen utförde. Se Aina Larsson, »Satyagraha 
motstånd utan våld«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 17–24. Se sida 18. 

159 Om ismformering, se Kurunmäki & Marjanen 2018A, s. 246; Kurunmäki & Mar-
janen 2018B, s. 261f. 

160 »Vilket mod!«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 2; »Den geniale antimilitaristen«, 
Världsmedborgaren 1956:1, s. 9. I periodikan förekom också ironiska skildringar av kvin-
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framställdes kvinnor som medlöpare i krig, där i egenskap av en »ficka« 
som i en butik eller på ett kontor packade vapen.161 I en dikt av signatu-
ren CAX, skildrades kvinnor som ofer i krig genom litterära porträtt av 
gråtande mödrar som tröstar och de »våldtagna kvinnorna« som, jämte 
barn, »hunsas« och »släpas i smuts« av dels de soldater som inte inser 
vad de gör, dels de verkliga förövarna – »grånande gentlemän« – som 
lever i en lustfylld tillvaro där de aldrig »med darrande fngrar tryckt av« 
utan med »ett penndrag mördat miljoner«.162 

Att kvinnor, som i dikten ovan, tillskrevs en passiv roll där män till-
skrevs en aktiv har idérötter sedan åtminstone antiken, och en sådan di-
kotomi har haf en avgörande inverkan i frågan om krig och fred, och i 
konstruktionen av modern manlighet. Sedan 1700-talet har kvinnors fe-
minitet fungerat som en förutsättning för bilden av den ideala mannen.163 
Kvinnor har fått representera det passiva och oförändrade i den privata 
sfären, kontinuitet, medan mannen har representerat aktivitet i en his-
torisk utveckling. I detta har, bland annat, mannens heroism ställts mot 
kvinnans rädsla, en hjälte mot ett ofer, hans krigarstyrka mot hennes 
svaghet.164 När världsmedborgarna utmanade en etablerad manlighets-
konstruktion förekom sålunda i någon mån (om än inte vanligt) att kvin-
nor alltjämt tillskrevs en passiv roll. 

För att nå explicita resonemang om män och kvinnor, som inte före-
kom i periodikan, kan fokus riktas mot författande världsmedborgare. 
Morten Grindal skrev i sin bok, som tidigare har nämnts, att kvinnor 
genom historien hade reducerats till mannens revben och tvingats leva 

nor som deltog i krig, lottorna som var del av civilförsvaret. I notiser talade skribenter 
åt dem i raljerande meningar som »de ä mycket roligt med lottorna« och det »är roligt 
med vapen«, att »dö för fosterlandet ä kul«. Lottorna beskrevs också som »kanonkär-
ringar«. Se Världsmedborgaren 1956:1, s. 20. 

161 »Då fnns bara en sak att göra!«, övers. från Borchert, ur Mondialisten 1958: 3, s. 
3f. Citat från sida 3. Som sagt riktades i denna text uppmaningar till personer i olika yr-
kesgrupper att vägra. 

162 CAX, »Har du sett dem…«, Världsmedborgaren 1957:4, s. 4. 
163 Mosse 1996. 
164 Samtidigt har kvinnor också idoliserats och ibland heroiserats utifrån specifka ide-

ala feminina värden. Moderns renhet, ömhet och skönhet har upphöjts. De kvinnor som 
inte följde normer kunde tillskrivas hysteri och sjuklighet. Se Mosse 1996. 

177 



  

  

  

 

 

 
 
 
 

under pinor i ett manssamhälle där män misshandlade varandra och över-
ordnade sig kvinnor. Han utvecklade detta genom att hävda att sociala 
könsmotsättningar stred mot naturen och upphöjde samtidigt feminina 
värden. I »den s.k civiliserade världen«, skrev Grindal, »råder patriar-
katet – det är männen som bestämmer [– – –] Vad vi vet är att männi-
skorna är lyckliga under matriarkatets livsform«.165 Även Olle Wedholm 
slog i sin bok Den dolda lyckan (1955), som behandlade vägar till fred och 
världsmedborgarskap, ett slag för femininitet. Vi, skrev han, 

står nu inför modiferande och det långsamma borttonandet av den mas-
kulina epoken [– – –] nu börjar också den feminina epoken långsamt tona 
fram, den nya impuls som ska rädda världen undan total förintelse genom 
utgivande, skapande kärlek till allt levande [– – –] Och när vi inte längre 
mäter eller dömer utan blott älskar allt skapat och därigenom också förstår 
allt levande, då är vi blott, och icke i första hand män och kvinnor, utan – 
människor.166 

I boken likställde Wedholm den maskulina epoken med atomklyvning, 
utvecklad teknik, moralupplösning och förödande krig. Han menade att 
det var dags att spränga tidens, rummets och könets begränsning för en 
ljusare och andlig tidsålder.167 I resonemang som föregick detta uttryckte 
han dock genuslåsta föreställningar där det principiellt manliga beskrevs 
som hård, lagisk och självhävdande mot det kvinnliga mjuka, elastiska 
och självuppofrande.168 Det som är i rörelse i föreställningarna ovan är 
dikotomin mannen som en naturlig livstagare och kvinnan som en natur-
lig livsgivare, vilket statsvetaren Jean B. Elshtain har lyf fram som ett do-
minerande genusmönster i västerländsk idétradition.169 Detta innebär att 

165 Grindal 1949, s. 12, 24, 200. Citat från sida 24. Detta fördjupas i kapitlen »Patriar-
katets förbrytelser«, s. 96–117 och »Diktaturens ideologi«, s. 168–192. I boken angrep 
Grindal »den kristna dogmatiska kyrkan« som han menade upprätthöll patriarkatet. Se 
sida 25. 

166 Wedholm 1955, s. 68–71. Citaten är från sida 70 och 71. 
167 Wedholm 1955, s. 68–71. 
168 Wedholm 1955, s. 68–71. 
169 Elshtain menar att kvinnor har förknippats med fred och män med krig. Se Elsh-

tain 1995. 
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Världsmedborgarrörelsen fokuserade mäns livssituationer i sin periodika 
och att idealet manlighet spelade en avgörande roll i deras politiska prak-
tik, men också att det kring rörelsen förekom genuslåsta föreställningar, 
samtidigt som ett upphöjande av femininitet kom till uttryck. 

Det hör till saken att kvinnorna i rörelsen deltog i att formera alternativ 
maskulinitet, inte enbart genom att skriva texter om förfutna krig, som 
till exempel Aina Larsson gjorde, utan också genom aktioner, vilka bland 
andra Anna Brita Eriksson deltog i.170 Genom Gandhis pacifsm kunde 
kvinnor, som saknade möjligheter att identifera sig som värnpliktsväg-
rare, identifera sig som vägrare av militären. Efer en sittdemonstra-
tion mot kärnvapentester år 1961 beskrev Anna Brita Eriksson i Mondi-
alisten sin erfarenhet av Gandhis metod genom att beskriva att man ska 
»[å]lägga sig själv lidande«, och när Eriksson satt där utanför en ambas-
sad satt hon tyst och tänkte på 

hur långt det var i tid och rum mellan den här glada skaran, som mätta och 
varmt klädda satt här ett par timmar, och honom [Gandhi]. Och ändå hade 
hans idéer nått hit. Lite hade vi alltså lärt av dem, och det kan ges tillfälle 
att lära mer [– – –] Tänk om vi fnge alla med oss… Vem skulle förmå något 
mot en värld, som satt sig ner i vägran att öva våld?171 

Exemplet är belysande för hur kvinnor i Världsmedborgarrörelsen sakna-
de möjligheter att identifera sig som värnpliktsvägrare men kunde iden-
tifera sig som militärvägrare.172 I Mondialisten år 1958 hade det, genom 
den tidigare nämnda texten om Gandhis tankar, förklarats att kampen 
mot militären inte enbart angick dem i »tjänstepliktig ålder« utan att 
»[e]nvar, ung eller gammal, kan öva motstånd genom att helt vägra sam-
arbete med den stat som hävdar och går in för militarismen«.173 Världs-

170 Det ska understrykas att såväl kvinnor som män i Världsmedborgarrörelsen ak-
tivt omförhandlade manlighetsideal och formerade alternativ maskulinitet, vilket i sig är 
föga anmärkningsvärt sett till att samtliga medlemmar enades om att försvaga militären. 

171 Anna Brita Eriksson, »Nybörjare på Sit down…«, Mondialisten 1961: 4, s. 3. 
172 Även i den tidigare nämnda mellankrigstida mobiliseringen för fred kunde kvinnor, 

som saknade möjligheter att identifera sig som vapen- eller värnpliktsvägrare, identifera 
sig som militärvägrare. Se Andersson 2001. 

173 »Mahatma: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 2, s. 1, 3. 
Citat från sida 3. 
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medborgarrörelsen var inte den första i fredsrörelsens historia i Sverige 
att ta spjärn mot Gandhis pacifsm för att dels göra motstånd mot militä-
ren, dels omförhandla genusföreställningar. 

I den tidigare nämnda mellankrigstida fredsmobiliseringen som led-
des av kvinnor utmanade fredsförespråkarna traditionella genusföreställ-
ningar. Irene Andersson har visat hur dessa, ledda av inte minst Elin Wäg-
ners tolkning av Gandhi, förespråkade total avrustning och tog strid mot 
mäns våld genom att vägra skydda sig själva och sina barn från gasanfall, 
och i detta tillskrev kvinnor sig det maskulint kodade värdet mod.174 Som 
Mosse skriver är det mindre vanligt att kvinnor i ofentligheten har gjort 
anspråk på manliga värden som viljekraf och mod och därmed har såda-
na försök genom historien inte allvarligt hotat dominerande manlighet, 
och i fallet med den mellankrigstida mobiliseringen anspelade fredsfö-
respråkarna också på traditionella genusmönster.175 Med andra ord kan 
de som utmanar genusmönster samtidigt bidra till att upprätthålla dem. 

I den mellankrigstida fredsmobiliseringen framfördes att mäns våld 
i krig hotade det sociala området. Det uttrycktes att kvinnor var bättre 
lämpade att skydda sitt ansvarsområde (hem, familj, vardag) och i freds-
strävan tillskrevs moderskapsrollen, att vårda och fostra, avgörande be-
tydelse.176 Ofa har fredsförespråkaren genom historien genuskodats som 
traditionellt kvinnlig, som en fostrare och försvarare av livet. Detta föl-
jer i linje med den tidigare nämnda dominerande genusdikotomin i väs-
terländsk tradition med kvinnan som naturlig livsgivare.177 Genom att 
anspela på könsroller och utmana dem kom kvinnor i den mobilisering-
en att utveckla politisk solidaritet mellan kvinnor, vilket Andersson har 
betecknat som feministisk antimilitarism.178 Den svarade inte minst på 
händelsen första världskriget, ett samtida hot av gasanfall och vardags-

174 Andersson 2001, s. 145f, 151, 295–298, 309. Om maskulint kodade värden, se Ahl-
bäck & Sundevall 2014, s. 6; Beckwith 2001, s. 297f. 

175 Det är också ovanligt med anspråk på att förändra kvinnan. Om detta, Mosse 1996. 
Om den mellankrigstida fredsmobiliseringen, se Andersson 2001. 

176 Andersson 2001, s. 151, 296–298. 
177 Se till exempel Andersson 2011, s. 74–93; Ahlbäck & Sundevall 2014, s. 6. Om ge-

nusdikotomin, se Elshtain 1995. 
178 Andersson 2001, s. 297f, 309. 
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livets utsatthet medan Världsmedborgarrörelsen ett världskrig senare 
och under kärnvapenhotet riktade fokus mot att mänskligheten, livet 
och kroppen hotades. Överlevnadsfrågan hade där både existentiell och 
universell karaktär, samtidigt som den i grunden svarade mot partikulära 
nationella manliga medborgarvillkor. Därigenom utvecklades i Världs-
medborgarrörelsen en alternativ maskulin antimilitarism. 

I båda fredsmobiliseringarna problematiserades mäns våld och genom 
det utmanades samtida politiska medborgarskap. De kvinnor som i den 
mellankrigstida fredsmobiliseringen saknade politisk rösträtt och infy-
tande i den politiska sfären under en inledningsfas av perioden gjorde, 
som Andersson skriver, sina personliga villkor till politiska angelägen-
heter när de med sina aktioner skapade utomparlamentariska politiska 
plattformar.179 På likartat sätt kom Världsmedborgarrörelsens aktioner 
att skapa ett politiskt rum i hur den försökte omförhandla det samtida 
nationalstatliga medborgarskapet till ett världsmedborgarskap. 

Att sätta politiken i gungning mötte i sina samtider reaktioner, och så-
dana kan belysas genom en etablerad manlighetskonstruktion och do-
minerande genusmönster. När kvinnor sedan 1800-talet men framför allt 
under 1900-talet tog plats i ofentligheten och närmade sig mäns kontroll 
över politiken har det, som Mosse skriver, kunnat framstå som ett hot 
mot en dominerande manlighet vilket har kunnat resultera i hån om till 
exempel okvinnliga kvinnor. Hån förekom också om kvinnorna som tog 
plats för fred under mellankrigstiden.180 Som nämndes i kapitel två kunde 
i sin tur världsmedborgarna beskrivas med negativa feminina egenska-
per såsom att vara känslomässiga och naiva, vilket är i linje med hur mot-
ståndare till pacifsm genom historien ofa har beskrivit fredsaktörer, och 
till saken hör att en ideal manlighet inte enbart har exkluderat feminini-
tet utan att den har fungerat exkluderande mot vissa grupper av män, så 
kallat omanliga män.181 Att världsmedborgarna kunde tillskrivas negativ 
femininitet bör förstås mot att motsatsen den modiga soldaten och en 

179 Andersson 2001, s. 297f, 309. 
180 Mosse 1996; Andersson 2001, s. 267. 
181 Om mottyper till den ideala mannen genom idéhistorien, se Mosse 1996. Om att 

motståndare till pacifsm tillskrivit fredsaktörer negativa traditionella feminina egenska-
per, se till exempel Andersson 2011, s. 74–93; Ahlbäck & Sundevall 2014, s. 6. 

181 



 

 

 

 

feg vapenvägrare har djupa idéhistoriska rötter.182 Men även om världs-
medborgarna på fera sätt utmanade ideal manlighet har detta kapitel 
också visat att de anspelade på en sådan, och att ideal manlighet tillskrevs 
betydelse i Världsmedborgarrörelsen. 

Ideal manlighet visar sig som en drivkraf i rörelsens mondialism, pre-
cis som att en sådan varit en drivkraf i en rad ismer tidigare under sek-
let, där fera politiska aktörer har knutit idealmannen till förväntningar 
och farhågor.183 I världsmedborgarnas mondialism formerades en ideal 
man som tog strid mot den dominerande manlighetens ideala man, och 
som Mosse skriver behöver den aktör som söker förändra samhället eller 
söker frigörelse från marginalisering förhålla sig till dominerande etable-
rad manlighet.184 

När världsmedborgarna formerade ett alternativ synliggjordes ett spe-
cifkt förhållande mellan förfutenhet och framtid. Den i samtiden domi-
nerande ideala mannen, som utvecklades sedan upplysningstiden, re-
presenterade den dystopi världsmedborgarna sökte fy från, en dystopi 
som inte minst fck sitt innehåll av hur mannen (soldaten) hade agerat 
i det förfutna. I detta sammanhang presenterade världsmedborgarna, 
genom sina skrifer och aktioner, en fredlig man som tog strid mot en 
hotfull man. Med andra ord hade Världsmedborgarrörelsens alternativa 
maskulinitet en reaktopisk karaktär, för i världsmedborgarnas föreställ-
ningsvärld framträder en reaktopisk man som tillskrevs inte enbart rol-
len att leda mänskligheten in i framtiden, utan också indirekt att läka de 
trauman som framför allt andra världskriget (med sina manliga soldater) 
hade vållat mänskligheten. 

182 Om den modiga soldaten och den fega eller landsförrådande vapenvägraren, se till 
exempel Andersson 2011, s. 74–93; Ahlbäck & Sundevall 2014, s. 6. Om den manliga ste-
reotypens relation till våldsideal och nationalism, se Mosse 1996. 

183 Om hur detta har kommit till uttryck i andra ismer tidigare i idéhistorien, se Mosse 
1996. 

184 Mosse 1996. 
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Sammanfattning 
Detta kapitel har visat hur Världsmedborgarrörelsens och mondialismens 
politiska början växte ur händelser från det förfutna. Världsmedborgar-
nas politiska samvaro och politiska förväntningar, vilka redogjordes för 
i kapitel tre, hade sålunda sin grund i en uppgörelse med det förfutna. 
Det har framgått hur världsmedborgarnas vision och föreställda dystopi 
var förbundet med historiekritik, och att rörelsen ägnade sig åt politiskt 
historieberättande för att motivera sin vision och sitt agerande. I en re-
aktopisk tidsorientering återgavs det lidande och det våld som soldater 
hade utstått eller begått. 

I Världsmedborgarrörelsens periodika återgavs personliga krigsmin-
nen och genom dem aktualiserades existentiella frågor om självbevarel-
sedrif (värna sitt liv) och samvetet (vägra skada andras). I rörelsen om-
vandlades inte minst genom den politiska praktiken att förlåta personliga 
frågor till en gemensam angelägenhet genom att det individuella beslutet 
att vägra värnplikt fördes i ramen för dels i ett gemensamt historieberät-
tande, dels i försök till kollektiv civil olydnad. Föreningen av individuell 
samvetsvägran och kollektiv olydnad synliggör hur rörelsen förenade en 
moralisk fråga med en politisk. För att problematisera förutsättningarna 
för denna moral-politiska förening hos en politisk aktör har jag använt ett 
urval av Arendts texter där gränsen, och den tunna linjen, mellan moral 
och politik behandlas. 

Motståndet mot värnplikten i rörelsen handlade i grunden om att av-
visa villkoren, en medborgerlig skyldighet, i det samtida nationalstatliga 
medborgarskapet. Efersom det enbart var män som hade skyldighet att 
delta i den allmänna värnplikten och i eventuell krigstjänst är det föga 
anmärkningsvärt att Världsmedborgarrörelsen fokuserade mäns livssi-
tuationer när den återgav minnen av krig och kritiserade samtida villkor. 
Detta resulterade i att rörelsen i stort framträdde som en manlig gemen-
skap. Genom broderskapstanken, som delvis har kristna rötter, dels är 
ett fundament i politisk tradition, erbjöd rörelsen en politisk solidaritet 
mellan bröder – och vid fera tillfällen likställdes människa och mänsk-
lighet med män och bröder. 

Vidare framträder i rörelsens aktioner hur världsmedborgarna anspe-
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lade på och utmanade manlighetsideal. I sin reaktopiska tidsorientering 
utmanade Världsmedborgarrörelsen den historiskt etablerade och sam-
tida idealman som tog strid för nationalstaten. När rörelsen utmanade 
krigshjälten omförhandlade den traditionellt manliga värden som fysisk 
styrka, hårt arbete, självuppofring för en högre moralisk sak, mod, plikt 
och inre styrka. Detta kan beskrivas som att Världsmedborgarrörelsen 
formerade en alternativ maskulinitet som tydligt utmanade krigs- och 
våldsideal i en historiskt sett väletablerad manlighetskonstruktion. När 
världsmedborgarna omförhandlade traditionella manlighetsideal anknöt 
de till universella värden (dels genom principen mänskliga rättigheter, 
dels genom religiösa infuenser) och genom deras sätt att använda sig av 
Gandhis tankegods och ickevåldsmetoder framträder också att de gav 
uttryck för inte enbart en antinationell utan även antivästerländsk och 
antikolonial föreställningsvärld. I sin reaktopiska alternativa maskulinitet 
presenterade Världsmedborgarrörelsen en kosmopolitisk och pacifstisk 
manlighet som tydligt bröt mot rådande (ännu starka om än ifrågasatta) 
idéer om mannen som lojal mot nationalstaten och militären. 

I denna strid mot en historisk, samtida och dystopisk man lyste kvin-
nors livssituationer i krig och deras medborgerliga villkor med sin från-
varo. Samtidigt deltog både kvinnor och män i att omförhandla manliga 
ideal och nationalstatsmedborgarskapets villkor. Förenade av en kosmo-
politisk åskådning, motstånd mot militarism och övertygelse för pacifsm 
banade kvinnor och män i Världsmedborgarrörelsen vägen för en fram-
tida fredlig man, och det förekom också kring rörelsen ett upphöjande 
av femininitet och kritik mot patriarkatet. Ur Världsmedborgarrörelsens 
specifka förhållande till förfutenhet och framtid, som det kom till ut-
tryck i dess reaktopi, framträder en alternativ man som fyllde funktio-
nen att läka de trauman som förfutna krig, och inte minst män i andra 
världskriget, hade vållat mänskligheten. 
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    Arendt — echoing Walter Benjamin — presents the image of a pearl diver. Tis 
is someone who “descends to the bottom of the sea, not to excavate the bottom 
and bring it to the light but to pry loose the rich and the strange, the pearls and 
the coral in the depths, and to carry them to the surface. Navigating the dark 
“depths of the past,” represented by the sea, the diver must carefully select the 
thoughts and ideas that have “crystallized” into something valuable: the pearls 
and pieces of coral that “remain immune to the elements”. Te diver does so 
with the “conviction” that although “the living” are “subject to the ruin of time, 
the process of decay is at the same time a process of crystallization,” allowing 
certain thoughts and ideas to be retrieved and admired while others are lef at 
the bottom of the sea. 

Christopher Peys skriver om Arendts text »Walter Benjamin, 1892–1940« 
ur Illuminations. Essays and Refections (1968). 



  

 

5. ETT NYTT KAPITEL 
I KOSMOPOLITERNAS IDÉHISTORIA 

I detta kapitel placeras Världsmedborgarrörelsens mondialism i relation 
till idétraditionen kosmopolitism. Grunden till det är att mondialismen 
och kosmopolitismen har världsmedborgaridén gemensamt. Fokus rik-
tas mot hur rörelsen anknöt till kosmopolitiskt tankegods, och för att 
förklara hur den vände sig till historien för att där hämta för den odöd-
liga och värdefulla ideal har jag tagit stöd av hur Hannah Arendt meta-
foriskt har resonerat om att dyka efer pärlor i historien. Det innebär 
att i ett politiskt agerande som i grunden är riktat mot att genomföra en 
samhällsförändring kan en politisk aktör söka i historiens djup och vrår 
efer ideal och värden som kan vägleda och legitimera skapandet av en 
ny politisk början. I redogörelsen nedan framgår att rörelsen både expli-
cit och implicit anknöt till tankar från såväl upplysningstraditionen som 
den kristna idétraditionen, två traditioner som i sin tur har hämtat tan-
kegods från stoicismen. Därefer framgår, mot den idéhistoriska fonden, 
vad som specifkt karaktäriserade rörelsens kosmopolitiska åskådning. 

Mondialismen som ett kosmopolitiskt projekt 
Det kosmopolitiska idealet är lika gammalt som den politiska flosofn 
och begreppet kosmopolit är ett av de äldsta som fnns.1 Det grekiska 
ordet kosmopolit är en sammansättning av kosmou och politês, där det 
förra åsyfar universum. Det senare, borgare, är den invånare som också 

1 Kemp 2005, s. 13, 17. 
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var del av polis, det vill säga en ofentlig stadsgemenskap där fria män age-
rade för gemensamma angelägenheter. När kosmou tillades politês eller 
polis utsträcktes sålunda innebörden att vara en politês i polis till att vara 
en i universum.2 

Därefer har begreppet tillskrivits mer specifka innebörder som kan 
skilja sig litet mellan olika aktörer. Vem som är kosmopolit är sålunda en 
fråga med många svar.3 Därmed utgår jag från att begreppet kosmopolit 
är en historisk företeelse som förändras över tid, att vissa centrala inne-
börder lever kvar över tid men att den i olika sammanhang har tillskri-
vits nya och skifande innebörder.4 Till exempel har kosmopoliten kun-
nat vara individualist eller kollektivist, patriot eller antinationalist, den 
har förkastat staten eller bejakat den.5 Vidare har kosmopoliten kunnat 
driva en mer abstrakt idé (etik mellan människor) eller en mer konkret 
(politiska program, mer eller mindre riktade mot stater).6 Troligen, som 
Gerard Delanty skriver, har kosmopolitiska ideal i någon mån uttryckts i 
varje samhälle genom historien.7 

Även om det inte fnns en enhetlig kosmopolitidé för samhällen genom 
historien är det möjligt att fokusera centrala innebörder för olika idéhis-
toriska perioder. Därmed följer detta kapitel en diakron linje där det i 
stora drag framgår hur begreppet kosmopolit har förändrats. Intentionen 
är att belysa Världsmedborgarrörelsens kosmopolitiska åskådning i rela-
tion till centrala innebörder i idén att vara kosmopolit ur antik praktisk 
levnadsflosof, medeltida lärdomar med religiösa förtecken, 1700-talets 
teoretiska flosof och i relation till 1800-talets och 1900-talets national-
romantiska tankegångar. 

2 Se till exempel Gustafsson 2022; Kemp 2005, s. 100f. 
3 För en översikt om innebörder i kosmopolit, världsmedborgare och kosmopolitism 

i svensk idéutveckling, se Gustafsson 2022. 
4 Historiken och teoretikern Reinhart Koselleck har i sina arbeten om begrepps för-

ändring visat hur begrepp dels har innebörder som lever kvar, dels får nya innebörder 
genom tid och rum. Med andra ord har begrepp fera lager av innebörder (se tidslager). 
För vidare läsning, se Koselleck 2002; Koselleck 2004. 

5 Om olika sätt att vara eller betrakta en kosmopolit, se till exempel Lettevall 2007; 
Gustafsson 2022. 

6 Kemp 2005, s. 21, 13f. 
7 Delanty 2012A, s. 4. 
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Först kan konstateras att över tid fnns kännetecken som binder sam-
man olika kosmopoliter och det grundläggande är att kosmopoliter anser 
sig tillhöra kosmos: universum, alltet, världen.8 Det har sin rot i Diogenes 
Laertios flosofhistoria, som skrevs 200 efer vår tideräkning, där Laer-
tios skrev att den grekiske kynikern Diogenes från Sinope, som dog 323 
före vår tideräkning, var den första kosmopoliten. Det grundade Laer-
tios på att Diogenes, som distanserade sig från sin nära omgivning, sva-
rade att han tillhörde kosmos när han fck frågan var han kom ifrån.9 
Mot denna fond, sett till innebörden att tillhöra världen, kan Världs-
medborgarrörelsen skrivas in i idétraditionen kosmopolitism. I Världs-
medborgaren förklarades att alla »människor är bröder« och »[d]u är 
världsmedborgare«, och i Mondialisten uttrycktes att världsmedborgar-
na »räknar alla människor som våra landsmän«.10 Det förklarades att det 
var rörelsens uppgif att »göra de enskilda individerna medvetna om sitt 
världsmedborgarskap«.11 Det är, skriver Pauline Kleingeld, en primär 
innebörd i en kosmopolitisk åskådning att människor har basala likheter 
som förenar, eller bör, förena dem.12 

Men efersom Världsmedborgarrörelsen inte använde begreppet kos-
mopolit bör relationen mellan kosmopolit och världsmedborgare förkla-
ras. Begreppet världsmedborgare har varit en synonym till kosmopolit 
sedan åtminstone 1700-talet. Mot mitten av det seklet fck begreppet kos-
mopolit motsvarigheter i fera moderna språk, med bland andra Weltbür-
ger, world citizen, citoyen du monde och världsmedborgare. Detta skedde 
i samband med att lärda i Europa vitaliserade stoikernas tankegods.13 

8 Se till exempel Kleingeld 1999; Nussbaum 1997B; Lettevall 2007. Kosmos avser en 
ordning, naturens eller statens, och kan därmed åsyfa ett världsallt eller ett världssys-
tem. Se Kemp 2005, s. 101. 

9 Lettevall 2007, s. 184f. 
10 Världsmedborgaren 1957: 3, s. 9; »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 

3, s. 12f. Citat från sida 12. 
11 »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, 12f. Citat från sida 12. 
12 Kleingeld 1999, s. 505–524. 
13 Om moderna motsvarigheter av det antika begreppet kosmopolit i fera språk, se 

Lettevall 2007, s. 185f. Om begreppsutvecklingen i Europa, se även Jordheim 2018. Det är 
möjligt att synonymen förekom tidigare än under 1700-talet. I medeltida litteratur kunde 
idealet att vara en så kallad werldsborgare förekomma i riddardikter. Se Gustafsson 2022. 
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I svenskspråkig litteratur och press från sent 1700-tal och under 1800-
talet framgår att kosmopolit och världsmedborgare ofa användes syno-
nymt.14 I Världsmedborgarrörelsen, som har framgått i tidigare kapitel, 
användes världsmedborgare synonymt med mondialist istället för med 
kosmopolit. Att rörelsen använde begreppet världsmedborgare visar 
dock en tydlig begreppshistorisk koppling till idétraditionen kosmopo-
litism och motiverar att rörelsens mondialism placeras i den idétraditio-
nen. 

Kosmopolitiska pärlor: 
Förnuf möter andlighet i mondialismen 
Huruvida Världsmedborgarrörelsens mondialism kan belysas utifrån den 
kosmopolitiska idétraditionen har inte enbart att göra med vilka begrepp 
som förekom i rörelsen, utan också på vilka sätt rörelsen anknöt till kos-
mopolitiskt tankegods, vilket skrivande världsmedborgare gjorde i pe-
riodikan men också i böcker. Med andra ord vände sig världsmedbor-
garna till historien för att aktualisera ideal. En början som den uttrycks 
i Arendts arbeten kretsar inte enbart kring förändring utan också kon-
tinuitet, vilket innebär att den politiska aktör som söker genomföra en 
samhällsförändring också kan söka i historien efer odödliga gärningar 
och eviga principer att lyfa upp. Arendt har också relaterat en revolu-
tionär akt riktad mot förändring till bevarande av en grund, där ett histo-
riskt återberättande kan legitimera en början. Christopher Peys behand-
lar detta genom att återge hur Arendt använder metaforen en pärldykare 

14 Gustafsson 2022. Det till världsmedborgare relaterade begreppet medborgare har 
en brokig historia. I nutida språkbruk avser medborgare den som med rättigheter och 
skyldigheter tillhör en stat. Det är besläktat med borgare (bürger) som först avsåg invå-
nare i en borg, sedan i en stad. Borgare är i sin tur besläktat med antikens politeia: en 
fri invånare i staden som deltog aktivt för gemensamma angelägenheter i det ofentliga 
rummet. Det svenska begreppet medborgarskap som i nutida språkbruk är förbundet 
med begreppet medborgare är yngre och stöptes med upplysningstidens revolutionära 
anspråk: medborgaren var berättigad till något i ett territoriellt område. För vidare läs-
ning, se Björn Badersten, Medborgardygd. Den europeiska staden och det ofentliga rum-
mets etos (Lund: Lunds universitet, 2002), s. 121f. 
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för att visa att i en tid där traditionen uppfattas som raserad kan en aktör 
vända sig mot historiens djup för att plocka upp värdefulla idéer och lyfa 
dem till den samtida situation där aktören agerar politiskt.15 I Världsmed-
borgarrörelsen framstår kosmopolitiska tankar som sådana pärlor. 

I rörelsens periodika fgurerade bland andra upplysningstänkaren Im-
manuel Kant som en politisk förebild. Kants arbeten, som fokuserade 
moraliska principer, omvandlades i Världsmedborgarrörelsen till poli-
tiskt sprängstof i att stödja världsmedborgarnas syn på det omoraliska i 
den samtida värnplikten. Det hänvisades i Mondialisten år 1958 till Kants 
maxim om en allmän lagstifning för mänskligheten, och maximen re-
laterades där till varje människas plikt att verka för fred – i detta fall att 
vägra utbildas till nationalstatens soldat.16 Att popularisera Kants arbe-
ten för att aktualisera ideala idéer ur historien var på intet sätt en ny före-
teelse. Fredsgrupperingar i Europa och lärda i Skandinavien har använt 
delar av Kants idéer i sina aktiviteter, och bland fredsaktörer i Sverige 
har det förekommit populära omstöpningar av Kants arbeten.17 I Världs-
medborgarrörelsen framställdes Kant som en förebild för sin kritik mot 
krig, sin klara blick på avrustningsfrågan och för att hans idéer om en re-
publikansk federation hade potential att växa till ett världsomfattande 
folkstyre.18 

Kant, som utarbetade kosmopolitiska teorier under 1700-talet och i 
det inspirerades av stoicism, riktade fokus mot att vara en fredlig per-
son och söka vägar för en universell rättsordning för mänskligheten. Han 

15 Peys 2020, s. xviii–xx. Se även Hannah Arendt, »Introduction: Walter Benjamin, 
1892–1942«, Illuminations. Essays and Refections (red.) Arendt, övers. Harry Zorn (New 
York: Schocken Books, 1968), s. 54. Se även Buhre 2019, s. 234f, 262. 

16 Inge Oskarsson: »Om du vägrar deltaga i krig och krigsförberedelser är det i alla 
fall en förstörare mindre, kriget kan inte bli fullt så förintande. Du har lyckats begränsa 
krigets omfattning. Följde alla ditt exempel kunde det inte bli några krig. Du har alltså 
uppfylla [sic] det kantska kategoriska imperativet »Handla så att maximen av dina gär-
ningar kan upphöjas till allmän lag.« Se Mondialisten 1958: 1, s. 12. För ett ytterligare om-
nämnande av Kant i relation till värnplikten, se även Tord Lundgren, »Totalvägran«, 
Mondialisten 1963:3, s. 4, 6. 

17 Lettevall 2008B. 
18 Tord Lundgren, »Freds- och världsmedborgarskapstanken hos Kant«, Mondialisten 

1963: 2, s. 4f. För omnämnde av Kant, se även Mondialisten 1963: 4, s. 7. 
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framhöll att en varaktig fred var en moralisk nödvändighet för framsteget 
och att en väg till det var en författning där länder samarbetade för att för-
hindra krig. Samtidigt gick Kants arbeten bortom staters organisation, 
han menade att människor utvecklade förnuf och moral i mellanmänsk-
liga relationer. Intentionen var sålunda att förverkliga etiska universella 
principer i en mänsklig gemenskap.19 

Tord Lundgren, som skrev i Mondialisten, kallade Kant för en »idépo-
litiker« med politisk relevans. I ett essäistiskt resonerande anknöt Lund-
gren till Kants idéer om ömsesidigt hänsynstagande, moral, rättstankar 
och förnuf. Förvisso uppvisade Kant en pessimistisk människosyn, att 
historiens människor visat på enfald snarare än moral, men att civilisa-
tionens utveckling fördes i sådan riktning att människor rörde sig mot 
en brant, där de skulle tvingas välja moral framför enfald, fred framför 
krig. Kants fredsiver, menade Lundgren, grundades i rättsiver och i arti-
keln framstod världsmedborgarnas intentioner ligga nära Kants, han som 
genom upplysningssträvan (och pietism) ifrågasatte sin samtid.20 Kant, 
förklarade Lundgren, insåg att vägen till moralisk utveckling var en lång 
process men att vägen var framåt, inte att likt Rousseau längta till ett ti-
digare tillstånd.21 

Att Världsmedborgarrörelsen använde Kant, en upplysningstänkare, 
som en politisk förebild kan vidare förklaras mot hur världsmedborgarna 
tidigt anknöt till framstegstanken. I artikeln »En krigstjänsvägrares mo-
tivering«, till exempel, förklarade Olle Wedholm att 

[i]dealens förverkligande är förutsättningen för såväl ett människovärdigt liv 
som samhälleligt och kulturellt framåtskridande. För att kunna levandegö-
ra idealvärlden måste människorna ha mod att bryta sig ur den förlamande 
tankelättja och slentrian som uppfostran och tradition, dags – och veckotid-
ningar, radio och flm, med några få undantag, skapar, [– – –] När dårskapen 

19 För vidare läsning om Kant, se till exempel Lettevall 2001. 
20 Tord Lundgren, »Freds- och världsmedborgarskapstanken hos Kant«, Mondialis-

ten 1963: 2, s. 4f. 
21 Tord Lundgren, »Freds- och världsmedborgarskapstanken hos Kant«, Mondialis-

ten 1963: 2, s. 4f. 
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är allmän – som idag – blir som en följd därav sanning, förnuf och rättvisa 
illegaliserade [sic]. Må då den illegala sanningen leva – trots allt!22 

Som citatet visar uttrycktes att framsteget, här defnierat som vägen till 
sanning och förnuf, var hotad. Wedholm hänvisade till att det som hade 
skett (krig) var förlegat i relation till människors intellektuella förmåga. 
Han förklarade att människor hade lämnat framstegslinjen och att den som 
nu sökte förverkliga innebörden att vara en verklig människa betraktades 
som illegal.23 I artikeln lades en tonvikt vid moral och inre kraf, och män-
niskans möjliga förnuf ställdes mot en problematisk samtid. Människor, 
menade Wedholm, kunde inte förverkliga sin potential i en skenbar de-
mokrati och förnufet undergrävdes av en militariserad världsordning.24 

Med andra ord förekom föreställningen att människans väg till fram-
steget var kantad av utmaningar. Samtidigt fanns en tilltro till framstegs-
tanken. När Hugh Schonfeld, i Göteborg den 13 september år 1957, höll 
ett föredrag om en världsrepublik för Världsmedborgarrörelsen förkla-
rade han att förverkligandet av framsteget krävde en mänsklig förening 
bortom nationella institutioner.25 Schonfeld menade att människors för-
nuf fanns inom räckhåll, men bortom nationalstaternas nationalism. I 
linje med det hade det i Världsmedborgarrörelsen förts fram att en fri-
görelse ur nationalstaternas grepp skulle »uträtta stordåd för mänsklig-
heten« och leda till ett bevarande av freden.26 I den osignerade artikeln 
»Brev till världsmedborgare. Bästa vän!« förklarades att 

22 Olle Wedholm, »En krigstjänstvägrares motivering«, Världsmedborgaren 1957: 3, 
s. 13f. Citat från sida 13. 

23 Olle Wedholm, »En krigstjänstvägrares motivering«, Världsmedborgaren 1957: 3, 
s. 13f. Citat från sida 13. Angående det citerades i periodikan också flosofen Konfucius 
i att det krävdes mod att förverkliga begreppet människa. Se Konfutse, Mondialisten 
1958: 3, s. 5. 

24 Olle Wedholm, »En krigstjänstvägrares motivering«, Världsmedborgaren 1957: 3, 
s. 13f. 

25 »Världsmedborgarrepubliken: Föredrag av Dr Hugh Schonfeld i Svenska Mässans 
E-hall, Göteborg, den 13 september 1957«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 3–8. 

26 Om bevarande av freden och uträtta stordåd för mänskligheten, se »Om verksam-
heten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:1 (onumrerad, märkt »Arkiv«, ej pagine-
rad), s. 18f. 
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hela den underbara byggnad som tusentals generationer människor och 
djur har skapat – vårt liv – vår kultur – allt detta skall förintas genom några 
dårars lek i vår tid. 

Det är vi – nu levande, som har möjlighet, att förhindra denna katastrof 
– det vilar ett större ansvar på oss, än människor någon gång tidigare har 
axlat.27 

Förutom att världsmedborgarna tillskrev sig själva ansvar för att förverk-
liga stordåd och freden lyfes fera historiska personer fram i Världsmed-
borgarrörelsens periodika. Detta skedde i regel med kortfattade citat sna-
rare än att det förekom längre texter om idéer och gärningar. Över åren 
förekom fera citat av en rad personer.28 Det förekom bland annat citat 
om historien, människan och freden.29 Därigenom skapade Världsmed-
borgarrörelsen ett historiskt rum av fera förebilder, och världsmedbor-
garna skrev också in sig själva i detta historiska rum genom att citera 
medlemmar i rörelsen.30 

Som har framgått betraktade världsmedborgarna sig som del av en his-
torieprocess som åtminstone delvis hade rört sig framåt. När Wedholm 
i den tidigare nämnda artikeln resonerade om människans framsteg gav 
han sitt erkännande till historiska aktörer från fera traditioner som han 
menade hade sökt förverkliga framsteget. Där nämndes inte enbart den 
hundraåriga liberala traditionen och den drygt femtioåriga socialistiska 
rörelsen för upplysning utan också den tusenåriga kristna traditionen. 
Men tidigare gärningar, förklarade han, hade bleknat i en samtid som inte 
följde de höga principer den sade sig representera, och hade institutio-

27 »Brev till världsmedborgare. Bästa vän!«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 1f. Citat 
från sida 1. Om ansvar, se även till exempel »Att vi bär ansvar för alla människors frihet 
från nöd och fruktan« i Världsmedborgaren 1956:1, s. 2. 

28 Till exempel fck flosofen Friedrich Hegel (1770–1831) förklara att det »Vi lär av 
historien, att människan aldrig lär något av historien« medan flosofen Arthur Schopen-
hauer (1788–1860) sade att »Vad folk i allmänhet kallar för ödet är bara sviterna av deras 
egna dumheter.«: Hegel [citat], Mondialisten 1958: 2, s. 3; Schopenhauer [citat], Mon-
dialisten 1958: 2, s. 3. 

29 Världsmedborgaren (1956–1957); Mondialisten (1958–1964). 
30 Olle Wedholm citerades i att freden »kommer att segra till slut i världen genom sin 

inneboende överlägsenhet som samlevnadsform mellan folken«: Olle Wedholm, Mondi-
alisten 1958: 3, s. 5. 
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naliserat i demokratiska lagstifningar.31 Wedholm ställde därför i artikel 
frågan om samtida människor skulle 

överge alla människosläktets stora andar, de enda verkliga människorna: 
Aristoteles, Sokrates, Platon, Kristus, Erasmus, Spinoza, Montagine [sic], 
Pascal, Kant, Tolstoj och många, många fera. Ska vi degradera oss själva 
till de barbarer som göra deras livsinsatser om intet? [– – –] Jag förklarar en 
oförsonlig andlig kamp med passivt motstånd i Kristi, Tolstojs och Gand-
his anda mot krigsmentalitet, krigsförberedelser och krig i medvetandet 
om, att ensam är stark och sanning är makt – trots allt! – och i denna tid 
starkare än någonsin.32 

Som framgår i citatet ovan kunde Kant lika väl som Kristus fungera som 
förebild. Detta är inte anmärkningsvärt sett till hur den kosmopolitiska 
idétraditionen har utvecklats. Genom idéhistorien har olika kosmopoli-
ter engagerat sig i sina medmänniskor och det har, inte minst med stoicis-
mens tankegods som grund, förekommit bland såväl upplysningstänkare 
som kristna tänkare. Som sociologen Bryan Turner skriver har kosmo-
politiska åskådningar också frambringats i religiösa rum.33 Dessutom har 
kosmopolitiska åskådningar ofa futit samman, inte minst under upp-
lysningstiden. I Europas ofentliga rum fanns bland upplysningstänkare, 
som på kosmopolitisk grund utvecklade verk om politisk frihet och var-
aktig fred (som förslag om federationer och lagstifningar), aktörer som 
sökte ena världen med kristna värden.34 I Världsmedborgarrörelsens kos-
mopolitiska åskådning visar sig tankar från såväl upplysningstraditionen 
som den kristna idétraditionen, i att tanken om människans progression 
mötte tanken om hennes väsen. Den förra är förenad med föreställning-

31 Olle Wedholm, »En krigstjänstvägrares motivering«, Världsmedborgaren 1957: 3, 
s. 13f. 

32 Olle Wedholm, »En krigstjänstvägrares motivering«, Världsmedborgaren: 3, s. 13f. 
Citat från sida 14. 

33 Bryan S. Turner, »Te cosmopolitanism of the sacred«, Gerard Delanty (red.), 
Routledge International Handbook of Cosmopolitanism Studies (Routledge, 2018), s. 211– 
223. Om stoicism och kristendom, se till exempel Richard Sorabji, Emotion and peace 
of mind. From Stoic agitation to Christian temptation (Oxford: University Press, 2000). 

34 Kleingeld 1999. 
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en att människan genom sitt förnuf kan förbättra världen, den andra att 
människan har en fredlig natur som kan avvärja det yttre onda. 

Tanken om människans väsen kom i rörelsen till uttryck i att männi-
skor tillskrevs en inneboende godhet. I en artikel om Gandhi framfördes 
att människan bar en mänskligt gudomlig natur.35 Det framfördes också 
att en »sanningskämpe bär ingen vrede inom sig [– – –] Vi måste alltid i 
vårt dagliga liv praktisera kärleken till nästan [– – –] och tro på det goda 
hos mänskorna [– – –]«.36 Kärlekstanken, som i västerländsk idéhistoria 
är förknippad med den kristna idétraditionen, var i detta fall hänvisad till 
Gandhi, som i periodikan fck utrymme att framföra vikten av att grunda 
en internationell kärlek.37 

Att världsmedborgarna uttryckte tanken att människor har ett fredligt 
väsen kom dock till tydligare uttryck i ett uttalande till rörelsens kongress 
i Göteborg år 1957. Under signaturen ed.o.roletto-d’uwe framfördes att vi 
»får inte glömma att freden inte är något privilegium för utkorade männi-
skor, utan en allmän, universell företeelse som fnns i var och en, fast alla 
inte vet om det eller vågar erkänna det«.38 I uttalandet, som förekom i 
ett återgivet föredrag om innebörden i att vara världsmedborgare och 
pacifst, och som handlade om hur kampen för fred kunde föras genom 
mellanmänskligt samarbete, framträdde sålunda tanken att det fanns en 
evig och inneboende sanning.39 

Tankar som dessa, sanning och universalitet, har varit drivande i såväl 
upplysningstraditionen som i den kristna idétraditionen. I Bibeln fnns 
passager om att ett gudomligt universellt budskap förenar människor. I 
till exempel Apostlagärningarna förklaras under den »heliga anden« att 

35 Aina Larsson, »Satyagraha: motstånd utan våld«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 
17–24. Se sida 18. 

36 Aina Larsson, »Satyagraha: motstånd utan våld«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 
17–24. Citat från sida 19. 

37 »Mahatma Gandhi: Grundtankar och synpunkter i ett urval«, Mondialisten 1958: 2, 
s. 1, 3: »Det kan ta lång tid att lägga den fullständiga grunden för en internationell kärlek, 
men vi är på väg mot målet.« Se sida 1. 

38 »Om vår förenade värld: Ett uttalande till kongressen av ed.o.roletto-d’uwe«, 
Världsmedborgaren 1957: 3, s. 7. 

39 Det förklarades dock vara en svårighet att förankra detta hos alla efersom de festa 
lätt accepterade fakta men få övertygades av ideal. Ibid. 
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folk från världens alla hörn samlats i Jerusalem och att »[v]i är parther, 
meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judéen och Kappado-
kien, [– – –] vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter […] 
– ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar«.40 
Kemp menar att det var med kristendomen, genom kyrkofadern Augus-
tinus och senare med Erasmus av Rotterdam, som kosmopolitiska ideal 
starkare införlivades i tankar om världsomfattande fred.41 I Världsmed-
borgarrörelsens periodika framhävdes fera historiska kristna utövare som 
verkat för fred som förebilder: kväkare i England, kristna i Rom, francis-
kaner. Dessa hade genom historien, menade Aina Larsson, följt Kristus 
sanning att motverka våld och påta sig andras lidande.42 När världsmed-
borgaridéns innebörd förklarades gavs också rösten till författaren Helen 
Keller som citerades i att världsmedborgaren ingick i den enda familjen 
mänskligheten, följde fridens lag och vägleddes av arbetsgivaren Gud.43 
Dessutom hade Olle Wedholm några år tidigare i boken Den dolda lyckan 
(1955) tagit spjärn mot religiöst tankegods från hela världen, där han skrev 
att »[l]injen mellan andligt och kroppsligt symbolisera människans livs-
väg« och att »den inre likheten är mänsklighetens sanna broderskap«.44 

Men även om kristna ideal och gärningar cirkulerade i Världsmedbor-
garrörelsen förekom också i periodikan kritiska och ironiska texter om 
kristendomen.45 Redan år 1949 hade Morten Grindal i sin bok Kyrkans 

40 Se Apostlagärningarna 2:8–11. 
41 Kemp 2005, s. 100. Augustinus författade Bekännelser där han beskrev kristendo-

mens förnuf och sanning. Vidare förklarade han i Gudsstaten att idealsamhället kunde 
förverkligas i Guds andliga samfund. Se Aurelius Augustinus, Augustinus bekännelser 
(Artos: Skellefeå, 2003); Aurelius Augustinus, övers. Bengt Ellenberger, Guds stad. De 
utfästa målen, bok IXX–XXII (Skellefeå: Artos, 1997). Erasmus, som var kyrkokritiker 
och reformator, förklarade år 1522 att han önskade vara en (med)borgare av världen och 
ha sitt namn bland (med)borgarna i den heliga staden. För vidare läsning, se Jordheim 
2018. Erasmus var en av alla dem som citerades i Världsmedborgarrörelsens periodika. 
Se »Världsmedborgartanken«, Mondialisten 1963:1, s. 12. 

42 Aina Larsson, »Satyagraha: motstånd utan våld«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, 
s. 17–24. 

43 Helen Keller, Mondialisten 1958: 3, s. 5. 
44 Wedholm 1955, s. 9–14. Citaten är från sidorna 11 och 14. 
45 För kritik och ironi mot kristendom, se: Inge, »Hiroschima« [sic], Världsmedborga-

ren 1956:1, s. 20; »Fältprästens bekännelse«, Världsmedborgaren 1957: 5–6, s. 12. 
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helvete och diktaturens: tankar om fedens fender argumenterat för att 
Kristus hade förvanskats av kyrkan. I boken presenterades han som ateis-
tisk humanist och pacifst som sökte en enad värld eller ingen, och han 
menade att religiös fanatism, den statliga kyrkans dogmer och diktatur-
lärornas freds-och kulturfentlighet hade lett till västvärldens moraliska 
kris. Tidiga kristna, menade Grindal, hade anknutit till stoikers etiska f-
losof, ett arv som på ett värdigt sätt hade vidareförts av det kristna sam-
fundet kväkarna – men nu stod det klart att kristendomen bar moraliskt 
ansvar för lidandet under andra världskriget.46 

I frågan riktade Grindal kritik mot Lundaflosofen Alf Ahlberg som 
enligt honom ska ha hävdat att kriget berodde på Europas avkristning. 
Grindal menade istället att »kyrkans helveteslära« hade fördunklat det 
etiska, humanitära och revolutionära i Jesus budskap.47 Nu, skrev han, är 
det inte färran från att »kristendomen blir ett nytt exempel på riktigheten 
av Kants ord att en epoks religion är nästa tidsskedes underhållning«.48 
Elva år senare, efer att en pastor hade predikat att kyrkan inte kunde vara 
pacifstisk och att pacifsm var en villfarelse, inledde Grindal en brevväx-
ling med Ahlberg för att diskutera kristendomen och freden, vilket ledde 
till en tv-debatt mellan dem.49 

46 Grindal 1949, 172f. Vid ett tillfälle hänvisade han också till Epiktetus, angående tan-
kens frihet. Se sidan 196. Idéhistorikern Inga Sanner har visat att föreställningar om en 
urkristendom också förekom bland utopiska aktörer under 1800-talet. Se Inga Sanner, Att 
älska sin nästa såsom sig själv. Om moraliska utopier under 1800-talet (Stockholm: Stock-
holms universitet, 1995). 

47 Grindal 1949, s. 176. 
48 Grindal 1949, s. 192. 
49 Göteborgs universitetsbibliotek: Korrespondens: Morten Grindal, »Rektor Dr. Alf 

Ahlberg Ludvika. Skärgården 18.6.65 Stockholm«; Morten Grindal, »Kjäre Alf Ahlberg 
Stockholm C 20.10.65«; Barbro Melander, »Herr Civ.ing. Morten Grindal, c/o Sveriges 
Radio och TV, Stockholm«. Fredsfrågan debatterades också mellan kristna. Några år 
innan Grindal tog brevkontakt med Ahlberg hade den senare, tillsammans med Bertil 
Gärtner och Tore Zetterholm, skrivit en debattbok om kristnas inställning till samtida 
förstörelsevapen. År 1960 presenterade de olika perspektiv utifrån kristna moralprinci-
per, som i grunden baserades på kristet etos, att andan i kristen livs- och människosyn 
var normerande för mänsklig samlevnad. Se Alf Ahlberg, Tore Zetterholm & Bertil Gärt-
ner, Kristus och kriget. En debattbok (Stockholm: Diakonistyrelsens bokförlag, 1960). 
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Det är intet nytt att relationen mellan kristendom, kosmopolitism och 
fred har väckt kontrovers. Till exempel diskuterades ämnet i medieofent-
ligheten i Sverige under 1800-talet. I pressen skymtar hur läsare av Bibeln 
kunde ta fasta på patriotismen eller kärleksbudskapet, tanken om ett folk 
eller fera.50 Kosmopolitism kunde beskrivas som okristlig för att de som 
med den bar fredsbudskap svek den kristna plikten fosterlandskärlek, att 
ta strid mot faror från öster. Samtidigt kunde den betraktas som kristlig 
för att Kristi kärlek avsåg frälsa världen (kosmos) till fred.51 Lektor och 
frikyrkoledare P. Waldenström gjorde år 1896 ett försök att stilla kontro-
versen genom att förklara patriotism och kosmopolitism som förenade i 
kristendomen.52 Världsmedborgarrörelsen, som anknöt till såväl kosmo-
politism som kristendom, skulle dock inte lämna någon plats för patrio-
tism i sin mondialism. Det behandlas mot slutet av detta kapitel under 
rubriken »Ett nytt slags kosmopolitiskt projekt«. Nu riktas fokus mot hur 
rörelsen också anknöt till idétraditionen kosmopolitism på implicita sätt. 

Kosmopolitiskt idégods i det tysta 
Att det fanns en historisk klangbotten i Världsmedborgarrörelsens mondi-
alism kom till explicit uttryck när mondialismen defnierades i Världsmed-
borgaren år 1957. Som nämndes i kapitel två förklarade Inge Oskarsson 
att mondialismen »har förts fram långt före oss, av människor som nu är 
döda – men deras gärning lever i det mänskliga tänkandet, – som en bör-
jan för oss att fortsätta, för oss att bringa vidare till nya generationer«.53 
Som sagt förklarades inte detta där närmare, men en indikation ges i att 
det i artikeln hänvisades till de »gamla grekerna«, och att Oskarsson i 
sina eferlämnade papper har bevarat anteckningar om stoikers lära.54 
Mot denna fond presenteras nedan en översiktlig redogörelse av stoicis-

50 För vidare läsning, se Gustafsson 2022. 
51 För vidare läsning, se Gustafsson 2022. 
52 För vidare läsning, se Gustafsson 2022. För vidare läsning om Waldenströms enga-

gemang i fredsfrågan, se Mårald 1985, s. 6. 
53 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
54 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17; Samling Inge Oskarsson 

privat [upprättad av Jenny Gustafsson]: anteckning »Alla har rätt till liv« (odaterad). 
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men och hur den aktualiserades under upplysningstiden. I relation till det 
belyses hur Världsmedborgarrörelsen på mer implicita sätt förhöll sig till 
tankar och uttryck ur den kosmopolitiska idétraditionen. 

Det fnns fera från antiken som har lagt grunden till idétraditionen 
kosmopolitism. Den tidigare nämnda kynikern Diogenes, som har gått 
till historien som den första kosmopoliten, sökte kosmos frihet i naturen 
och uttryckte en individualistisk syn. Stoikerna i sin tur fokuserade sna-
rare hur olika folk förenades av förnufet. De menade, som Rebecka Let-
tevall skriver, att kosmos bestod av allmänt giltiga värden (universalitet) 
och att människor som nådde vetskap om höga ideal kunde leva dygdigt 
i enlighet med den naturliga ordningen.55 Enligt Peter Kemp baserade 
stoikerna en kosmopolitisk gemenskap på ansvar och självmedveten-
het.56 Att Världsmedborgarrörelsen drevs av en kosmopolitisk åskådning 
på moralisk grund, där den lyfe vikten av att ta ansvar för sina medmän-
niskor, för mänskligheten och världens befolkning har tydligt framgått i 
tidigare kapitel. Vidare har de universella anspråken, som också tydligt 
framträdde i Världsmedborgarrörelsen, varit levande över tid. 

En av fera tidiga kosmopoliter som vägletts av ansvar, självmedve-
tenhet och tanken om det universella är den romerske kejsaren Marcus 
Aurelius som i verket Självbetraktelser skrev om att vara kosmopolit.57 
Som stoiker bejakade han principerna sanning, förnuf och plikt, och ut-
tryckte en strävan efer universellt kamratskap och en övre lagstifning 

55 Kleingeld skriver att både stoiker och kyniker sådde fröet till den moraliska kos-
mopolittanken men som Lettevall skriver uppvisade kyniker en betydligt mer individu-
alistisk kosmopolitisk åskådning som hade mer med statskritik än med höga principer, 
såsom förnuf, att göra. Likt andra kyniker kritiserade Diogenes stater och samhällskon-
ventioner. Se Lettevall 2007, s. 184. Jämför Kleingeld 1999. 

56 Kemp 2005, s. 21. Det fnns sålunda ett normativt ideal i idén att vara kosmopolit och 
det har sin rot i hur stoiker placerade kosmopoliten i en moralisk gemenskap. Stoiker har, 
när de har hänvisat till ett högre förnuf, sökt tillämpa moraliska principer i praktiken. 
Om detta, se till exempel Nowicka & Heil 2015, s. 11. Moralen i stoicismen handlade om 
dels förnuf och kapacitet, dels om att se alla folk som kamrater och grannar oavsett stat-
lig, religiös och etnisk tillhörighet. Se Kleingeld 1999, s. 505–524; Nussbaum 1997b, s. 6. 

57 Marcus Aurelius inspirerades av inte minst stoikern Epiketos, vars läror i sin tur låg 
nära Jesus läror. Se Marcus Aurelius, Självbetraktelser, övers. Ellen Wester, (red.) Vera 
Silverstolpe (Stockholm: Forum, 1976). 
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på moralisk grund för mänskligheten.58 Den tidigare nämnda Kant in-
spirerades av bland andra Marcus Aurelius, och framförallt aktualisera-
de Kant stoicismens kosmopolitism.59 Det var först under upplysnings-
tiden, med bland andra Kant, som stoicismens moraltanke stöptes i mer 
politiska utformningar i drömmar för frihet och/eller fred.60 Sedan den 
perioden, när människor i regel vägleddes av framstegstanken, föränd-
rades historiska begrepp som medborgare, stat och fred i att de i högre 
grad pekade mot framtiden. 

I ett sammanhang där människor sökte lösgöra sig från det förfutna 
och påskynda ett framåtskridande kom sådana begrepp, enligt Reinhart 
Koselleck, att få en mer politisk karaktär.61 Vid samma tidpunkt fck det 
antika begreppet kosmopolit synonymen världsmedborgare, och ismen 
kosmopolitism föddes. Som Helge Jordheim skriver föddes ismen först i 
Tyskland och i regel för att beteckna hemliga förbund, religiösa eller po-
litiska, och detta i samband med att framåtsyfande politiska ismer växte 
fram med kraf i Europa.62 I svensk idéhistoria fnns ett tidigt belägg för 
ismen i tidskrifen Werldsborgaren, med redaktören Johan S. Ekmanson. 
År 1792 förklarades att »Cosmopolitismen« åsyfade werldsborgarnas 
upplysning i att väcka omdömen, och att werldsborgaren strävade efer 
den sanna politikens karaktär, mot dygd och rättigheter, samt att bland 

58 När tidiga stoiker utvecklade idén att vara kosmopolit låg tonvikten vid att förnuf-
tet och dess världsrike kosmos handlade om harmoni och inte om tvingande våld. Se till 
exempel Kemp 2005, s. 102f. Det bör understrykas att Marcus Aurelius, som inspirerades 
av stoicism, var en imperiebyggare. Det fnns dock fera exempel över tid där kosmopoli-
tiska ideal drivit skilda projekt som romerska eller hellenistiska imperiebyggen, kristna 
korståg och kommunistiska eller andra stormaktsdrömmar. 

59 Om hur Kant infuerades av stoicism och inte minst av Marcus Aurelius, se Nuss-
baum 1997B. För vidare läsning om Kant, se Kleingeld 1999; Lettevall 2001. 

60 Kleingeld 1999. Det var också då som moral kunde fungera som drivkraf i dröm-
mar om ett nytt samhälle. Se Kemp 2005, s. 21f. Redan stoikerna utformade en doktrin av 
sin kosmopolitiska åskådning men detta handlade inte om att kollektivt förändra staten. 
Stoikerna uttryckte snarare en levnadsvisdom. Se Kleingeld 1999, s. 505–524. 

61 Koselleck använder modellen erfarenhetsrum och förväntanshorisont för att syn-
liggöra hur förväntningar tog plats medan erfarenhetsrummet krympte, en förändring 
som är synlig i hur människor använde begrepp. Om detta, se Koselleck 2002, s. 67f. Se 
även Petrov 2015. 

62 För vidare läsning se Jordheim 2018. 
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annat öka lärdomen bland mänskligheten.63 Där hade världsmedborga-
re och kosmopolitism tydligt en politisk karaktär, vilket också begrep-
pen världsmedborgare och mondialism senare hade i Världsmedborgar-
rörelsen.64 

Världsmedborgaridén har sedan 1700-talet inte enbart haf en fram-
åtsyfande och politisk karaktär utan också varit nära sammankopplad 
med bildning och fostran.65 Det fnns i Världsmedborgarrörelsens peri-
odika fera uttalanden som visar att rörelsen, likt upplysingskosmopoli-
ter, avsåg att upplysa människor. Det »gäller för oss världsmedborgare«, 
skrev Oskarsson, »att med all kraf arbeta för att genom upplysning och 
positivt handlande befria människor från de inbillningar som skiljer oss 
åt«.66 I »Världsmedborgarmanifest« förklarades att »[m]änsklighetens 
bildningsnivå måste målmedvetet höjas. Inhämtandet av kunskap är varje 
människas skyldighet och rättighet. Film, radio, TV och press bör vara 
upplysningens, förnufets och humanitetens språkrör«.67 

Det var dock som bekant inte enbart upplysningstankar som visade sig 
i Världsmedborgarrörelsen utan också tankegods från den kristna tradi-
tionen. Samtida med upplysningstänkaren Kant fanns till exempel förfat-
taren Novalis, en pseudonym för friherren Friedrich Leopold von Har-
denberg, som sökte förena människor i en framtida kristen världsfamilj, 
via den bärande tanken att människor bar en inre fredlighet som kunde 
bemästra yttre våld i en konfiktfylld värld.68 Som framgick tidigare i ka-

63 Om Werldsborgaren, se Gustafsson 2022; Graf 2010. 
64 Som har framgått i tidigare kapitel använde rörelsen begreppet världsmedborgare 

för att lösgöra människor från nutid och historia (nationalstaten, krig) och bana väg för 
en bättre framtid (ett världsomfattande samhälle, fred). 

65 Till exempel har tyska tänkare, som Kant och Fichte, sammanfört bildningstanken 
och världsmedborgartanken. Om Fichte och Kant, se Kemp 2005. Se även Schuback Ca-
valcante & Ruin 2006. 

66 Världsmedborgaren 1957:3, s. 1f. Citat från sida 1. 
67 Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f. Citat från sida 12. För andra 

texter om upplysning, se till exempel Världsmedborgaren 1957: 3, s. 1; »Upplysningstur-
neen« [sic] Världsmedborgaren 1957: 4, s. 12f. 

68 Novalis kosmopolitiska åskådning var baserad på spiritualitet och känslor snarare 
än förnufigt logiskt resonerande och juridiska principer. Se Kleingeld 2008, s. 269f; 
Kleingeld 1999. 
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pitlet förekom i rörelsen tankar om att inre fredlighet kunde väckas i 
människor. Liknande tankar har uppträtt bland sociala och religiösa rö-
relser i Sverige under 1800-talet. Idéhistorikern Inga Sanner har visat att 
vitt skilda utopiskt inriktade grupper, däribland anarkister och teosofer, 
övertygades om att människor hade ett inneboende väsen, och i strävan 
efer andlig gemenskap övertygades utopister om att mänskligt förfall 
och lidande kunde avvärjas om människor utvecklade sin moral.69 

Ett nytt slags kosmopolitiskt projekt 
Det har förklarats att världsmedborgaridén har en tydlig rot i antiken och 
att idén har varit levande över tid, där såväl romare som kristna har anknu-
tit till stoikers tankar om moralisk plikt och högre förnuf. Vidare fck idén 
att vara kosmopolit en mer politisk skepnad under upplysningstiden och 
fera lärda utvecklade teorier på kosmopolitiskt tankegods, bland andra 
Kant som skrev om hur en varaktig fred kunde förverkligas i en kosmopo-
litisk lagstifning och en vidsträckt federation.70 Därutöver var det typiskt 
för den perioden att kosmopolitiska visioner hade en eurocentrisk prägel.71 

Under 1700-talet i Europa hade kosmopolitism i alla fall något av en 
glanstid men den kom att vanäras när nationalromantiska föreställningar 
vann mark.72 Tidigare hade begreppet i regel använts om en egen stånd-
punkt, men in i 1800-talet fungerade kosmopolit ofa som ett skällsord 
som riktades mot meningsmotståndare eller marginaliserade grupper i 

69 Sanner 1995. Det förekom även fritänkare och spiritister bland moraliska utopister. 
70 Kant formulerade förslag om hur en varaktig fred kunde förverkligas om Europas 

medborgare på sikt bildade en federation och en kosmopolitisk lagstifning. För vida-
re läsning om Kant, se Lettevall 2001. Om Kants federationstanke, se Lettevall 2007, s. 
200. Se även Immanuel Kant, Den eviga feden (1795), övers. Alf W. Johansson (Stock-
holm, 2004). 

71 Om hur pass inkluderande världsmedborgarskapstanken var under upplysnings-
tiden, se till exempel Lettevall 2007, s. 196–200. Om Europa som utgångspunkten, se 
Kleingeld 1999, s. 509f. Samtidigt förekom mer radikala grupper som hade som mål att 
bilda ett världsomfattande snarare än ett europeiskt präglat förbund. Om mer radikala 
grupperingar i till exempel Frankrike, se Kleingeld 1999, s. 510; Lettevall 2007, s. 186. 

72 Om att kosmopolitiska röster tynade under nationalismen, se till exempel Klein-
geld 1999, s. 506, 523f. 
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samhällen, såsom judar.73 Men även om kosmopolitism sedan det seklet 
hade en mer laddad innebörd och undanskymd roll kom tanken om en 
enad värld att få uppsving med första världskriget. 

Under mellankrigstiden kom kosmopolitiska tankar i regel till uttryck 
under beteckningen internationalism.74 I vissa fall förespråkades ett in-
ternationalistiskt proletariat i Karl Marx anda men det var liberal inter-
nationalism, som satte agendan för Nationernas förbund (1920), som var 
den starkare i tiden.75 I tidens internationalism förekom, som Katarina 
Leppänen skriver, kosmopolitiska drag där det till exempel i civilsamhäl-
let i Sverige fanns internationalister som sökte förena en mellanmänsk-
lig kärlekstanke med mellanstatlig solidaritet, där universella ideal med 
människan i fokus knöts till statligt nationella villkor.76 

Mot bakgrunden ovan ger denna avhandling om Världsmedborgarrö-
relsen nya perspektiv på hur den kosmopolitiska föreställningsvärlden 
har förändrats i och med att rörelsen väckte liv i den mellanmänskliga 
tanken och sökte förverkliga en enad och fredlig värld bortom dels inter-
nationalismen, dels upplysningsarvets eurocentrism och kulturella upp-
delningar. 

73 För skällsordet i svensk press under 1800-talet, se Gustafsson 2022. Om kosmopolit 
som skällsord om judar, se till exempel Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust 
(Cambridge: Polity Press, 1989). 

74 Se till exempel Lettevall 2007, s. 187 (fotnot 547). 
75 Glenda Sluga, Internationalism in the Age of Nationalism (Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press, 2013); Glenda Sluga & Patricia Calvin, »Rethinking the History 
of Internationalism«, Internationalisms. A twentieth-century history (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2017), s. 3–14. 

76 Nu kunde kosmopolitism tillskrivas abstrakt individualism medan internationalism 
fck innebörden konkret samarbete. Se Katarina Leppänen, »Sven Backlund in search of 
smal state internationalism in the interwar years«, Global Intellectual History (2020A), 
1–20. Om mellankrigstida internationalism, se även Katarina Leppänen, »Education for 
internationalism at the Nordic school for adult education in Geneva 1931–1939«, History 
of Education 40:5 (2011), s. 635–649. Mellankrigstida internationalism byggde på natio-
nalism och fokus riktades mot maktbalans, inte minst för en mindre stat som Sverige. Den 
omstridda neutralitetstanken tillskrevs moralisk styrka och rationalitet, och tanken ba-
nade vägen för en förening mellan internationalism för fred och nationell tillhörighet. Se 
Rebecka Lettevall, Geert Somsen & Sven Widmalm, »Introduction«, Lettevall, Somsen 
& Widmalm (red.), Neutrality in twentieth-century Europe. Intersections of science, culture, 
and politics afer the First World War (New York: Routledge, 2012), s. 1–13. 
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Efer andra världskriget visar sig i Världsmedborgarrörelsen att det i 
världsmedborgaridén fanns en stark tonvikt vid att inkludera hela värl-
dens befolkning. I rörelsen förklarades, som har framgått i tidigare kapi-
tel tre, att i den samlades världsmedborgare för att skapa ett så fulländat 
världssamhälle som möjligt, och det framgick tydligt att dess intention 
var att inkludera världens befolkning.77 Vidare uttrycktes att vi »strä-
va efer att ena så många som möjligt [– – –] vi alla är lika den närmaste 
som den längst bort boende«.78 När mondialismen defnierades i rörel-
sens periodika uttrycktes det att den omslöt hela världen, och förklarades 
handla om att »vidga tankar och omsorger till att innesluta alla«.79 Det 
förklarades även att »VMB söker det som förenar människorna, oavsett 
ras, hudfärg, samhällsställning eller kulturnivå«.80 Samtidigt bejakade 
världsmedborgarna en kulturell mångfald i meningar som att du »må 
tillhöra och arbeta för vilket ekonomiskt system som helst. Du må för-
söka förklara tillvaron som ateist eller muselman, kristen eller vad som 
helst […]«81 

Även om en kosmopolitisk åskådning i regel fokuserar likheter sna-
rare än skillnader har ofa ett bejakande av kulturell olikhet förekommit 
i den kosmopolitiska idévärlden.82 Samtidigt är det genom idéhistorien 
vanligt att kosmopolitiska anspråk har haf tydliga eurocentriska drag 
och sedan upplysningen har kosmopolitiska åskådningar utvecklats i takt 
med kategoriseringar och gränsdragningar – mellan världsdelar, männi-
skor och kulturer.83 Att kosmopolitism sedan upplysningstiden har varit 
tydligt förenad med eurocentrism kan sålunda förstås mot bakgrunden 
att sedan den perioden, som historikern Larry Wolf har visat, formera-

77 Se till exempel Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17; Världsmed-
borgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 

78 Världsmedborgaren 1956: 1, s. 2. 
79 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
80 »Världsmedborgarmanifest«, Mondialisten 1958: 3, s. 12f. Citat från sida 13. 
81 Lars Berg, »Brev från Karlstad«, Världsmedborgaren 1957:4, s. 8f. Citat från sida 8. 
82 Se Kleingeld 1999, s. 515 – 518. Sedan åtminstone upplysningstiden har det i ofent-

liga rum i Europa framträtt en kulturell pluralism: att vara öppensinnad och bejaka fera 
kulturer. 

83 För vidare läsning om kosmopolitism som en europeisk tradition och hur den påver-
kats av upplysningens kategoriseringstänkande, se till exempel Lettevall 2007, s. 183–185. 
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des en stark kulturell uppdelning mellan folk och världsdelar och där det 
inte minst konstruerades en skiljelinje mellan väst och öst, där lärda fyll-
de väst med innebörderna framsteg och civilisation medan öst tillskrevs 
en bakåtsträvande karaktär.84 

Efer andra världskriget kom en sådan kulturell uppdelning till star-
kast uttryck utifrån hur ett nytt väst och öst tillskrevs specifka innebör-
der i den pågående maktkampen mellan USA och Sovjetunionen.85 Sett 
till den senare kategoriseringen av folk och världsdelar var det tydligt att 
Världsmedborgarrörelsen i sina kosmopolitiska anspråk inte utvecklade 
ett västligt kosmopolis utan att den försökte förena väststater och öststa-
ter, och denna positionering mellan väst och öst har redogjorts för i kapi-
tel två, tre och fyra. Men om blicken vidgas bortom uppdelningen mellan 
väst och öst, som Världsmedborgarrörelsen utmanade, framträder att rö-
relsen talade utifrån en västerländsk positionering i att den såg det som 
sin uppgif att lösa U-ländernas problem, och U-länder är ett begrepp 
som i regel används om länder som betraktas ha en lägre utvecklings-
grad. I detta fall användes det generaliserande och pekade mot länder 
med överbefolkning. Att rörelsen tillskrev sig ett ansvar för det proble-
met, som försörjningen i sådana delar av världen, är i sig ett uttryck för 
den vita mannens börda, det vill säga en skyldighet att hjälpa andra i be-
hov.86 Gayatri Chakravorty Spivak menar att den vita mannens börda kan 
komma till uttryck när en aktör, i en fråga som människors rättigheter, 
intar ett ovanifrånperspektiv i en relation, som den mellan nord och syd, 
och i det uttalar en vilja att till exempel utveckla syd. Det resulterar ofrån-
komligen, oavsett aktörens intentioner, i en eurocentrisk maktrelation.87 

84 Larry Wolf, Inventing Eastern Europe. Te map of civilization on the mind of the En-
lightenment (Stanford Univ. Press, Stanford, Calif., 1994). 

85 För vidare läsning om öst och väst som kulturell och politisk skiljelinje, se Salomon, 
Larsson & Arvidsson 2004. 

86 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
87 Gayatri Chakravorty Spivak, Att rätta orätt (Tankekraf, Hägersten, 2012), s. 8–21. 

Tanken om »the white man’s burden« har sina rötter i poeten Rudyard Kiplings dikt »Te 
White Man’s Burden« (1899). Denna har tolkats på fera sätt men bland annat som att den 
behandlar ett antagande och en skyldighet bland européer (vita) att hjälpa andra. För vi-
dare läsning om Kipling, se Caroline Rooney & Kaori Nagai (red.), Kipling and beyond, 
Patriotism, globalisation and postcolonialism (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010). 
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Det hör till saken att inte enbart uttrycket utvecklingsländer förekom 
utan också underutvecklade länder.88 

Även om Världsmedborgarrörelsen i detta fall beskrev sin omvärld i 
eurocentriska ordalag ska det understrykas att den inte uttryckte en ex-
kluderande eller osynliggörande hållning till människor i andra delar av 
världen. När mondialismen defnierades i Världsmedborgaren år 1957 för-
klarades att vara världsmedborgare innebar att hungra med människor i 
Indien och Kina, lida med de slagna i Ungern och Algeriet och leva med 
fångarna i Sibiriens och Spaniens läger. För Världsmedborgarrörelsen var 
alla människor i världen »landsmän«.89 Det förekom också att person-
ligheter från andra delar av världen framhävdes som förebilder i strävan 
efer fred. Tidigare har Mahatma Gandhi nämnts. En annan som förekom 
var den ghanesiske frihetskämpen Kwame Nkrumah, som blev premiär-
minister för Ghana. I Mondialisten publicerades ett tal om fred som Nkru-
mah höll år 1958.90 Rörelsens sätt att inkludera fera röster i strävan efer 
ett fredligt världssamhälle kan i grunden förklaras av att dess kosmopo-
litiska åskådning hade en stark tonvikt vid det mellanmänskliga, och i 
det fallet visade Världsmedborgarrörelsen på en lokalisering bortom sin 
position i en väststat.91 

Med andra ord förekom i Världsmedborgarrörelsens kosmopolitiska 
åskådning inte en stark eurocentrism. Snarare framstår den kosmopoli-
tiska åskådningen vara stark i att nästintill totalt avvisa gränser mellan 
folk och världsdelar. Den mellanmänskliga tanken, som har sin rot i an-

För diskussioner om den vita mannens börda i relation till hjälparbete, se till exempel 
William Easterly, Te white man’s burden. Why the West’s eforts to aid the rest have done 
so much ill and so little good (New York: Penguin Press, 2006). 

88 Om utvecklingsländer i periodikan, se till exempel Karl Olof Andersson, »FN och 
världsregeringen«, Mondialisten 1961: 2, s. 14f. Se sida 15; »Brunnsborrning«, Mondia-
listen 1963: 1, s. 6. Om underutvecklade länder, se till exempel skrif »Till Förenta Natio-
nerna och Sveriges regering« i Mondialisten 1958: 3. 

89 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
90 »Ett krig värt att föra« Mondialisten 1958: 3, s. 6. 
91 Delanty menar att det förekommer kritiska postvästerländska lokaliseringar i den 

kosmopolitiska föreställningsvärlden, och det innebär att en kosmopolitisk åskådning 
kan rymma en fusion av horisonter, som är ett resultat av mötet mellan ett jag och ett 
antal »de andra«. Se Delanty 2012B. 
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tiken och som hade en glanstid under upplysningstiden, aktualiserades 
på ett historiskt situerat sätt i rörelsens mondialism. På det sättet skiljde 
sig mondialismen också från den internationalism som hade dominerat 
sedan mellankrigstiden, där tanken om mellanfolkligt samarbete försva-
gades när mellanstatligt samarbete institutionaliserades.92 

För att fördjupa analysen på vilka sätt Världsmedborgarrörelsens mon-
dialism var ett nytt slags kosmopolitiskt projekt kan också dess använd-
ning av begrepp belysas. Att rörelsen inte använde begreppen kosmopolit 
och kosmopolitism kan ha den enkla förklaringen att begreppet världs-
medborgare var en etablerad synonym till kosmopolit i svenskt språk-
bruk.93 Samtidigt bör nämnas att under den period när rörelsen organi-
serade sig använde såväl nazister som kommunister i öststater kodordet 
kosmopolit i antisemitisk propaganda. Kosmopolit kunde där åsyfa in-
ternationell kapitalist och länkades därigenom till kapitalistisk imperia-
lism.94 Att kosmopolit användes som ett skällsord var intet nytt. Sedan 
1800-talet användes det i Ryssland i förföljelser av judar och i svensk med-
ieofentlighet kunde det användas om judar, frihandlare och allehanda 
(politiker och kulturutövare) som ansågs hota patriotisk fosterlandskäns-
la och nationella värden.95 

Att begreppen kosmopolit och kosmopolitism hade mångfasetterade 
och laddade innebörder var i alla fall något som världsmedborgarna be-
hövde hantera. Gareth Davis skriver i sin självbiograf att i kommunistisk 
press avfärdades han som en kosmopolit som understödde amerikansk 
imperialism och kolonisering av nationell självständighet och suveräni-
tet.96 Samtidigt, som framgick i kapitel två, kunde Världsmedborgarrö-

92 Men det fanns som sagt fera varianter av internationalism. I strävan efer frihet och 
solidaritet kunde internationalister också, som mondialister, bejaka pacifsm och kriti-
sera militarism. Se Leppänen 2020A. För vidare läsning om den tidens dominerande in-
ternationalism, se Sluga 2013. 

93 Gustafsson 2022. 
94 För vidare läsning, se Gustafsson 2022. Om den farliga och oönskade kosmopoli-

ten, se också Bauman 1989. Se även den mycket laddade Dreyfusafären (1894): Stephen 
Wilson, Ideology and experience. Antisemitism in France at the time of the Dreyfus afair 
(Fairleigh Dickinson U.P., Rutherford, [N.J.], 1980). 

95 För vidare läsning, se Gustafsson 2022. 
96 Davis [1961] 1984, s. 49f. 
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relsens kosmopolitiska anspråk i Sverige föranleda säkerhetspolisen att 
bevaka världsmedborgarna som potentiella kommunister: de som sökte 
en världsstat istället för att bejaka nationell lojalitet.97 Begreppen kos-
mopolit och kosmopolitism, eller aktörer som uttryckte en kosmopoli-
tisk åskådning, kunde sålunda tillskrivas såväl kapitalistisk imperialism 
som antipatriotism. 

Vidare visar sig Världsmedborgarrörelsens kosmopolitiska åskåd-
ning som historiskt situerad i att rörelsen skapade en motsättning mel-
lan världsmedborgaren och patrioten, och en sådan motsättning är ur ett 
idéhistoriskt perspektiv inte typisk. Redan stoikerna drev tanken att en 
människa tillhörde både kosmos och en lokal gemenskap, och vid fera 
tillfällen över tid har kosmopolitiska ideal förenats med patriotiska.98 
Under 1700-talet, till exempel, menade flosofen Fichte att en sann pa-
triot var en sann kosmopolit, och även Kant förenade kosmopoliten med 
patrioten.99 I svensk idéhistoria kunde den tidigare nämnda »werlds-
borgaren« inspireras av patriot-kosmopoliter från antiken, och under 
1800-talet kom en sådan förening till uttryck i den svenska pressen i en 
mening som att det är som »svensk jag är europé, och som europé är jag 
verldsmedborgare, kosmopolit«.100 Att kosmopolitism och patriotism 
har förenats kan förklaras av att båda är åskådningar som vilar på likarta-
de moraliska grunder. Enligt Pheng Cheah grundas de på ideal som dygd 
och universella anspråk som plikt gentemot mänskligheten.101 I och med 

97 Se kapitel två. 
98 Det var, som Nussbaum skriver, redan stoikerna som förenade två gemenskaper: 

kosmopoliten kunde dels tillhöra sin lokala plats som invånare, dels universum där män-
niskan saknade rumsliga gränser. Se Nussbaum 1997b, s. 6, 8. 

99 Såväl Fichte som Kant utgick från moralisk dygd när de resonerade om en vidsträckt 
världsmedborgargemenskap. Se Schuback Cavalcante & Ruin 2006; Kemp 2005, s. 49f. 
Om Kant, se Nussbaum 1997A. Om olika slags patriotism i kosmopolitiska åskådningar, 
se Kleingeld 2003. Lettevall menar att under perioden stärkte det partikulära universella 
ideal. Se Rebecka Lettevall, »En kritik av det kosmopolitiska förnufet«, Studier av pe-
dagogisk flosof: 2 (2015), 81–93. 

100 Litteraturvetaren Harald Graaf skriver att 1700-talets upproriska världsborgare an-
vände revolutionären (patrioten) Brutus som förebild medan Gustav III inspirerades av 
kejsaren Marcus Aurelius: kosmopolit och krigare (patriot). Graf 2010, s. 131. Om pressen, 
se Gustafsson 2022. 

101 Pheng Cheah, »Introduction Part II. Te Cosmopolitical – Today«, Pheng Cheah 
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detta, som Anthony Kwame Appiah skriver, har kosmopolitism och pa-
triotism reglerat mellanmänskliga relationer.102 Men relationen mellan 
kosmopoliten och patrioten förändrades som sagt under 1800-talet.103 

I svensk press förekom att patrioter reste kritik mot kosmopoliter. Det 
kunde komma till uttryck på fera sätt men grunden var att kosmopoli-
ters bristande fosterlandskänsla hotade nationell gemenskap, och i fera 
fall användes begreppet kosmopolit negativt av meningsmotståndare till 
kosmopolitism.104 Konfikten bör förstås mot bakgrunden att kosmopo-
litism förpassades till marginalen i takt med att nationalismen stärkte sin 
ställning.105 När Världsmedborgarrörelsen bildades visade sig motsätt-
ningen mellan världsmedborgaren och patrioten på nytt, men i det fallet 
var det världsmedborgarna som tillskrev patrioten negativa innebörder. 
Inge Oskarsson skrev i Världsmedborgaren att mondialismens 

& Bruce Robbins (red.), Cosmopolitics. Tinking and feeling beyond the nation (Minnea-
polis: Univ. of Minnesota Press, 1998), s. 24f. 

102 Kwame Anthony Appiah, »Cosmopolitan Patriots«, (red.) Cheah & Robbins 1998, 
s. 91–114. Nationalismen särskiljer sig från dem, som en politisk gemenskap som har reg-
lerat människors statliga och politiska villkor. 

103 In i 1900-talet åsyfade patriotism positivt värderad kärlek till ett land men natio-
nalism kunde förknippas med något isolerat, negativt. Samtidigt växte en spänning mel-
lan patriotism och kosmopolitism (nationella intressen mot mer gränslösa intressen). 
Se Leppänen 2020A. 

104 Till exempel riktades kritik mot de som förespråkade en global handelsgemenskap 
eller de som kulturutövare som uttryckte sig känna sig hemma i fera kulturer. Flera sam-
hällsförändringar underblåste kritiken: riksdagsledamöters frimarknadskrav, emigration 
till Amerika och kulturutövares resande. För vidare läsning, se Gustafsson 2022. Det har 
sedan åtminstone upplysningen förekommit en kosmopolitisk åskådning som varit eko-
nomiskt grundad, i strävan efer att befria individer från politisk kontroll genom att söka 
inrätta en rumsligt vidsträckt handelsgemenskap. Se Kleingeld 1999, s. 512f, 505–524. 

105 Som Kleingeld skriver hade den kosmopolitiska föreställningsvärlden vunnit infy-
tande bland lärda i Europa under 1700-talet, inte minst genom Kant och Wieland, men 
kosmopolitismens ställning försvagades när nationalismen stärkte sin ställning. Se Kle-
ingeld 1999, s. 506. Samtidigt skriver Lettevall att kosmopolitismen inte försvann med 
romantiken och Napoleonkrigen utan att tanken om en enad värld fortsatte att uttryckas 
under 1800-talet. Se Lettevall 2007, s. 204. 
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motsats är nationalismen eller fosterlandskärleken. Vi är uppfostrade och 
vanda vid tankens och känslans begränsning till ett land. Uppfostran, pro-
paganda, de nationella symbolerna, faggor, nationalsånger, parader, natio-
nalhjältar och allsköns trasgrannhet, har gjort oss till andliga krymplingar. 
För att inte tala om de kroppsliga krymplingar som de av fosterlandsäls-
karna skapade krigen har åstadkommit.106 

Detta citat, som också återgavs i kapitel två, visar att i rörelsen uttryck-
tes en kosmopolitisk åskådning som gick i polemik mot patriotism (fos-
terlandskärlek). Oskarsson förklarade också i artikeln att vara världs-
medborgare innebar att vara »människa – inte längre svensk, ryss eller 
tysk«.107 Denna negativa syn på den nationalstatliga medborgaren kan 
läsas mot att 1800-talets nationalromantiska föreställningar inte enbart 
hade lett till demokrati och nationalstater utan även till två världskrig, 
och det var den historiska erfarenheten som världsmedborgaren utgick 
ifrån, vilket har framgått i inte minst kapitel två och fyra.108 I den efer-
krigstid där Världsmedborgarrörelsen organiserade sig hade den patrio-
tiska åskådningen sedan länge införlivats i nationalismen och därmed i 
den nationalstat som rörelsen kritiserade. 

Att rörelsens kosmopolitiska åskådning, som i sin tur var införlivad i 
mondialismen, drevs av en världsmedborgare (mondialist) som såg sig 
som en motbild till patrioten kan sålunda betraktas mot den historis-
ka utvecklingen. Detta innebär att rörelsens världsmedborgaridé, som i 

106 Inge Oskarsson, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
107 Inge, »Mondialismen«, Världsmedborgaren 1957: 3, s. 17. 
108 Det fnns dock andra fredsförespråkare före Världsmedborgarrörelsen som också 

har kritiserat nationalism. Ellen Key, till exempel, kritiserade nationalism – men i rollen 
som patriot, och dessutom förespråkade hon internationalism, inte kosmopolitism. Sam-
tidigt uttryckte Key kosmopolitiska ideal. Hon menade att ett världssamhälle behövde 
byggas av patrioter, men hon ansåg att nationalism var fördärvad patriotism. Om Keys 
syn på fred, patriotism och nationalism, se Ellen Key, Fredstanken. Fredsrörelsen och för-
svarsrörelsen, fedens förverkligande: två uppsatser (Stockholm: Bonnier, 1899); Rebecka 
Lettevall, »On the historicity of concepts. Te examples of patriotism and cosmopoli-
tanism in Ellen Key«, Hans Ruin och Andrus Ers (red.), Rethinking Time. Essays on his-
tory, memory and representation (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies 9, 2011), 
s. 179–188. Även Karl Marx uttryckte kosmopolitiska ideal, men han beskrev proletär in-
ternationalism, och samtidigt kunde han använda kosmopolitism negativt för att beskriva 
kapitalism. Om detta, se Cheah 1998, s. 26–30; Kott 2017, s. 343. 
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många fall hade ett starkt universellt och inkluderande uttryck, medförde 
en historiskt situerad exkludering – en defniering och avgränsning gent-
emot patrioten eller den nationalstatliga medborgaren.109 

Samtidigt fanns en stark universalism i den kosmopolitiska åskådning-
en. Världsmedborgarrörelsen väckte liv i en grundläggande etisk inne-
börd i idén att vara världsmedborgare (kosmopolit) när den bemötte sin 
tids nationalism: att inte befatta sig med tvingande våld utan söka leva i 
ett harmoniskt världsrike genom att tänka och agera fredligt mot med-
människor.110 

Kosmopolitism som politiskt sprängstof i en kritisk tid 
Att Världsmedborgarrörelsen aktualiserade en kosmopolitisk åskådning 
efer andra världskriget och under kärnvapenhotet kan förklaras av att 
avgörande händelser kan rasera lokala identiteter. Det är inte ovanligt 
att kosmopolitiska tankar har aktualiserats vid kritiska tidpunkter i his-
torien. Dit hör, förutom efer andra världskriget, tidpunkten efer första 
världskriget och Sovjetimperiets sönderfall.111 Vid den tidpunkt Världs-
medborgarrörelsen organiserade sig i stod kosmopolitism dock alltjämt 
i skuggan av internationalism. 

Det har nu redogjorts för på vilka sätt och utifrån vilka grunder Världs-
medborgarrörelsen uttryckte en kosmopolitisk åskådning inom ramen 
för sin mondialism. Avslutningsvis för kapitlet ska det sättas i relation till 
dels vilka innebörder som visat sig i rörelsens världsmedborgarskapstan-
ke, dels till hur en kosmopolitisk åskådning kunde betraktas som såväl 

109 För vidare läsning om exkludering och inkludering i identiteter i det politiska fäl-
tet, se Wiiliam E. Connolly, Identity, diference. Democratic negotiations of political para-
dox (Minneapolis: Minnesota University Press, 2002). 

110 Om kosmopolittanken i stoisk flosof, se till exempel Kemp 2005, s. 102f. 
111 För tidigare forskning om kosmopolitiska projekt under de två nämnda tidpunk-

terna, se Rebecka Lettevall, »Neutrality and Humanitarianism: Fridtjof Nansen and the 
Nansen passports«, (red.) Lettevall, Somsen & Widmalm (2012), s. 316–336; Kristian 
Petrov, »Russia in the European Home? Convergence, cosmopolitanism and cosmism 
in late Soviet Europeanisation«, Europe-Asia Studies 65: 2 (2013), s. 321–346. 

212 



en möjlighet som ett hot i det spänningsfyllda politiska landskap som 
rörelsen verkade i. 

Genom att i detta kapitel idéhistoriskt och begreppsligt kontextualise-
ra världsmedborgaridén i Världsmedborgarrörelsens mondialism har det 
framgått att rörelsen tydligt anknöt till tankegods från en västerländsk 
europeisk idétradition. I rörelsens kosmopolitiska föreställningsvärld 
hörs ekon från såväl den kristna idétraditionen som upplysningstradi-
tionen. På det sättet väckte de organiserade världsmedborgarna liv i tan-
kar och ideal från västerländsk europeisk idéhistoria. 

Vidare förekom i Världsmedborgarrörelsen en viss eurocentrism sett 
till hur världsmedborgarna uttryckte sig om en mer färran omvärld. För 
även om rörelsen avsåg att ena världen och vara en undsättning för »ut-
vecklingsländer« framträder en kosmopolitisk åskådning som till stora 
delar, i sitt tankegods och sina problemformuleringar, utgick ifrån de livs-
villkor och erfarenheter som människor i väststater, människor i Sverige, 
kände som sina. 

En sådan västförankrad lokalisering kom som bekant till uttryck också 
i hur Världsmedborgarrörelsen i sitt kosmopolitiska projekt bearbetade 
minnen av krig, där frågan i stort handlade om att göra motstånd mot 
nationalstatliga medborgerliga villkor. Det kan uttryckas som att världs-
medborgarna bröt mot samtida politiska villkor, typiska för en national-
stat i väst (där de förkastade historien). Med andra ord var världsmedbor-
garna i sin kosmopolitiska åskådning till viss del fångade i sin specifka 
lokalisering i världen. 

Samtidigt var det också sin specifka lokalisering i världen de i grun-
den gjorde motstånd mot, och detta bidrog till att de betraktades som ett 
potentiellt hot mot den rådande ordningen på den platsen. Förvisso var 
världsmedborgarna långt ifrån ensamma om att övervakas. Som har be-
skrivits i tidigare kapitel två kunde fera fredsförespråkare bedömas som 
potentiella hot, och inte enbart världsmedborgarna kunde misstänkas för 
att ha kopplingar till kommunism och Sovjetunionen. Sådana antagan-
den ska förstås mot bakgrunden att den retoriska bilden om fenden från 
öst var stark och växte med de politiska spänningarna mellan staterna i 
Östersjöområdet. I den samtid där kalla kriget utspelade sig och där mi-
litära aktiviteter stärktes – i NATO, Warszawapakten och inom de egna 
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nationalstaterna – var det troligen i huvudsak Världsmedborgarrörelsens 
gränslösa fredsarbete, snarare än dess kosmopolitiska strävan efer en 
världsstat, som manade säkerhetstjänsterna att övervaka den. För även 
om fera efer andra världskriget uttryckte behovet att stärka universell 
samhörighet och distansera sig från nationalism, var detta ändå en tid när 
makthavare i nationalstater förväntade sig att medborgarna slöt upp för 
att skydda statens gränser från potentiella krig. 

Vidare kan säkerhetstjänstens negativa syn på världsmedborgarna 
också i någon mån förklaras mot djupt liggande tankar om att den illo-
jala och oönskade kosmopoliten hotade den nationella gemenskapen. 
Det har tidigare framgått att Världsmedborgarrörelsen i sin samtid väck-
te negativa känslor, såväl i pressen som hos säkerhetstjänsten, och det 
hörde till rörelsens utmaningar att det på bred front förekom negativa 
synsätt om världsmedborgare. Som har framgått i detta kapitel kunde 
världsmedborgaren tillskrivas olika innebörder av meningsmotståndare 
i spänningen mellan väst och öst, där världsmedborgaren enligt röster i 
öst kunde antas verka för imperialistisk kapitalism och på den vägen för-
svaga nationalstatlig lojalitet. 

Världsmedborgaren, kosmopoliten och kosmopolitismen hade varit 
negativt laddade, för bristande fosterlandskänsla, sedan åtminstone 
1800-talet och nu – i denna tid där nationalstater spände sina krafer mot 
varandra – försökte Världsmedborgarrörelsen driva fram sin kosmopoli-
tiska åskådning genom att utmana spänningen mellan väst och öst. I detta 
fall är det tydligt att rörelsen utmanade en föreställd uppdelning mellan 
folk och världsdelar. I tidigare kapitel har det framgått att den sökte ena 
människor över järnridån och valde en politisk väg mellan väst och öst. 
Det har redogjorts för hur rörelsen deltog i fredsmarscher som överskred 
inte enbart nationalstatsliga gränser utan också gränsen mellan öst och 
väst. Men världsmedborgarna fruktade inte enbart kärnvapenhotet utan 
människans historiska karaktär. 

Som bekant vilade Världsmedborgarrörelsens kosmopolitiska åskåd-
ning på en specifk minnesbearbetning av andra världskriget. Som Ewa 
Ochman skriver har minnen bearbetats intensivt i östra Europa sedan 
kommunismens fall men den kosmopolitiska gemenskap som Levy och 
Sznaider har presenterat som en kosmopolitisk minnesgemenskap var 
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möjligen snarare västerländskt europeisk än europeisk till sin karaktär, 
och en sådan tendens skymtar också i Världsmedborgarrörelsens sätt att 
bearbeta minnen i Europa.112 Det fnns, som Ochman skriver, normativa 
perspektiv i kosmopolitiska minnesgemenskaper som utgår från speci-
fka positioneringar och trots universella anspråk kan en kosmopolitisk 
åskådning ha svårigheter att samla sig i en nutid, för en framtid, om man 
inte delar historia.113 

Trots alla dessa utmaningar, att försöka ena världen när världen är 
spänd av gränser, uttryckte Världsmedborgarrörelsen en stark tilltro att 
övertyga fer att bli världsmedborgare. Det karaktäristiska för detta kos-
mopolitiska projekt var att här var det mondialisten, inte kosmopoliten, 
som slog följe med världsmedborgaren. Det kan vara belysande att till-
lägga att det var först med Berlinmurens fall, med Sovjetunionens sam-
manbrott och USA:s intåg som dominerande världsmakt, som begreppen 
kosmopolit och kosmopolitism återtog positiva eller mer neutrala inne-
börder. Med murens fall förändrades politiska och kulturella gränser på 
nytt och i en tillfällig harmoni stärktes drömmen om en enad värld, och 
i det sammanhanget började kosmopolitism göra sig gällande på nytt. 
Detta märks framför allt i den kosmopolitiska teoribildning som explo-
derade under 1990-talet, vilket är ett tema som behandlas i nästa kapitel. 

Sammanfattning 
I kapitel fem fördjupades analysen av Världsmedborgarrörelsens idévärld 
genom att fokusera mondialismens relation till idétraditionen kosmopo-
litism. Fokus riktades mot hur rörelsen anknöt till kosmopolitiskt tanke-
gods, och för att förklara hur världsmedborgarna vände sig till historien 
för att där hämta för dem odödliga och värdefulla ideal vilade analysen 
på Arendts resonemang om hur en politisk aktör kan dyka efer pärlor i 
historien för att legitimera skapandet av en ny politisk början, och för att 
vägledas av historiska ideal. Redogörelsen visade att världsmedborgarna 
anknöt till kosmopolitiskt tankegods från såväl upplysningstraditionen 

112 Ochman 2015, s. 218–231. 
113 Ochman 2015, s. 218–231. 
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som den kristna idétraditionen, två traditioner som i sin tur hämtat tan-
kegods från stoicismen. Genom att också historisera världsmedborgari-
dén framgick hur rörelsen på mer implicita sätt anknöt till den kosmo-
politiska idétraditionen. Rörelsens sätt att förena moral och politik i sin 
strävan efer världsmedborgarskap har idéhistoriskt sett tydliga motsva-
righeter i upplysningstiden. Under den tiden, en glanstid för kosmopo-
litism, förenades moral med politik i kosmopolitiska projekt för frihet 
och/eller fred. 

Mot denna historiska fond synliggjordes därefer på vilka sätt Världs-
medborgarrörelsens världsmedborgaridé var historiskt situerad. Det fram-
gick att rörelsen väckte liv i den kosmopolitiska mellanmänskliga tanken, 
vilken hade stått i skuggan av internationalismens mellanstatliga tanke 
sedan framför allt mellankrigstiden. Vidare utmanade rörelsen den euro-
centriska kulturella och politiska uppdelningen mellan folk och världsde-
lar som varit stark sedan upplysningstiden, också i kosmopolitiskt tänkan-
de. Detta visade sig i hur rörelsen tydligt inkluderade världens befolkning 
och hur världsmedborgarna uttryckte medkännande med människor som 
led över hela världen. Likväl fanns en viss eurocentrism i hur världsmed-
borgarna uttryckte sig om världen, den bortom öst och väst. 

Vidare visade sig Världsmedborgarrörelsen som ett historiskt situerat 
kosmopolitiskt projekt sett till hur begreppet världsmedborgare använ-
des i rörelsen. Begreppet världsmedborgare relaterades till de nya be-
greppen mondialist och mondialism, medan begreppen kosmopolit och 
kosmopolitism inte förekom. Det hör till saken att begreppen kosmopolit 
och kosmopolitism har haf en undanskymd roll i ofentligheter sedan na-
tionalismen vann mark under 1800-talet, och sedan det seklet har också 
de begreppen ofa fungerat som skällsord om såväl meningsmotståndare 
som om marginaliserade och/eller politiskt utsatta grupper, som judar. 
Därtill framträdde också rörelsens världsmedborgaridé som historiskt si-
tuerad i att världsmedborgaren fungerade som en motbild till patrioten. 
Även om det sedan åtminstone 1800-talet har förekommit att patrioter 
har riktat kritik mot kosmopoliter har i regel, utifrån ett längre idéhis-
toriskt perspektiv, patrioten och kosmopoliten varit förenliga över tid. 
En sådan förening visade sig inte i Världsmedborgarrörelsen, utan i den 
intog världsmedborgaren en tydlig distans till patrioten. 
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not ideas but events change the world 

Hannah Arendt, Te Human Condition (1958) 



 

6. UPPLÖSNINGEN 

I detta kapitel behandlas hur förändringsprocesser i det samhälle Världs-
medborgarrörelsen verkade i under 1960-talet bidrog till att rörelsens po-
litiska uppgörelse med det förfutna och ett samtida hot tappade kraf. 
I ett politiskt landskap där världen spändes mellan den politiska gräns-
dragningen mellan nord och syd hade minnen av andra världskriget 
bleknat och kärnvapenhotet, spänningen mellan väst och öst, minskat. 
1960-talet präglades av nya internationella konfikter, där såväl nationa-
lism som militarism stärktes på bred front. Det svepte fram en radikal 
politisk våg där rebelliska grupperingar sökte frihet från den nya tidens 
imperialistiska och koloniala makter, och internationell klasskamp för-
enades med nationellt självbestämmande i en politisk kamp för folk i 
koloniala områden och krigshärjade länder. Samtidigt bildades i Sveri-
ge fera andra fredsgrupperingar som förde liknade frågor som världs-
medborgarna men utifrån andra idégrunder. Världsmedborgarrörel-
sens mondialism, ett pacifstiskt och kosmopolitiskt projekt för fred, 
behövde förhålla sig till denna nya politiska situation och rörelsens för-
sök att ena mänskligheten över alla gränser tappade kraf. I det följan-
de redogörs sålunda för hur formeringen av mondialismen avmattade i 
rörelsen. 

Den långa vägen mot upplösning 
Världsmedborgarnas sätt att organisera sig mötte under 1960-talet fera 
utmaningar. Redan sedan år 1957, när Världsmedborgarrörelsen utveck-
lades till en tydlig organisation i Sverige, framträdde en decentraliserad 
gräsrotsrörelse utan en utsedd ledare. Det var en medveten organisato-
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risk princip, och som har framgått i kapitel tre fungerade individens su-
veränitet som en grund i det politiska kollektivet. Den enskilda tog ställ-
ning genom att uppträda som en världsmedborgare, vilket inte minst 
innefattade att delta i rörelsens aktioner. I linje med Arendt kan det för-
klaras som att Världsmedborgarrörelsen hade en pluralistisk karaktär, 
där varje världsmedborgare gjorde sig synlig, som politisk person, i of-
fentligheten.1 I praktiken innebar detta, som sagt, att medlemmar skulle 
och kunde sätta sin prägel på rörelsen. Emellertid skulle det år 1963 växa 
en splittring bland de fera röster som rymdes däri. 

Det året inleddes med att Världsmedborgarpakten, världsmedborgar-
nas så kallade rättesnöre genom moderrörelsen i Frankrike, publicera-
des på nytt.2 Om pakten skulle ge nya krafer kom den att överskuggas 
av en intern splittring. Detta år fck Mondialistens läsare ta del av en kon-
fikt mellan tidskrifens redaktion, med Inge Oskarsson i spetsen, och rö-
relsens styrelse, med bland andra Clarence Ekman.3 I artikeln »Bittert 
avsked« förklarade Oskarsson att Världsmedborgarrörelsen hade drab-
bats av en så kallad ideologisk katastrof, där vissa medlemmar satte sin 
egen framgång framför rörelsens idé. I artikeln informerades att Oskars-
son hade utsatts för nedsättande rykten (som att han var kommunist) 
och att rörelsen saboterades inifrån, dels för att den nuvarande styrelsen 
inte hade varit verksam, dels för att några medlemmar verkade försöka 
lägga ned rörelsen. Med denna kritik drog Oskarsson sig tillbaka för att 
bo i London med världsmedborgaren, tillika sin fru, Averil Oskarsson.4 

Detta hindrade inte Mondialisten, med Oskarsson i spetsen, från att 
presentera en ny organisationsplan för lokala grupperingar. Nu framför-
des vikten av att satsa på lokal verksamhet även i Stockholm, att ge kur-
ser i världsspråket esperanto, anordna debattmöten om fred men också 
inleda brevväxlingar mellan världsmedborgare över landet.5 För tillfället 
skulle tio personer hemmahörande i Stockholm fungera som distrikts-

1 Arendt [1958] 2016, s. 33f, 235–237, 264; Buhre 2019, s. 237f, 244f. 
2 »Världsmedborgarpakten«, Mondialisten 1963:1, s. 1. 
3 Inge Oskarsson, »Bittert avsked«, Mondialisten 1963: 1, s. 4–6. 
4 Inge Oskarsson, »Bittert avsked«, Mondialisten 1963: 1, s. 4–6. 
5 »Organisationsplan«, Mondialisten 1963: 1, s. 7f. 
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organisatörer och dit hörde till exempel Tom Albert, Roland von Malm-
borg, Ingrid Egerö och Ian Hamilton.6 

I konfikten avtecknade sig två falanger i rörelsen. En leddes av Mondi-
alisten och en av styrelsen. Svaret till Oskarssons artikel kom i eferföljan-
de nummer av tidskrifen. Dels hälsade en ny redaktion att samförståndet 
mellan redaktion och styrelse nu var god och att den såg ljust på att för-
verkliga rörelsens idéer. Nu bestod redaktionen – istället för av Inge Os-
karsson, Averil Oskarsson, Bertil Gustavsson och Ian Hamilton – av Tord 
Lundgren, Åsa Jonson och Jan Fjellander. Ian Hamilton behöll sin plats.7 
Därtill anordnades ett extra årsmöte där Olle Wedholm symboliskt tände 
ett »levande ljus, ett försoningens ljus« för att diskutera förtroendet för 
styrelsen.8 I rapporten från mötet framgår att den allmänna uppfattning-
en var att skulden var jämnt fördelad på de stridande parterna, samt att 
de festa röstade mot styrelsen. Detta resulterade i ett nytt styrelseförslag 
som »upptog medlemmar både ur den nu avgående styrelsen och ur den 
revolterande s. k. fredsgruppen«.9 Wedholm höll posten som ordförande 
och nya ledamöter blev Tom Albert, Lars Gladh, Ian Hamilton, Gerrit 
Hoogendoorn, Maria Johnson och Roland von Malmborg.10 Signaturen 
Åsa förklarade i Mondialisten att alla »kan vi nu oförhindrade av interna 
meningsmotsättningar ställa vår kraf och vår energi i världsmedborgar-
tankens tjänst. Knappast någonsin har framtiden för vår rörelse tett sig 
så ljus som nu«.11 Oskarsson kvarstod som ansvarig utgivare och fortsat-
te skriva i Mondialisten. Han framhöll efer mötet att nu »[m]å vi börja 
vår långa väg fram mot ett världssamhälle med att bygga opp en efektiv 
världsmedborgarrörelse i vår del av världen«.12 Även om konfikten stil-
lade sig hade rörelsen fer utmaningar att hantera. 

6 Dit hörde också Gerrit Hoogendoorn, Ola Lindell, Peter Modesta, Tord Lundgren, 
Christer von Malmborg och Åke Modee. Se »Organisationsplan«, Mondialisten 1963: 
1, s. 7. 

7 Mondialisten 1963: 2, s. 2. 
8 »Extra årsmötet«, Mondialisten 1963: 2, s. 8. [signaturen är troligen Åsa Jonson]. 
9 »Extra årsmötet«, Mondialisten 1963: 2, s. 8. 
10 »Extra årsmötet«, Mondialisten 1963: 2, s. 8. 
11 »Extra årsmötet«, Mondialisten 1963: 2, s. 8. 
12 Mondialisten 1963:2; »Hälsning från Inge: London, april 1963«, Mondialisten 1963: 

2, s. 10. 
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Som har framgått i kapitel tre hade världsmedborgarna under det ti-
diga 1960-talet fokus på direkta aktioner. I fredsmarscher över gränser 
kunde de fnna kraf för sin idé bland likasinnade från andra länder. Men 
redan år 1961 uttrycktes det en uppgivenhet inför att så få av Världsmed-
borgarrörelsens medlemmar deltog på demonstrationer, inte minst i 
Sverige. Till exempel skrevs det att i mars hade i Stockholm enbart 20 
demonstranter anslutit sig under parollen »rustningsmillionerna till värl-
dens svältande«, och med uppgiven ton framfördes att medlemmar hade 
börjat tvivla på demonstrationer och plakatbärande för att det väckte 
»löje och förtret bland allmänheten, och att det borde fnnas värdigare 
sätt att föra fram sina idéer på«.13 

Ändå försökte några eldsjälar uppmana till fortsatt handling. Förutom 
att de engagerade sökte fer aktiva medlemmar, där det eferfrågades 
skribenter och försäljare av tidskrifen, var dock den ekonomiska frågan 
trängande. Som under tidigare år påmindes läsarna att betala sina prenu-
merationer och medlemsavgifer.14 Det kunde i Mondialisten eferfrågas 
pengar för att trycka fygblad, som skriferna »Atomkriget hotar oss…« 
och »Vad vill Världsmedborgarrörelsen?«.15 Samtidigt kämpade aktiva 
världsmedborgare på med sin verksamhet som innefattade mötesturnéer, 
debattkvällar, studiecirklar och värnpliktsprotester.16 

Parallellt fanns mer djupgående utmaningar att hantera vilket hade att 
göra med att andra fredsgrupperingar bildades under 1960-talet, och i ett 
nytt politiskt landskap kunde det uppstå idékonfikter i rörelsen. I ett num-
mer av Mondialisten 1962 gavs en inblick i den ovan nämnda konfikten 
som blossade upp året därpå. När rörelsen hade sitt årsmöte år 1962 blev 
Inge Oskarsson inte omvald till styrelsen, vilket Ian Hamilton kommente-

13 »Verksamheten«, Mondialisten 1961: 2, s. 16. 
14 Mondialisten 1962: 3, s. 2; Mondialisten 1963:1, s. 8; »Har du betalt din årsavgif?«, 

Mondialisten 1963:4, s. 6. 
15 »Pengar…«, Mondialisten 1962: 4, s. 8. Se även »Din dagslön fredag 7 juni«, Mon-

dialisten 1963:2, s. 1. 
16 Se till exempel Bertil Gustavsson, »Mötesturnén sommaren 1962«, Mondialisten 

1962: 3, s. 5, 8; »Lokal verksamhet i Stockholm«, Mondialisten 1963: 1, s. 8; »Studiecirkel-
verksamheten!«, Mondialisten 1963:3, s. 7; Niklas Lind, »Ungdomsgrupp i Stockholm«, 
Mondialisten 1964: 1, s. 3; »Uppvigling?«, Mondialisten 1964: 2, s. 3. 
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rade med att Oskarsson hade sitt avgörande stöd hos lokalgrupperingar-
na och stockholmare hörde till majoriteten av de närvarande på mötet.17 I 
samband med detta rapporterades i Mondialisten att Oskarsson och freds-
förespråkaren Gerard Daechsel, som hade kommit från Kanada till Sve-
rige via Moskvamarschen (1962), utsattes för ryktesspridning i fredskret-
sar. I artikeln informerades att Daechsel motarbetades av representanter 
ur Kampanjen mot atomvapen (1961) och Skolkampanjen mot atomvapen 
(1962). Han hade ombetts avsluta sin fredsupplysning i skolorna för att han 
var för radikal.18 Det hör till saken att den tidigare nämnda Clarence Ekman 
engagerade sig i de två nämnda föreningarna, något Oskarsson kommen-
terade med att Ekman borde ägna sig åt sitt uppdrag i Världsmedborgar-
rörelsen. Oskarsson menade att Ekman brast i sitt engagemang för rörel-
sen genom att istället lägga sin tid på andra fredsföreningar: Kampanjen 
mot Atomvapen, Skolkampanjen mot atomvapen och Kommittén för ick-
evålds-aktioner.19 Det förekom sålunda en maktkamp i rörelsen. 

Samtidigt hade Världsmedborgarrörelsen under decenniet en utma-
ning i att göra sig gällande bland andra fredsgrupperingar. Att Världs-
medborgarrörelsen hade misslyckats med att ansluta sig till War Resisters 
International (1921) förklarades med en overksam styrelse men rörelsen 
hade också länge försökt inträda i Sveriges fredsråd (1946), det ofciella 
paraplyorganet för fredsgrupperingar i Sverige, och detta hade bemötts 
»ljumt«.20 

Att en maktkamp och en idékonfikt tärde på Världsmedborgarrörel-
sen kan exempliferas med att några världsmedborgare rörde sig mellan 
fredsgrupperingar. En annan världsmedborgare som, liksom Clarence 
Ekman, engagerade sig i Kampanjen mot atomvapen var Bertil Svahn-

17 Ian Hamilton, »Världsmedborgarrörelsens årsmöte 1962«, Mondialisten 1962: 3, 
s. 4. 

18 »Fredsarbetare möter motstånd: Gerard Daechsel«, Mondialisten 1962: 3, s. 3. Arti-
keln avslutades med att läsarna bads att rapportera ryktesspridare till redaktionen. 

19 Inge Oskarsson, »Bittert avsked«, Mondialisten 1963: 1, s. 4–6. 
20 Det var Oskarsson som uttryckte kritik om att rörelsen inte hade lyckats ansluta 

sig till War Resisters International. Se Ian Hamilton, »Världsmedborgarörelsens årsmöte 
1962«, Mondialisten 1962: 3, s. 4; Om Sveriges fredsråd, se Karl Olof Andersson, »FN och 
Världsregeringen«, Mondialisten 1961:2, s. 14f. Citat från sida 15. 
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ström, som grundade den.21 Den kampanjen var, enligt signaturen Tord 
i Mondialisten, framgångsrik i att aktivera »freds-älskande människor«, 
bland annat genom en uppmärksammad fackelmanifestation för ett kärn-
vapenfritt Norden.22 

Svahnström, som engagerade sig i Världsmedborgarrörelsen under 
1960-talet, hade också en roll i den mycket infytelserika Svenska freds-
och skiljedomsföreningen.23 År 1963 deltog fera världsmedborgare på för-
eningens 80-årskongress och där lämnade också Svahnström in en mo-
tion för att Världsmedborgarrörelsen skulle ansluta sig till föreningen.24 

Kring denna tidpunkt hade Världsmedborgarrörelsen ändå en viss 
medvind i att stärka sin egen organisering. År 1963, till exempel, anord-
nade Kampanjen mot atomvapen en pingstmarsch mellan Södertälje och 
Stockholm, och i den marscherade världsmedborgare under banderollen 
»Mänskligheten en stor familj«. Vid detta tillfälle hade rörelsen lyckats få 
ihop pengar till fygblad, som delades ut samtidigt som världsmedborgar-
na sålde tidskrifer och rörelsen ska nu ha fått »många nya medlemmar«.25 
Nu odlades också kontakten till moderrörelsen genom att Tom Alberts 
hade befunnit sig vid det internationella registret i Paris som representant 
för den svenska sektionen och där tagit kontakt med rörelsens symbolfgur 
framför andra, Gareth Davis. Samtidigt försökte världsmedborgarna gå i 
takt med tiden. De tog kontakt med den nybildade organisationen Am-
nesty (1961), och eferföljande år kom några världsmedborgare att enga-
gera sig i en arbetsgrupp för att frigöra politiska fångar.26 

21 Flera världsmedborgare engagerade sig aktivt i Kampanjen mot atomvapen. Se 
Kampanjen mot atomvapen 1967:2, s. 2. Centralstyrelsen bestod av bland andra Gerrit 
Hoogendoorn och Roland von Malmborg. Ur: mapp »Bulletin nr 2 1967 m.m«: 1C: 1–4: 
1C:1: Handlingar rörande tidningarna Mondialisten, Provie och Freden. Tidningar och 
trycksaker. 3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 

22 Tord, »Kekkonenplanen högaktuell!«, Mondialisten 1963: 4, s. 4. För vidare läsning, 
se till exempel Hjort 2002. 

23 För vidare läsning om grundandet av Svenska freds- och skiljedomsföreningen, se 
Mårald 1985: 3, s. 4–5; Mårald 1974. 

24 »VMB-aktivitet«, Mondialisten 1963: 3, s. 8. 
25 »VMB-aktivitet«, Mondialisten 1963: 3, s. 8. 
26 »VMB-aktivitet«, Mondialisten 1963: 3, s. 8. Om världsmedborgares intresse för 

Amnesty, se Tord, »De glömda fångarna«, Mondialisten 1963: 4, s. 4. 
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Trots de försök som gjordes för att stärka rörelsens organisering i ett 
nytt politiskt landskap, där allt fer grupperingar för fred och mänskliga 
rättigheter bildades, kom rörelsen att möta sin vägs ände. Året därpå, 
1964, kom det första numret av Mondialisten ut mycket sent och det in-
formerades att rörelsen saknade personella och ekonomiska resurser.27 

Till slut upplöstes Världsmedborgarrörelsen genom att införlivas i 
andra fredsgrupper. Parallellt med att Sveriges fredsråd godkände Världs-
medborgarrörelsen som medlem hade också Svahnströms motion från år 
1963 fått resultat och ett samarbete inleddes mellan Världsmedborgarrö-
relsen och Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Nu förklarades vik-
ten av en samlad fredspress i Sverige och Mondialistens redaktion uppma-
nade läsarna att läsa tidningen Freden, som utgavs av Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen. Med andra ord uppmuntrades medlemmarna att 
gå till en annan fredsgruppering. Läsarna ombads att sända in sina idéer 
och material att publicera i Freden och det förklarades i Mondialisten att 
fredsrörelsen nu hade medvind och att vi »ser det som världsmedbor-
garnas uppgif att verka enande och uppmana till samarbete mellan olika 
grupper [– – –] Vi har allt att vinna och litet att förlora […]«.28 

År 1964 skulle sålunda bli periodikans sista år. Oskarsson hade i num-
ret ovan uttryckt en förhoppning om fortsatt utgivning av Mondialisten 
och uppmuntrade världsmedborgare i Sverige att fortsätta göra sig sedda. 
Själv befann han sig i London och försökte införa världsmedborgaridéer 
i Committee of 100 (en brittisk antikrigsgrupp bildad år 1960 där bland 
andra Bertrand Russell ingick).29 Det beslutades dock att Freden skulle 
fungera som Världsmedborgarrörelsens organ, och rörelsens medlem-
mar deltog i fera aktiviteter med Svenska freds- och skiljedomsfören-
ingen.30 Den svenska säkerhetstjänsten, som också övervakade Svenska 
freds- och skiljedomsföreningen, följde världsmedborgarnas aktiviteter 

27 Mondialisten 1964: 1, s. 2f. 
28 Mondialisten 1964: 1, s. 2f. Såväl 1958 som 1964 uttryckte världsmedborgare för-

hoppningen om att landets alla fredsrörelser skulle samlas kring en gemensam tidning. 
Se »Kongressen«, Mondialisten 1958: 3, s. 7; Mondialisten 1964: 2, s. 2. 

29 Mondialisten 1964: 2. Om Comittee of 100, se till exempel Wittner 1997, s. 184–195. 
30 Om dessa aktiviteter, se även Hjort 2002, s. 117f. 
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i föreningen.31 År 1964 rapporterades det i Freden om Världsmedborgar-
rörelsen och år 1965 förklarades att vi är »förvissade om att såväl världs-
medborgaridén som de idéer som SFSF kämpar för och som i många av-
seenden löper parallellt med världsmedborgarnas kommer att vinna på 
detta samarbete«.32 Gerrit Hoogendoorn, som menade att »det idémäs-
siga innehållet i Mondialisten och FREDEN inte skilt sig mycket åt på se-
nare tid« skrev i Freden att 

i fråga om programmen står organisationerna varandra nära. I Svenska 
Freds’ programförklaring står det ju bl. a. att föreningen vill verka för att 
en efektiv internationell rättsordning skapas. SFSF vill också att FN skall 
förstärkas och utbyggas till en demokratisk världsstyrelse stödd på en inter-
nationell lag. Just en sådan utbyggnad eller komplettering av FN är det som 
Världsmedborgarna i år kommer att satsa på [– – –] En annan anledning är 
att vi vill minska splittringen i fredsrörelsen [– – –] Det behövs i dag mer 
än någonsin om vi vill att mänskligheten skall ha en framtid.33 

Sålunda drev Världsmedborgarrörelsen sina idéer i Freden och fortsatte 
där att driva värnpliktsfrågan och uppmuntrade till att registrera sig som 
världsmedborgare.34 År 1966 skrevs att om »tillräckligt många lystrar till 
vår vädjan, kommer vi att tillsammans ta nästa steg. Vi skall då på över-
nationell grundval organisera val av delegater, vilkas uppgif kommer att 
vara att försvara individen, att frambära folkens röst och slutligen att ut-

31 Se till exempel »Fredsveckan 65«. Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 
År 1965 anordnade Världsmedborgarrörelsen tillsammans med Svenska freds- och skil-
jedomsföreningen, samt Svenska världsfredsmissionen, Kampanjen mot atomvapen och 
Svenska fredskommittén, en fredsvecka med teater, konst, debatt, gudstjänst och fack-
eltåg på programmet. 

32 »Världsmedborgarnas ord. Årsmöte«, Freden 1964-05-22 (nr 10); »Ny programför-
klaring för VMB-rörelsen«, Freden 1964-06-18 (uppgif saknas). Citat från: »Världsmed-
borgarna«, Freden 1965-08-06 (nr 13, s. 3). Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 

33 »Gerrit Hoogendoorn: Fr om nu är Freden även organ för VMB«, Freden 1965-08-
06 (nr 13, s. 7). För fer artiklar om Världsmedborgarrörelsen i Freden, se »VMBs diskus-
sionsserie…«, Freden 1965-10-14 (nr 15); »Världsmedborgarrörelsen«, Freden 1965-06-04 
(nr 11); »Världsmedborgarna: Världsförsamling, SFSF«, Freden 1965-07-01 (nr 12). Akt 
P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 

34 Om värnpliktsvägran (totalvägran), se »Världsmedborgarna: Onsdagskvällar på 
Jungfrugatan«, Freden 1966-06-30 (nr 11). Akt P5676, Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 
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arbeta lagar för en fredlig och civiliserad värld«.35Att Världsmedborgar-
rörelsen på detta sätt integrerades i Svenska freds-och skiljedomsfören-
ingen kan, som Hjort skriver, förklaras av att mindre aktivistiska krafer 
drog rörelsen ditåt.36 

Samtidigt drogs fera världsmedborgare åt aktivism på annat håll. Den 
tidigare nämnda Gerrit Hoogendoorn, som skrev i Freden, kom tillsam-
mans med bland andra Yvonne Hoogendoorn (tidigare Westerberg), Ro-
land von Malmborg och Inge Oskarsson, att vara aktiva i den anarkis-
tisk-pacifstiska föreningen Provie. Denna representerade den nya ismen 
provieism.37 

Provie hade en kort historia, från år 1966 till 1967, och utgjordes av om-
kring 50 ungdomar från Stockholm som hade sitt första möte i syndika-
listiska Sveriges arbetares centralorganisations (SAC:s) lokaler. Provies, 
skriver historikern Kjell Östberg, inspirerades av Provos från Nederlän-
derna. Bland provies, som drevs av extrem anarkism men också inslag av 
teosof, fanns kommunister och vänsteraktivister, konstnärer och studen-
ter. I tidningen Provie blandades politik, cynisk humor och sabotageupp-
maningar. Likt världsmedborgarna satsade provies på att skapa medial 
uppmärksamhet med gatuaktioner.38 

Idémässigt kan världsmedborgares närmanden till Provie ändå verka 
förvånande. Provies uttryckte sig provocerande, utförde lekfulla aktioner 
och framhävde klasskampen. Provieism, som förklarades vara proletaria-
tets och hela världens arbetande människors oövervinnliga vapen, var ett 
motstånd mot »modern reformism« och våld, och till exempel skrevs att 

35 »Registrera dig som världsmedborgare!«, Freden 1966-05-06 (nr 8, s. 8). Akt P5676, 
Världsmedborgarrörelsen. SÄPO. 

36 Hjort 2022. 
37 Om Gerrit Hoogendoorns och Roland von Malmborgs engagemang för Provie, se 

»Vestmanlands läns tidning: ›Vi kan aldrig vinna men vi ska kämpa‹«, ur bulletinen »Om 
man skall ta skruv, måste man tidigt bli vriden: För livet« (1967: december), s. 23. Upp-
gifer är hämtade i 1C: 1–4: 1C:4: »Tidningen Provie 1967«: Tidningar och trycksaker. 
3128. Yvonne Hoogendoorns samling. 

38 För vidare läsning om provies, se Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse. Sexti-
otalsradikaliseringen och de sociala rörelserna (Stockholm: Prisma i samarbete med Sam-
tidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, 2002), s. 59f. 
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den »nya klasskampen står mellan provotariatet och rövfolket«.39 Även 
om ironi och hätska yttranden förekom också i Världsmedborgarrörel-
sen var tonen i Provies påfallande rå, och »provotariatet« förklarades 
vara den »enda återstående rebellgruppen i välfärdsstaten« samtidigt 
som provies gjorde motstånd mot världsläget genom att ofa klä ut sig.40 
Världsmedborgarrörelsen hade präglats av en mer allvarsam tonalitet och 
fokuserade som bekant en politisk kamp för mänskligheten. 

Provie skilde sig också från Världsmedborgarrörelsen sett till att pro-
vies gick långt i sin anarkistiska decentralisering genom att framhäva in-
dividen före kollektivet. Rörelsen, menade provies, var till för indivi-
den.41 Tonen var anarkistiskt individualistisk som i [t]a dej i kragen och 
ge fan i vad folk säger«.42 Den tonvikt på ansvar för gruppen som världs-
medborgarna hade framhävt fanns inte där. Och snarare än att bygga upp 
något nytt drevs provies av att riva ned allt som tidigare generationer 
hade byggt upp. »DU«, skrev de, »Jag är uppriktigt sagt, rädd för det 
samhälle, som våra föräldrar har skapat åt oss att leva i…«.43 

Samtidigt fanns väsentliga gemensamma värden i Provies och Världs-
medborgarrörelsen: pacifstisk kamp mot samhället, nationalism och 
våld. I Provie förklarades att auktoriteterna »bestämmer inte bara över 
hur vi ska leva utan också över hur vi ska dö« och »vårt sätt att leva be-
stäms av en handfull storpampar, både i öst och väst«.44 Vidare kriti-
serades militarism och nationalkänsla, och broderskapet förespråkades. 
Artikeln »Provie informerar på faggdagen (Nationaldagen)« följdes av 
en text av Världsmedborgarrörelsen om att som världsmedborgare älska 

39 Dan Emilsson, »En stor seger för provieismen«, Provie 1967: 2, s. 14 (skrifen är ej 
paginerad men jag har räknat sida 1 från omslaget);«Upprop till det internationella pro-
votariatet«, Provie 1967: 2, s. 9. Om motståndet mot våld, se till exempel »Hörru Pro-
vie«, Provie 1967:2, s. 18. 

40 Dan Emilsson, »En stor seger för provieismen«, Provie 1967: 2, s. 14. Om motstånd 
mot världsläget, se signaturen Burfågel, »Människa, Ta dej i kragen«, Provie 1967:1, s. 3 
(skrifen är ej paginerad men jag har räknat sida 1 från omslaget). Om lekfulla aktioner, 
se Östberg 2002, s. 59f. 

41 Om Provies positionering, se Östberg 2002, s. 59f. 
42 Signaturen Burfågel, »Människa, Ta dej i kragen«, Provie 1967:1, s. 3. 
43 Provie 1967: 1, omslag. 
44 »Upprop till det internationella provotariatet«, Provie 1967: 2, s. 9. 
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världen som sitt fosterland. Här, för att återkoppla till genustemat i kapi-
tel fyra, kan tilläggas att det i artikeln i ett ps förklarades att våra »femi-
nister meddelar att vi med »bröder« menar även »systrar«.45 Att detta 
explicita genusmedvetande uttrycktes nu under 1960-talet kan förstås 
mot bakgrunden att feministiska röster höjdes under decenniet.46 

Även om det förekom vissa beröringspunkter mellan provieism och 
mondialism framstår de två som i grunden mycket olika idésystem, inte 
minst i att provies i hög grad agerade rebelliskt, och sett till det framstår 
världsmedborgares närmande till FNL-rörelsen också som en idémäs-
sig krock. Historikern Magnus Hjort har konstaterat att mer aktivistiska 
krafer, »en hel del personer som tidigare verkat inom VMB«, sökte sig 
till FNL-rörelsen.47 Denna rörelse gav ut Vietnambulletinen och mot bak-
grund av tidens imperialism lades där en tonvikt vid nationell självstän-
dighet där det till exempel förordades att det vietnamesiska folket be-
stämde sin egen framtid.48 Därutöver, som historikern Kim Salomon har 
visat, drevs FNL-rörelsen av tydliga ideologiska anspråk. Trots de (inter) 
nationalistiska och ideologiska strömningarna i FNL-rörelsen rörde sig 
fera världsmedborgare i den. Hjort skriver att det sista livstecknet från 
Världsmedborgarrörelsen, enligt säkerhetstjänstens dokumentation, var 
deltagande i en Vietnamdemonstration år 1968.49 

Närmandet till FNL-rörelsen kan förvisso förklaras av att demonstran-
ter ur olika fredsgrupperingar kunde förenas i en akut situation, Vietnam-
kriget. Världsmedborgarna befann sig vid denna tidpunkt mitt i den radi-

45 »Provie informerar på faggdagen (Nationaldagen)«, ur bulletinen »Om man skall 
ta skruv, måste man tidigt bli vriden: För livet« (1967: december), s. 20. 

46 I Sverige dateras den nya kvinnorörelsens mobilisering till 1970-talet men redan 
under 1960-talet förekom en livlig könsrollsdebatt. För vidare läsning, se Emma Isaks-
son, »Feministiska framtidsvisioner«, Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Till-
sammans. Politik, flosof och estetik på 1960- och 1970-talen (Stockholm: Atlas, 2014), s. 
483–507. 

47 Hjort 2022, s. 119. 
48 Hjort 2002, s. 193. För vidare läsning om FNL-rörelsen, se även Kim Salomon, Re-

beller i takt med tiden. FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer (Stockholm: Rabén 
Prisma, 1996). 

49 Endast 20 personer deltog i Världsmedborgarrörelsens samling i Vietnamdemon-
strationen. Se Hjort 2002, s. 117f. 
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kaliseringsvåg som i Sverige och västvärlden svepte fram och där USA:s 
invasion av Vietnam år 1965 var den utlösande faktorn.50 I dikten »Om 
Vietnam« som skrevs av Göran Sonnevi och som publicerades år 1965 
sökte Sonnevi förskjuta fokus från konfikten mellan öst och väst till den 
mellan nord och syd – i detta fall ett fattigt och förtryckt folks kamp mot 
en imperialistisk övermakt.51 Att världsmedborgare sökte nya vägar i ett 
fertal fredsgrupperingar, däribland FNL-rörelsen och Provie, kan sålun-
da förklaras av tidens politiska klimat. Som Kim Salomon har uttryckt det 
var det nu rebellerna som var »i takt med tiden«.52 Världsmedborgarna, 
däremot, var inte i takt med den. 

En rörelse ur takt med tiden 
Under 1950-talet hade Världsmedborgarrörelsen hanterat gränserna mel-
lan nationalstater, och väst och öst, med viss framgång. Men en ny gräns-
dragning blev dess fall: gränsen mellan nord och syd. Rörelsens utma-
ningar i att orientera sig i ett förändrat politiskt landskap kan i grunden 
förklaras av att dess politiska vision och samvaro, dess tidsorientering, 
var nära förbunden med händelsen andra världskriget. Under det sena 
1940-talet initierade exsoldaterna Gareth Davis och Robert Sarrazac 
Soulage rörelsen, och under andra hälfen av 1950-talet återkom Davis 
som en symbolfgur i Världsmedborgarrörelsens periodika, samtidigt 
som andra tidigare soldater lyfes fram, däribland Claude Eatherly som 
deltog i bombningen av Hiroshima. 

Därefer, in i 1960-talet, kom världsmedborgarna alltmer att berätta 
om pågående politiska aktiviteter. Gång på gång överskred de national-
statliga gränser, i fredsmarscher eller att de utmanade nationalstaten på 
hemmaplan genom att uppmuntra till värnpliktsvägran. I vilket fall grun-

50 Agneta Edman, »Herrgårdslandet«, Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Ar-
vidsson (red.), Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig (Lund: Nordic 
Academic Press, 2004), s. 162f. 

51 Edman 2004, s. 162f.; Lena Malmberg, »Det töar i världen men snöar i Lund«, Kim 
Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson (red.), Hotad idyll. Berättelser om svenskt 
folkhem och kallt krig (Lund: Nordic Academic Press, 2004), s. 219f. 

52 Salomon 1996. 
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dade Världsmedborgarrörelsen sina aktiviteter utifrån en reaktion mot 
vad som hade inträfat under andra världskriget och den pågående kärn-
vapenupprustningen mellan väst och öst, och i den situationen intog rö-
relsen en tydlig mellanväg i det polariserande tankeklimatet. 

Men det som kan kallas för kalla krigets narrativ – en rädsla för kärnva-
penkrig och kommunism, en vurm för USA och förlorad tilltro till ideo-
logier – hade en dominant position i svensk ofentlighet så länge atom-
bombningen av Hiroshima och Nagasaki ännu var i färskt minne och 
Sovjetunionen krossade demokratier i fera länder.53 Under den andra 
hälfen av 1960-talet – när spänningar minskade mellan öst och väst, för-
tryckta folk gjorde uppror, och klyfan växte mellan nord och syd – kom 
allt färre att omhulda denna berättelse.54 Salomon har beskrivit 1960-
talet som en förändringens tid som markerades med att USA-bilden för-
ändrades med kriget i Vietnam.55 Tidigare massmediala skildringar av 
amerikanska soldaters insatser för frihet byttes till bilder av brutalt våld, 
och det etablerades en bild av ett eskalerat och meningslöst krig. I Viet-
nam blev det också tydligt att den tidigare konfikten mellan väst och öst 
tydligt utspelade sig i andra delar av världen, där det pågick frigörelse-
processer i koloniala områden.56 

Med anledning av att imperialism vann mark internationellt sett åter-
vände ideologier till det politiska landskapet. Med FNL-rörelsen utveck-
lades bilden av USA som en demon och förtryckta vietnameser som de 
goda.57 Men det handlade inte enbart om kriget för i rörelsen gick mora-
liska reaktioner hand i hand med ideologi. Rörelsens idéprogram vilade 

53 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 505. 
54 Martin Wiklund, »Kalla kriget som motbild i 60-talsvänsterns berättelse«, Kim 

Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson (red.), Hotad idyll. Berättelser om svenskt 
folkhem och kallt krig (Lund: Nordic Academic Press, 2004). 

55 Salomon 1996, s. 9. 
56 Salomon 1996, s. 294f. Den tredje världen väckte inte bara en solidarisk ådra hos 

den nya vänstern, utan även beundran och inspiration. Här tycktes människor sjuda av 
politiskt engagemang, i kontrast till ett förstelnat politiskt tankeklimat i väst och öst. Här 
fanns arbetarna som skulle bana väg för världens progressiva utveckling. Här fanns den 
tro på revolutionens aktualitet och fördjupad demokrati som saknades i väst. Se Edman 
2004, s. 162f.; Malmberg 219f. 

57 Salomon 1996, s. 314. 
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på marxism-leninism och anspelade på revolutionära skeenden i Kina 
och Ryssland. Därigenom fck såväl det vietnamesiska folket som svenska 
arbetare spela de politiska huvudrollerna i tidens kamp mot imperialism 
och kapitalism.58 Världsmedborgarrörelsen hade sålunda nu ett annat 
politiskt tankeklimat att orientera sig i. 

I denna politiska situation, där den politiska gränsen mellan nord och 
syd stärktes, hade den så kallade tredje världen blivit en projektionsyta 
för politiska visioner om ekonomisk utveckling och social ojämlikhet.59 
Projektionsytan visade sig i såväl internationalistiska rörelser som i stat-
liga visioner. Genom bland annat flantropi och utbildning spred USA i 
framför allt länder i Afrika sin version av modernitet (frihet och utveck-
ling) medan kommunistiska stater, som saknade ekonomiska förutsätt-
ningar, betraktade detta som mjuk imperialism och svarade genom att 
förklara socialistisk solidaritet, ett sätt att i länderna där föra fram krav 
om ekonomiskt oberoende från väst. Mot USA:s tal om hjälp och rädd-
ning ställde Sovjetunionen solidaritet och vänskap.60 Tidens universalis-
mer handlade sålunda inte enbart om fred, utan som tidigare i historien 
visade sig universella värdens baksida i maktanspråk.61 Därmed växte det 
fram en ny internationalistiskt inriktad vänster som ställde det rika im-
perialistiska nord mot det fattiga exploaterade syd. Denna konfikt fram-
ställdes som avgörande för världens öde och människors kamp för frihet 
och rättvisa. Nu bleknade den avideologisering och kommunisthets som 

58 Salomon 1996, s. 304–307. Men långt ifrån alla som deltog i rörelsen var ideologiskt 
övertygade om den politiska världsbild som FNL lanserade. Rörelsen lyckades inte nå 
folket eller mobilisera arbetarklassen med sitt ideologiska program. Se Salomon 1996, s. 
309–312. I Sverige fanns i opinionen två huvudsakliga riktningar. Det var en radikal vän-
sterorienterad grupp, en bred antiimperialistisk rörelse som vilade på maoistiska och 
trotskistiska idéer, och den andra var en humanitärt inriktad grupp som anknöt till anti-
kärnvapentraditionen. Överlag användes massprotester och öppet motstånd som meto-
der. En minoritet använde militanta metoder. Se Salomon 1996, s. 295–299. 

59 Kott 2017, s. 346f. 
60 Kott 2017, s. 340–362. 
61 Även om världen hade befunnit sig i en avkoloniseringsprocess sedan andra världs-

krigets slut förekom att stormakter (som Frankrike) vägrade släppa koloniala områden, 
samtidigt som de nya stormakterna USA och Sovjetunionen sökte befästa infytande värl-
den över. Se Kott 2017. 
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hade stått sig stark genom narrativet om ett fritt väst och diktatoriskt öst, 
och det höjdes röster mot den borgerliga dimridå som ansågs ha dolt och 
bevarat ojämlika maktförhållanden, ideologiska konfikter och imperia-
listiska strövtåg.62 

År 1964 framställde Världsmedborgarrörelsen frågan om nord och 
syd som den viktigare i tiden. I samband med att rörelsen integrerades i 
Svenska freds- och skiljedomsföreningen förklarades i Mondialisten att 
redaktörerna Clarence Ekman, Maria Johnson och Ian Hamilton valt att 

behandla sydafrikafrågan, det problem som antagligen kommer att domi-
nera den internationella debatten en lång tid framöver. Vi anser det vara 
av stor vikt att världsmedborgarna deltar aktivt i den debatten – det gäller 
ju inte »bara« problemet apartheid, utan snarare; skall vi kunna nå fram 
till en enad värld, eller kommer konfikten öst – väst att utbytas mot kon-
fikten »färgade« – »vita«. Om fredsrörelsen skall kunna medverka till att 
konfikten löses måste den handla med hela sin samlade styrka.63 

Om rörelsens tidiga år i stort hade kretsat kring människor som lidit 
under andra världskriget riktades nu blicken mot hur människor led i 
»tredje världen«. Denna tredje värld, den bortom väst och öst, den i syd, 
hade diskuterats också under 1950-talet, när konfikten mellan Frankrike 
och algeriska självständighetsrörelser rasade, men under 1960-talet fck 
frågan, jämte växande kritik mot stormakters fortsatta eller nya kolonia-
lism, allt större utrymme i den svenska ofentligheten.64 Vid denna tid-
punkt framställde sig Sverige som en moralisk supermakt, för sin starka 
strävan efer social rättvisa och välfärd, och stöd till tredje världen. Det 
var inte enbart FNL-rörelsen och andra grupperingar som riktade politis-
ka blickar mot misär och exploatering i tredje världen utan också ledande 
politiker engagerade sig i frågan.65 I denna politiska utveckling framförde 
Världsmedborgarrörelsen i sin programförklaring år 1963 att rörelsen ska 

62 Wiklund 2004. 
63 Mondialisten 1964:1, s. 2–3. Citat från sida 2. 
64 För vidare läsning om konfikten nord och syd i det politiska landskapet i Sverige, 

se till exempel Edman 2004, s. 162f.; Malmberg 2004, s. 219f.; Wiklund 2004. 
65 Salomon 1996, s. 295–299. 
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»[s]tödja undertryckta gruppers frigörelse« och »sprida upplysning för 
att utrota rasfördomar«.66 

Nu riktade världsmedborgarna blicken mot bland annat Sydafrika. I 
början av decenniet försökte rörelsen i svensk press införa annonser för 
bojkott av sydafrikanska varor. I Mondialisten informerades att den »LO-
ägda […] Stockholms-Tidningen« nekade initiativet och vid detta till-
fälle citerades i Mondialisten en icke namngiven »Afrikansk frihetsleda-
re« med orden att »[v]i gläder oss åt bojkottaktionen mot sydafrikanska 
varor, som arbetskraf kommer vi kanske känna på den, men vi gläder oss 
åt att omvärlden har lagt märke till vårt lidande«.67 

Samma år fokuserades situationen i Kongo och världsmedborgarna 
passade på att kritisera Förenta nationerna. Under rubriken »En morgon 
i afrikas [sic] hjärta« publicerades i Mondialisten en dikt av Patrice Lu-
mumba, en frihetsledare i det Belgiska Kongo som blev Kongos premi-
ärminister år 1960, som handlade om hur svarta i tusentals år hade lidit 
som djur under de vita. Dikten utmynnade i hoppet om en ny morgon, 
ett fritt Kongo.68 Genom det som tidigare hade skett i Kongo, där folket 
försökt frigöra sig från kolonialmakten Belgien, kritiserade Världsmed-
borgarrörelsen det bristfälliga arbete den menade att Förenta nationer-
na utfört i frågan och framförde att här fnns risk för förlorad »prestige 
i den Afro-asiatiska världen«, och att det var hög tid att världsmedbor-
garna mobiliserade sig för att göra en världsregering av FN.69 I rörelsens 
programförklaring framhölls att den arbetade för »en lösning på U-län-
dernas problem« och att klyfan »mellan rika och fattiga länder« hörde 
till de allvarligaste hindren för att förverkliga ett världssamhälle.70 Frå-
gan om tredje världen, om såväl svält som kolonialism, fanns dock med i 

66 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 
67 »Bojkotten bojkottad«, Mondialisten 1961: 1, s. 9; notis signerad med »Afrikansk 

frihetsledare«, Mondialisten 1961: 1, s. 9. 
68 »En morgon i afrikas [sic] hjärta«, Mondialisten 1961: 1, s. 13. 
69 Karl Olof Andersson, »FN och Världsregeringen«, Mondialisten 1961:2, s. 14, 15. 

Med spända konfikter avsågs situationen i Kongo, situationen med Algeriet och att Israel 
utvecklade kärnvapen. Om hur världsmedborgare berättade om situationen i Sydafrika, 
se till exempel »En röst som tystnat«, Mondialisten 1962: 1, s. 7; Karl Olof Andersson, 
»På svarta listan«, Mondialisten 1961:1, s. 10. 

70 Världsmedborgarrörelsens programförklaring (1963/1965). 

234 

https://v�rldssamh�lle.70
https://Kongo.68
https://lidande�.67
https://rasf�rdomar�.66


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

bilden hos rörelsen sedan den grundades. Samtidigt riktade rörelsen ett 
starkare fokus mot frågan om nord och syd under 1960-talet.71 

Med andra ord sökte världsmedborgarna gå i takt med sin tid men också 
nationellt skedde politiska förändringar. Världsmedborgarrörelsen hade 
sedan sitt grundande förhållit sig till kärnvapenhotet och sommaren år 
1957, när världsmedborgarna mobiliserade sig med kraf, hade cirka 40 
procent varit för en svensk atombomb. I mars år 1961 hade den sifran sjun-
kit till 21 procent.72 En av rörelsens huvudfrågor hade sålunda blivit kallare 
politiskt. Samtidigt hade, som tidigare nämnts, Kampanjen mot atomva-
pen börjat driva frågan sedan 1961. De som engagerade sig i kärnvapenfrå-
gan förhöll sig till ett ständigt framskjutet beslut och mot slutet av 1950-
talet blev det tydligt att det socialdemokratiska partiet önskade överge 
planerna. År 1968 röstade en stark riksdagsmajoritet för ett kärnvapenfritt 
Sverige, och vid den tidpunkten hade Cubakrisen år 1962 utgjort en kul-
men för upprustningen på det världspolitiska planet. Året efer underteck-
nade stormakterna ett provstoppsavtal, och 1968 icke-spridningsavtalet.73 
Detta innebär att en av rörelsens huvudfrågor fck ett slags avslut år 1968. 

Även förutsättningarna för Världsmedborgarrörelsens andra huvud-
fråga förändrades. Sedan mitten av 1960-talet drevs värnpliktsfrågan av 
andra aktörer. År 1965 samlade sig en rad kulturprofler i värnpliktsfrågan 
genom boken Att vägra döda: att vägra värnplikt.74 Det var med anled-
ning av att konstnären Jarl Hammarberg, som för övrigt var registrerad i 
världsmedborgarnas Parisregister, på en utställning på Galleri Karlsson 
i Stockholm visade en afsch med den texten.75 Afschen beslagtogs av 
polisen och Hammarberg åtalades för uppvigling, vilket uppmärksam-

71 Världsmedborgaren (1956–1957); Mondialisten (1958–1964). 
72 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 513. 
73 Se Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 512–513; Gustafsson 2017, s. 263. 
74 Stig Carlson, Lars-Olof Franzén, Lars Gustafsson, Jarl Hammarberg, Ingemar He-

denius, Jan Myrdal och Alvar Nelson skrev i boken. 
75 Se Jarl Hammarberg (1940): »Medlemsförteckningar övriga Sverige« (2): 1 B Hand-

lingar rörande medlemmar och lokaler. 3128. Yvonne Hoogendoorns samling; Jarl Ham-
marberg (red.), Att vägra döda, att vägra värnplikt (Göteborg: Zinderman, 1965). Konst-
närerna Erikson och Larsson har dokumenterat villkoren för vägrare under perioden som 
följde på den uppmärksammade debattboken, 1966–1989 genom att granska ansökningar 
om vapenfri tjänst. Se Erikson & Larsson 2019, s. 83–98. 
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mades i massmedia. Därefer ställde sig 36 intellektuella, kulturprofler 
och författare bakom en skrivelse till regeringen, åklagarmyndigheter 
och domstolar. Den handlade om att tillämpningen av uppviglingspara-
grafen ingrep på yttrandefriheten, och boken Att vägra döda rymde tex-
ter om samvetet och värnplikten för att skapa debatt om vapenvägrares 
och totalvägrares situation. Boken fck positiva gensvar och sades inne-
hålla »djärvhet och tolerans«, vara »en unik skrif i svenskt debattliv« 
och »ett glädjande initiativ«.76 

Nu blåste en förändringens vind. Under den tidiga eferkrigstiden hade 
omkring 80–90 personer per år vägrat värnplikt medan det mot slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet steg till omkring 800 per år, och från 
mitten av 1960-talet till början av 1990-talet beviljades 30 000 svenska 
män vapenfri tjänst.77 En bakgrund till detta är att vid årsskifet 1967 till 
1968 bildades Värnpliktsvägrarnas Centralorganisation (VCO) som hade 
omkring 600 medlemmar, och i samma veva började den radikala freds-
föreningen PAX, med säte i studentkårerna på landets universitet, fram-
gångsrikt driva värnpliktsvägran och pacifsm.78 Möjligen hade kända 
kulturprofler enklare att få betydande gensvar i frågan än »de vanliga 
människorna« i Världsmedborgarrörelsen – som organisatoriskt drev 
frågan sedan år 1957.79 

Men på många sätt hade Världsmedborgarrörelsen brutit ny mark på 
fredsfältet. I en studie av antikärnvapenrörelsen i Sverige noterar David 
L. Westby att världsmedborgarnas aktioner fck stor publicitet och att rö-
relsen utgjorde en grogrund för framväxten av antikärnvapenrörelsen i 
och med att grupperingar i den eferliknade världsmedborgarnas metod 
att utföra aktioner för medial genomslagskraf.80 I sin tur skulle antikärn-
vapenrörelsen tilldra sig så pass breda skaror att den utgjorde en splitt-

76 Hammarberg 1965. 
77 Ericson Wolke 1999, s. 177; Erikson & Larsson 2019, s. 7. 
78 Ericson Wolke 1999, s. 177. 
79 Gällande världsmedborgare som så kallat vanliga människor, se till exempel »Om 

verksamheten i sommar…«, Världsmedborgaren 1956:1, s. 18f: »Det är det vi enkla, van-
liga människor behöver«. Citat från sida 18; Urban Liberg, »Utbildning till fred vill vi 
ha…«, Mondialisten 1958: 3, s. 8. 

80 Westby 2002, 1–35, s. 13. 
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rande kraf för den i tiden starka socialdemokratin.81 Därtill, som Salo-
mon skriver, vidareutvecklade FNL-rörelsen den demonstrations- och 
aktionskultur som kännetecknade antikärnvapenrörelsen.82 

Mot den bakgrunden kan det diskuteras huruvida FNL-rörelsen bar 
embryot till 1970-talets och 1980-talets rörelser, vilket Salomon skriver. 
Även världsmedborgarna hade intensivt använt gatan som arena och mo-
biliserat sig utifrån tanken att det var ett mål i sig att vara aktiv.83 Med 
andra ord kombinerade också Världsmedborgarrörelsen, som FNL-rö-
relsen, ofentligt synligt framträdande i kollektivt agerande med en gräs-
rotsorganisering.84 Flera punkter som kännetecknade FNL-rörelsen, 
präglade även Världsmedborgarrörelsen. En särskilt viktig punkt är just 
att världsmedborgarna också agerade expressivt där de skapade historia 
och kultur i den kollektiva handlingen.85 Även det att nya sociala rörel-
ser framhävde ett världsmedvetande som var bredare än arbetarrörelsens 
internationalism är något som framträdde redan under 1950-talet med 
världsmedborgarna.86 Det är i historieskrivningen vanligt att sådant date-
ras senare. Ett annat exempel är att historikern Holger Nehring till 1970-
talet har daterat fredsaktörers samlade kraf om varningar om att fram-
tida krig hotade att förinta mänskligheten, men en sådan samlad politisk 
kraf hade sina föregångare hos de världsmedborgare som mobiliserade 
sig världen över genom Citoyens du Monde.87 

Redan med andra världskriget skapades sålunda ny politisk kultur. Det 
märks inte minst i hur världsmedborgarna drev fram ett radikalt projekt 

81 Salomon, Larsson & Arvidsson 2004, s. 11. 
82 Salomon 1996, s. 300. Samtidigt förekom i FNL-rörelsen kritik mot antikärnvapen-

rörelsen, utifrån den ideologiska positioneringen att människor i tiden skulle ta ställning 
mot imperialism och konsumtion i väst. 

83 Det var en tid av en ny politisk kultur, skriver Salomon, av demonstrationer på gator 
och torg: av politiska paroller med fygblad, appellmöten, talkörer och utomparlamenta-
riska metoder. Se Salomon 1996, s. 9f. 

84 Salomon 1996, s. 319–322. De nya sociala rörelserna, skriver Salomon, saknade den 
organisatoriska karaktär och formella hierarkiska struktur som etablerade organisationer 
hade. Istället fokuserades synliga aktioner och gräsrotsdemokrati. Se Salomon 1996, s. 17. 

85 För vidare läsning om detta hos FNL-rörelsen, se Salomon 1996, s. 17. 
86 Salomon 1996, s. 30f. 
87 Nehring 2017, s. 510. 
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för demokrati och frihet och hur deras politiska revolt riktades mot kon-
ventioner och auktoriteter. Skillnaden är inte enbart det uppenbara – att 
det var olika händelser som fokuserades under sent 1940-tal respektive 
1960-talet och senare – utan också att när världsmedborgarna lanserade 
nya sätt att tänka och agera politiskt var det i ett 1950-tal där ideologierna 
inte gavs politiskt utrymme i nya visioner.88 

En reaktopisk orientering fångad i tiden 
I slutändan fck mondialismen och Världsmedborgarrörelsen en kort 
historia. De organiserade världsmedborgarna tog sina första steg under 
sent 1940-tal, åtnjöt en glanstid under den andra hälfen av 1950-talet 
och nådde vägs ände mot mitten av 1960-talet. Kring år 1968 tystnade i 
det 21:a området defnitivt den samlade politiska rösten för att förverk-
liga en varaktig fred genom världsmedborgarskapsidén. De senaste åren, 
när Världsmedborgarrörelsen själv saknade personella och ekonomiska 
resurser, försökte den dröja sig kvar i det ofentliga rummet genom att 
cirkulera sina idéer i andra föreningars tidskrifer, i Freden och Provie, 
likt den hade fört fram sina idéer i Storm under det sena 1940-talet och 
tidiga 1950-talet. 

Vidare hade Världsmedborgarrörelsen sedan den antog organisatorisk 
form i Sverige kring år 1957 förespråkat en öppen och decentraliserad or-
ganisering där det inte fanns en utsedd ledare och där medlemmar kom 
och gick, såväl i rörelsen som på positioner i den. Men under 1960-talet 
rörde sig också världsmedborgare intensivt mellan fera fredsgruppering-
ar, i ett politiskt landskap där nya föreningar hade bildats. I det samman-
hanget uppstod konfikter i Världsmedborgarrörelsen där världsmedbor-
gare drog rörelsen åt olika håll. 

Det som nu skedde var att Världsmedborgarrörelsen saknade möjlig-
heter att förverkliga den början den hade initierat. För att politisk frihet 
ska bestå i en förverkligad vision, menar Arendt, krävs inte enbart en fri 

88 Om hur FNL-rörelsen ställde etablerade föreställningar och grundläggande sam-
hällsfrågor på ända, och lanserade ett nytt sätt att tänka och arbeta politiskt, utifrån en 
fokusering av Vietnamkriget se Salomon 1996. 
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politisk kraf utan också en stark kraf. Den första fasen i en ny början, 
menar Arendt, initieras av en ledare som är den första bland de andra 
(jämför Davis) och de som följer ger sitt stöd. Detta stöd krävs för ett för-
verkligande – för ingen »kan någonsin åstadkomma någonting, bra eller 
dåligt« skriver Arendt »utan hjälp av andra«.89 När Arendt resonerar om 
möjligheter och problem med lydnad i den politiska sfären skriver hon 
att lydnad till en viss gräns krävs för att hålla samman en politisk organi-
sering efersom lydnad också i en plural samvaro innebär att stödja, vil-
ket är en förutsättning för att en ny början ska bestå.90 

Det innebar sålunda inte enbart att redan aktiva världsmedborgare 
fortsatte att samlas kring de minnen och förväntningar som Världsmed-
borgarrörelsen hade byggt sin politiska samvaro på utan också att fer gav 
sitt stöd, att fer vägleddes av samma minnen och förväntningar. För att 
visionen ska förverkligas till något permanent behöver den bäras fram av 
fera i en plural fri makt, en politisk samvaro, och det vore enbart möjligt 
om ett betydande antal i tiden orienterade sig på samma sätt som världs-
medborgarna. I detta fall innebär det att världsmedborgarnas politiska 
dröm, med dess idéer och praktiker, krävde ett vidsträckt politiskt er-
kännande. Under 1960-talet lyste detta betydande erkännande med sin 
frånvaro. 

Nu skulle Världsmedborgarrörelsen göra sin politiska strävan gällan-
de bland nya politiska rörelser som ingrep i samhällsutvecklingen uti-
från andra erfarenheter och idégrunder, i en situation av nya krig och 
konfikter. Som till exempel Delanty skriver rymmer en kosmopolitisk 
åskådning en kritik av verkligheten, men verkligheten förändras.91 I det 
politiska landskap som världsmedborgarna orienterade sig under 1960-
talet utvecklades motsättningar mellan pacifstiska positioneringar och 
antiimperialistiska. Nu kunde ett pacifstiskt ställningstagande tolkas 
som ett stöd till USA, medan bomber rasade över invånarna i Vietnam.92 
Det var inte längre tidpunkten efer andra världskriget utan tidpunkten 

89 Min översättning, se originalet på engelska: »can ever accomplish anything, good 
or bad, without the help of others.« Ur Arendt 2003B, s. 46f. Citat från sida 47. 

90 Arendt 2003B, s. 46f. 
91 Delanty 2012B. 
92 Salomon 1996, s. 97f. 
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för ett intensiferat Vietnamkrig (1955–1975).93 Det är en situation som 
har likheter med hur syndikalister tyngdes av en ideologisk splittring 
under andra världskriget, under hotet av fascism, som beskrevs i kapi-
tel två. Där kunde våldet framstå som den enda möjligheten till frigö-
relse medan icke-våld eller antistatlig positionering kunde framstå som 
undfallenhet. 

Därtill hade Världsmedborgarrörelsen byggt sin politiska vision på 
kritik mot nationalism och internationalism. Tidigare förhöll sig Världs-
medborgarrörelsen inte minst till Förenta nationernas mindre radikala 
kosmopolitism, en slags internationalism-nationalism, men under 1960-
talet behövde rörelsen också hantera den politiska internationalism-na-
tionalism som växte i såväl tredje världen som i politiska rebellgrupper på 
hemmaplan. Relaterat till det är att den radikala vänstervågen markerade 
de politiska ideologiernas återvändande i det politiska landskapet, vilket 
givetvis skar sig med Världsmedborgarnas idéprogram som tydligt var en 
distansering från ideologiskt tänkande och agerande.94 

Utmaningarna handlade emellertid inte enbart om Världsmedbor-
garrörelsens idéer (pacifsm, antinationalism, antimilitarism och ideo-
logikritik) utan också om dess tidsorientering. När skiljelinjen mellan 
nord och syd stärktes hade inte enbart skiljelinjen mellan öst och väst 
till viss del (med det relaterade kärnvapenhotet) bleknat utan även andra 
världskriget framstod allt mer tillhörande historien. Möjligen fck rörel-
sen svårigheter att knyta fer till sin politiska vision, som utvecklades mot 
minnen av krig, när det politiska landskapet präglades av nya konfikter. 
Som Arendt uttrycker det är det händelser, inte blott idéer, som föränd-
rar världen.95 Och världen förändrades. Det var ett annat politiskt land-
skap att förhålla sig till under 1960-talet än det var under det sena 1940-
talet och 1950-talet. 

När Världsmedborgarrörelsen och mondialismen i Sverige väcktes av 
händelserna i Paris och Karlskrona år 1948 och 1949 var det vid en tid-

93 Edman 2004, s. 162f. 
94 För vidare läsning om ideologi i FNL-rörelsen, som vann mark under 1960-talet, 

se Salomon 1996. 
95 Arendt [1958] 1998, s. 273. 
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punkt när människor längtade efer en ny början, och stod vid en punkt 
noll. Rörelsens agerande var inte enbart förankrad i sitt nu utan också i 
en historiskt meningsskapande berättelse och en sådan berättelse, som i 
detta fall fokuserade förfutna krig och inte minst andra världskriget, ska-
pade beständighet åt rörelsens politiska samvaro, och dess vision.96 I en 
tidsöppning fungerade krigsminnen, framför allt soldaters erfarenheter, 
som ett idéfundament. Det kan förklaras som att mondialismen sanno-
likt inte hade formerats, i de handlingsinriktade kollektiv som Citoyens 
du Monde och Världsmedborgarrörelsen var, om andra världskriget inte 
hade inträfat. 

Men att rörelsen till stor del utvecklade sin framtidsvision, och sin 
samhällskritik, på minnen av det förfutna, att framtidsvisionen tyd-
ligt inbegrep en berättelse om dåtiden, gjorde den sårbar när minnen 
av andra världskriget bleknade under nya konfikter i samtiden. Möjli-
gen kan det uttryckas som att Världsmedborgarrörelsen var fången i den 
politiska tid den hade utformat. Nuet är, framhåller Arendt, lokaliserat 
mellan förfutenhet och framtid, och står aldrig still. Det innebär att en 
aktör som placerat sig i ett visst nu, i en viss relation till förfutenhet och 
framtid, möter utmaningar i sin politiska tidsorientering när det omgi-
vande nuet förändras.97 

Som har framgått i tidigare kapitel fyra hade den politiska aktiviteten 
att förlåta en roll i Världsmedborgarrörelsens sätt att hantera det förfut-
na. Världsmedborgarna mindes ett inte längre, och rörelsens meningsska-
pande berättelse om soldater och krig knöt samman de världsmedborgare 
som gjorde sig synliga i ofentligheten för att leda vägen till en samhälls-
förändring. Men som Arendt skriver har praktiken att förlåta inget slut-
mål utan det är snarare en pågående praktik.98 Peys, som diskuterar denna 
temporala politiska praktik hos Arendt, skriver att en sådan politisk prak-

96 Detta har diskuterats av Buhre, se Buhre 2016. Om historiskt meningsskapande, se 
även Arendt [1958] 2016. 

97 Dessa aspekter ur Arendts temporala modell har diskuterats av till exempel Peys. 
Se Peys 2020, s. 118. 

98 Jag har här använt den engelskspråkiga utgåvan: Hannah Arendt, On Violence (New 
York: Harcourt Publishing Company, 1969), s. 51. Se även Om våld: Arendt [1969] 2008. 
Se för detta tema också Arendt [1958] 2016, s. 309–318; Arendt 2005, s. 59. 
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tik ständigt kräver nytt agerande och när aktiviteterna försvagas, när inter-
aktioner avstannar, tar det död på det politiska kollektivet.99 

Det var sålunda Världsmedborgarrörelsens politiska kollektiv som 
dog när förutsättningar att mobilisera sig försvårades. Rörelsens politis-
ka samvaro byggde från dess början på handlingsinriktat agerande där 
framtidsvisionen utvecklades i en plural samvaro, och när människor i en 
politisk gemenskap slutade att interagera upphörde den politiska gemen-
skapen att existera. Politisk makt, menar Arendt, uppstår mellan männi-
skor i såväl små som stora organisationer – men den försvinner så snart 
de blir passiva och skingras.100 När Världsmedborgarrörelsen upplöstes 
kom den, liksom mondialismen, att falla i glömska. Men i någon mån har 
rörelsens mondiala medborgaridé varit levande genom tid. 

Exkurs: en levande men omtvistad idé 
Decennierna 1940-tal, 1950-tal och 1960-tal är del av pågående historia på 
så sätt att det dels fnns människor som erfarit ovan nämnda period som 
ännu är i livet, dels att det undersökta förloppet kronologiskt sett är så 
pass nära dagens samtid att det inte blott hör det förfutna till. På så sätt 
kan mondialismen, för att använda Kristian Petrovs formulering, betrak-
tas som en förfutenhet levande i nuet.101 Under mitt arbete med denna 
avhandling har jag träfat människor som i dag har ett världsmedborgar-
pass, som berättat att de burit någon av de rocknålar som Världsmedbor-
garrörelsen cirkulerade eller att de varit med att utropa en mondial zon 
i Sverige. Det kan vara en uppgif för framtida forskning att samla per-
soner som dessa och låta dem berätta vilka vägar mondialismen tog dem 
sedan 1970-talet och framåt, inte minst efersom det kan fnnas bevarade 
källor i lokala arkiv runt om i landet. På vilka sätt mondialismen levt kvar 
bland personer i Sverige och Skandinavien sedan Världsmedborgarrö-
relsen upplöstes är dock inte en fråga för denna avhandling att besvara. 

99 Peys 2020, s. 66f, 117. 
100 Arendt [1958] 2016, s. 264–267, 270. För vidare läsning om denna aspekt i Arendts 

arbeten, se till exempel Peys 2020, s. 41, 64. 
101 Petrov 2006, s. 10–12. Se även Hobsbawm 1997, s. 228–240. 
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Däremot har historikern Michel Auvray givit en skymt av detta i sin 
studie av moderrörelsen i Frankrike. Citoyens du Monde var, skriver Auv-
ray, en spektakulär historia för sin intensitet, men den var kort.102 Som 
kollektiv organisering hade den en guldålder åren 1948 till 1950. Under 
den perioden hade Citoyens du Monde intensiv politisk kraf men efer år 
1953 blev den betydligt mindre synlig i ofentligheten. Rörelsens idéer, 
menar Auvray, har dock visat sig som ringar på vattnet under lång tid 
därefer.103 Dels fck Citoyens du Monde förgreningar världen över sedan 
1950-talet, dels grundade idén fera parallella initiativ. 

Redan under andra hälfen av 1950-talet drev kända profler mondialis-
tidén i olika forum. Dit hör Albert Einstein som i fransk press har beskri-
vits som en pionjär för mondialist- och världsmedborgaridén, och som 
stöttade »den olycklige Garry Davis«.104 Som sagt rörde sig fera kända 
personer kring Davis och Citoyens du Monde, däribland Albert Camus, 
och ur rörelsens pluralistiska karaktär föddes olika initiativ där till exem-
pel Bertrand Russell deltog i l’Association universelle des parlamentaires 
pour une gouvernment mondial.105 Mondialistidén har också inspirerat i 
vitt skilda sammanhang för de som önskade följa sitt samvete i frågan om 
krig och de som brann för rättighetsfrågor på något sätt.106 

Kanske visade sig idéns vitalitet framför allt i att fera av dess anhänga-
re inte släppte sin lojalitet även om politiska mobiliseringar avstannade. 
Många av de engagerade, skriver Auvray, förblev lojala sin övertygelse 
om universellt broderskap och fortsatte att identifera sig som mondi-
alister. Davis, som tidvis hade eko i pressen genom åren som den lilla 

102 Auvray 2020, s. 252. 
103 Efersom det fnns betydligt färre källor efer 1953 har Auvray inte kunnat göra en 

lika utförlig skildring av rörelsens händelseutveckling därefer men visar på vilka sätt rö-
relsens idéer har lämnat spår i det kollektiva minnet i Frankrike. 

104 Min översättning ur Auvray från sidan 255: »Il a été vraiment l’un des pionniers d 
l’idée mondialiste, et le titre de ›citoyen du monde‹, inventé [sic] par l’infortuné Garry 
Davis, auquel il avait donné un large appui, lui convient mieux qu’à quiconque«. Einstein 
engagerade sig i Comité d’honneur i Fédération mondiale (MUFM) och i Conseil mondial 
pour l’Assemble constituante des peuples (MUCM). Se Auvray 2020, s. 254f. 

105 Auvray 2020, s. 253–280. 
106 Auvray 2020, 253–280. 
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människan gav inte upp när utmaningarna växte kring honom.107 År 1972 
försökte Davis ge idén nytt liv genom att grunda ett världsmedborgar-
parti (le Parti des citoyens du Monde) men utan framgång, och det snarare 
väckte irritation. En förespråkare för det internationella registret menade 
att Davis genom initiativet för ett parti framstod som själva världsreger-
ingen.108 Att som Davis försöka driva mondialistidén i etablerade poli-
tiska rum, när han stod utan ett kollektiv, skulle också visa sig fruktlöst. 
Hans försök att ställa upp i kommunalval, och till och med drömma om 
presidentvalet, ledde inte någonstans.109 Auvray har beskrivit det som att 
Davis fångades av sin tid men inte tappade sin beslutsamhet.110 

I övrigt är det Robert Sarrazac Soulages hjärteprojekt mondialisering 
som gått till historien. År 2000 frades 50-årsjubileum av den första mon-
dialiserade zonen Cahors och för idén om en väg utan gränser. Men nya 
verksamheter för mondialisering, såsom att grunda mondiala samhäl-
len, återlansera register och grunda press, har sammantaget varit utan 
framgång.111 Samtidigt fnns än i dag mondialiserade zoner. Detta upp-
märksammades år 2017 i Te Guardian i artikeln »Mondialists, unite! 
Te forgotten story of a global pacifst movement« där journalisten Isa-
belle Mayault rapporterade från den första mondialiserade zonen Ca-
hors. Bland de omkring 21 000 invånarna där är det få som känner till 
historien om mondialism, men bortom Cahors har fera platser fortsatt 
att förklaras som mondiala, däribland i Togo, Senegal och Demokratiska 
republiken Kongo. 

Vidare fnns fera som menar att det åter är en tidpunkt där mondia-
lism kan väckas på nytt. Till exempel säger sociologen Stéphane Dufo-
ix, som intervjuas i ovan nämnda artikel, att »Te quotes of the Cahors 
movement could be printed verbatim in the newspapers today, and they 
would be audible and signifcant. Tat simply wouldn’t have been the 
case 25 years ago«. Möjligen är det så, att tiden på nytt är inne för en 

107 Auvray 2020, s. 256. 
108 Auvray 2020, s. 256f. 
109 Auvray 2020, s. 253–280. 
110 Auvray 2020, s. 259. 
111 Auvray 2020, s. 260f. 
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mondial medborgaridé, att en handlingsinriktad kosmopolitisk åskåd-
ning åter kan göra sig gällande på den politiska arenan. 

Kanske någon av de omkring 200 000 personer som i dag är listade 
i världsmedborgarregistret i Paris och som genom Davis organisation 
World Service Authority tilldelas världsmedborgarpass bildar en politisk 
samvaro i framtiden. Men ett sådant initiativ vore kanske mer påkallat för 
en statslös person som Edward Snowden än för en före detta amerikansk 
president som Barack Obama, två personer som i dag har sådana pass.112 
För vad innebär det att ha ett världsmedborgarpass i dag? 

Detta symboliska pass får inte bara skilda laddningar beroende på vem 
som bär det, utan de kan också vara blott symboliska för dem som har 
ett nationalstatligt legitimt pass tryggt i fckan. För världsmedborgar-
passen har visat sig problematiska. Davis har förvisso vid fera tillfällen 
kunnat korsa gränser med sitt pass, samtidigt har passen givit problem 
för till exempel studenter utan visum eller migranter utan uppehållstill-
stånd som använt dem.113 Sett till denna problematik har Davis upprepa-
de gånger fått tillbringa tid i domstolar och fängelser för att ha sålt dessa 
pass.114 Att världsmedborgarpassen inte ses med blida ögon av ordnings-
makten är föga anmärkningsvärt, vad som är mer påkallat att belysa är 
att när passen används av individer resulterar det i problem för individer, 
snarare än att passen blir en politisk kraf för politisk förändring. För det 
kräver ett kollektiv, och en mondial världsstat, att till slut fullfölja det steg 
som en gång inleddes i Cahors. 

Världsmedborgaridéns utmaningar och gränser 
Under sent 1940-tal och in i 1950-talet formulerade organiserade världs-
medborgare, utan att egentligen ställa frågan, vad det innebär att vara 
en god medborgare. Genom deras svar blottades ett flosofskt problem 

112 Isabelle Mayault, »Mondialists, unite! Te forgotten story of a global pacifst mo-
vement«, Te Guardian, 2017-07-20. 

113 Auvray 2020, s. 258. 
114 Till och med Davis ansökte om amerikanskt medborgarskap för att få identitets-

handlingar när han fastnade utomlands på en resa där han hade använt sig av världsmed-
borgarpasset. Se Auvray 2020. 
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med moralisk prägel: hur politik kan tänkas, och hur människor genom 
det kan föreställa sig det goda samhället. I rörelsens mycket handlings-
inriktade utövande cirkulerade sålunda abstrakta etiska principer, och 
världsmedborgarna valde att vägledas av en ideal medborgare som perso-
niferades av en god människa som uppfyllde sin plikt till mänskligheten. 
Detta har i sin tur belyst ytterligare fundamentala frågor som har berörts i 
denna avhandling: Vad är mänsklig natur? Hur kan människor samverka 
i en gemenskap? Vad möjliggör en ideal samhällsordning? 

Som har framgått väckte Världsmedborgarrörelsen liv i ett gammalt 
ideal. Världsmedborgaridén har sedan åtminstone antiken cirkulerat 
bland människor som ansett sig tillhöra världen, och sökt harmoni i sin 
tillvaro. Frågor som rörelsen ställde, om varaktig fred och det goda med-
borgarskapet, har i västerländsk idéhistoria varit teoretiska diskussions-
ämnen sedan åtminstone upplysningstiden. Världsmedborgarna anknöt 
till sådan teori när de praktiserade kosmopolitism i sitt handlingsinrik-
tade politiska agerande. 

När världsmedborgarna upplevde sig stå vid en punkt noll vid den kri-
tiska tidpunkten efer andra världskriget mötte de fera utmaningar i sina 
försök att utveckla ett nytt medborgarskap. Den världsmedborgare som 
så tydligt bearbetade minnen av västerländsk historia, och som formera-
de en framtid delvis utifrån normativa eurocentriska tankar, hade möj-
ligen svårigheter att få med sig världens befolkning, öst och syd, i sin 
kosmopolitiska gemenskap. Andra utmaningar gällde makthavare i såväl 
väst som öst. Även om världsmedborgarna organiserade sig i en tid där 
fera uttryckte vikten av universell samhörighet, att ta avstånd från na-
tionalism, var det en spänd internationell politisk situation där medbor-
gare förväntades sluta upp för att skydda nationalstatens gränser. I denna 
situation kunde världsmedborgaren förknippas med hotfullt bristande 
fosterlandskänsla, med Sovjetinternationalism, men också med kapita-
listisk imperialism. 

Det var som sagt med Sovjetunionens sammanbrott och USA:s intåg 
som dominerande världsmakt som orden kosmopolit och kosmopolitism 
åter kunde inta positiva eller mer neutrala innebörder. När Berlinmuren 
föll kunde, i en tillfällig harmoni, drömmen om en enad värld stärkas. 
Det var kring denna tidpunkt, in i 1990-talet, som begreppen åter väck-
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tes, nu i teoribildningar. Sedan dess har kosmopolitism intensivt disku-
terats i olika forskningsfält. 

Flera, som sociologen Ulrich Beck och flosofen Kwame Anthony Ap-
piah, har i sina teorier sökt väcka kosmopolitiska ideal på nytt och göra 
dem relevanta för samtiden.115 En kosmopolitisk åskådning har genom 
tid utmärkts av att kretsa kring ett ställningstagande om vad som är, vad 
som borde vara och hur det som är kan förändras.116 Med andra ord kan 
kosmopolitism, oavsett om det tillämpas av en politisk aktör eller fors-
kare, användas för att ställa ett verkligt samhälle mot ett idealt. Som flo-
sofen Georg Cavallar skriver är det fera samtida uttolkare av kosmopo-
litism som tar sin utgångspunkt i en moralisk-politisk-rättslig innebörd. 
I det sammanhanget cirkulerar Kants arbeten om rätt och etik alltjämt 
som tongivande tankestof.117 

Många som i dag utgår från moraliska och politiska frågor har i kosmo-
politisk teoriutveckling problematiserat en global och nationell verklig-
het.118 Till exempel har Beck hävdat att i en globaliserad värld räcker inte 
nationell politik utan att det krävs en kosmopolitisk världsordning.119 Vi-
dare har bland andra flosoferna Kemp och Nussbaum väckt liv i stoikers 
moraliska ideal när de problematiserar en samtida verklighet dominerad 
av nyliberal ideologi. Enligt dem har en skenande globalisering resulte-
rat i en skenbar demokrati, med svag respekt för mänskliga rättigheter, 
där en ideal kosmopolitisk verklighet är färran.120 De diskuterar kosmo-

115 Beck 2005; Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strang-
ers (New York/London: .W Norton, 2006). 

116 Se till exempel Kleingeld 1999, s. 505–524; Nowicka & Heil 2015. Se även Robert 
Fine som skriver att det ofa är ett ideal där kosmopolitiska röster »seem to construct 
an image of the world as it ought to be that has little connection with the world as it is«: 
»Taking the ›Ism‹ out of cosmopolitanism. An essay in reconstruction«, European Jour-
nal of Social Teory, 6 (4) (2003), s. 451–470. Citat från sida 466. 

117 Georg Cavallar, »Cosmopolitanisms in Kant’s philosophy«, Ethics & Global Poli-
tics 5:2 (2012), s. 95–118, doi: 10.3402/egp.v5i2.14924. 

118 Dit hör bland andra Bruce Robbins, Pheng Cheah och Kwame Anthony Appiah. 
119 Beck 2005. 
120 Till exempel Kemp 2005; Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical 

Defense of Reform in Liberal Education (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1997). För vidare läsning om Nussbaums arbeten, se Synne Myrebøe, Kultiveringens poli-
tik. Martha Nussbaum, antiken och flosofns praktik (Umeå: Umeå universitet, 2019); Jo-

247 



 

 

 
 

 
 
 

politism i ett pedagogiskt sammanhang där båda strävar efer att bilda 
och fostra dagens människor till ansvarstagande världsmedborgare.121 Att 
kosmopolitism används för att problematisera nationalism och liberalism 
ska förstås mot bakgrunden att globaliseringen har brett ut sig, samtidigt 
som nationalismen har stärkts. Samtidigt har en ökad globalisering i vissa 
fall försvagat nationalstatliga lagstifningar, och i samma period har plu-
rala kulturella perspektiv stärkts – i takt med att främlingsfentlighet växt. 

I detta mångfacetterade politiska sammanhang är kosmopolitismens 
innebörder många och ofa vaga. Det hör givetvis samman med att kos-
mopolitism behandlas i vitt skilda områden. Dit hör pedagogik, flosof, 
sociologi, kulturteori och historia, och över dessa fält kan begreppet re-
lateras till globalisering, transnationalism och internationalism.122 

Gällande globalisering och kosmopolitism förekommer i vissa fall en 
glidning. Det kommer till uttryck i att de två kan likställas, som i till 
exempel en statlig utredning i Sverige där det förklaras att ett världssam-
hälle tidigare har ansetts utopiskt men att en global värld blivit verklig-
het.123 Ett annat exempel är att nyliberalism kan belysas som en form av 
kosmopolitism, för dess förespråkande av fri (men ekonomiskt beting-
ad) invandring.124 

Att kosmopolitism kan tillskrivas skilda innebörder har till viss del sin 
förklaring i begreppets historia. Redan under upplysningstiden förekom, 
som Kleingeld har visat, en kosmopolitisk åskådning riktad mot global 
handelsgemenskap – vilken hon menar hade svagare moraliska och poli-
tiska anspråk än andra kosmopolitiska åskådningar.125 Kleingeld skriver 
att en sådan positionering grundades på tolerans och rättigheter mellan 
jämbördiga handelspartners, och denna utvecklades i samspel med eko-
nomisk teori under upplysningstiden, och som ett motstånd mot tidens 

shua Cohen (red), For Love of Country. Debating the Limits of Patriotism – Martha Nuss-
baum and Respondents (Cambridge: Beacon Press, 1996). 

121 Kemp 2005; Nussbaum 1997. 
122 Med andra ord har de teoretiska diskussionerna och de empiriska förutsättning-

arna gällande kosmopolitism i dag en bred ram. 
123 Gustafsson 2022. 
124 Gustafsson 2022. 
125 Kleingeld 1999. 
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statliga och politiska regleringar.126 Men i takt med att en sådan kosmo-
politisk positionering utvecklades växte det också fram en negativ syn 
på kosmopoliter. I svensk press under 1800-talet framträder att de som 
identiferade sig som patrioter kunde nedlåtande kalla frihandelsföre-
språkare för kosmopoliter.127 Ännu en förändring uppenbarar sig i hur de 
eferkrigstida världsmedborgarna kom att kritisera den verklighet som 
en ekonomiskt inriktad kosmopolitism hade banat vägen för. 

När marknaden bredde ut sig, skrev Soulage i Mondialismen mot kriget, 
utspelade sig allas krig mot alla. Mondialismen, däremot, handlade om 
fred.128 Soulage förklarade att Citoyens du Monde använde mondialisation 
i en betydelse som syfade till fred och rättvisa, och att det inte skulle för-
växlas med den samtida processen globalisering – som han likställde med 
marknadskrafernas utbredning.129 Senare, under 1960-talet men fram-
för allt under 1990-talet, fungerade mondialisering i franskt språkbruk 
som en synonym till globalisering – i ekonomisk vokabulär.130 Men det 
är en annan historia. Under 1950-talet ägde Citoyens du Monde begrep-
pet. I dag förekommer det att det på liknande sätt görs skillnad mellan 
kosmopolitism och globalisering. Beck, till exempel, menar att kosmo-
politism utgörs av ideal, och att globalisering är en pågående process och 
samtida verklighet.131 

Även i relationen mellan internationalism och kosmopolitism fnns 
snårigheter, som har sin botten i en globaliserad verklighet. Dagens dis-
kussioner av kosmopolitism, som till exempel Cheah skriver, kan bli väl 
sammanbundna med internationalism. Att människor lever i en global 
och mångkulturell värld, menar Cheah, innebär inte att de är universellt 

126 Även om föreställningar om möjligheten till fredliga relationer mellan stater före-
kom var det inte som en huvudsaklig drivkraf. Sådana kosmopoliter kunde rikta kritik 
mot det dominerande ekonomiska systemet merkantilism. Se Kleingeld 1999, s. 505–524. 

127 Se Gustafsson 2022. 
128 Sarrazac 1950, s. 10 ur Auvray 2020, s. 12. 
129 Citerat av Auray 2020, s. 12. Se även Sarrazac 1950, s. 10. Det är geohistorikern 

Vincent Capdepuy som i sin forskning om mondialisering har visat på en tidigare bety-
delse av mondialisation. Se Capdepuy 2011; Capdepuy 2013. Se även Auvray 2020, s. 11f. 

130 Auvray 2020, s. 11; Capdepuy 2011; Capdepuy 2013. 
131 För vidare läsning, se Beck 2005; Beck & Grande 2006; Ulrich Beck, What is Glo-

balization? (Cambridge, 2000). 
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förenade politiskt och moraliskt sett.132 I sin förståelse av kosmopoli-
tism tar Cheah avstamp i stoisk flosof, där idén att vara kosmopolit inte 
är begränsad till att känna sig hemma i rumslig vidsträckthet, kulturellt 
och ekonomiskt sett (jämför kulturell mångfald och global handelsge-
menskap) utan att grunden i idén är utvecklad medkänsla och höjande 
av förnufet i mellanmänsklig samvaro. Som har redogjorts för i denna 
avhandling fck en sådan moralisk innebörd politiska uttryck under upp-
lysningstiden, i projekt för frihet och fred. 

Men begreppet kosmopolit, och dess synonym världsmedborgare, 
har haf mångfasetterade innebörder sedan 1700-talet och framför allt 
sedan 1800-talet. Bland de varianter som Kleingeld har utmejslat från 
upplysningstiden, vilka hon menar är vitala i ofentligheter i Europa än i 
dag, förekommer de festa i dag i teori: kosmopolitism kopplas till moral 
och politik, till federationstanken och lagstifning (jämför internatio-
nell rätt) och även till kulturell pluralism och vidsträckt marknad (jäm-
för mångkulturalitet, globalisering).133 Dessa mångtydiga, skifande och 
i vissa fall motstridiga betydelser spänns nu mot en ny verklighet, och 
det innebär att tolkningarna kan bli än fer i takt med nya samhällsför-
ändringar. 

Vad kosmopolit, världsmedborgare och kosmopolitism har kommit 
att innebära sedan begreppen aktualiserades kring 1990-talet är sålunda 
en fråga med många svar. När dessa begrepp har fgurerat i statliga utred-
ningar i Sverige har de kopplats till fera företeelser. Kosmopolitism har 
använts för att belysa individualitet i människors relationer till kulturell 
eller nationalstatlig tillhörighet; för att förklara en identitet bland utri-
kesorienterade svenskar (röstar i EU-val) eller bland generationer (1970-
tal, 1980-tal) som genom sina uppväxtförhållanden i en globaliserad värld 
haf svagare svensk identitet. Ett annat identitetsexempel är den mång-
kulturella, som kan diskuteras i skolundervisning, där också vissa platser 
eller personer genom historien utifrån den utgångspunkten kan beskri-
vas som kosmopolitiska. Samtidigt används begreppen om folkgrupper, 

132 Cheah 1998, s. 20. 
133 Kleingeld 1999. 
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som romer, eller om sociala grupper, som statslösa.134 Med andra ord är 
begreppen än i dag mångtydiga. 

I dag kan dessa begrepp ofa användas för att beskriva samhällstill-
stånd eller individuella identiteter i mer vardagliga sammanhang. Samti-
digt visar också den sprakande teoribildningen politisk laddning. Brän-
nande punkter som kosmopolitforskare i dag diskuterar – nationalism, 
imperialism och globalisering – cirkulerade också när världsmedborgare 
under sent 1940-tal och in i 1950-talet utövade sin kosmopolitiska prak-
tik. Likt teoretiker i dag använde också demonstrerande världsmedbor-
gare Kants moralisk-politiska arbeten för att belysa sin sak. Samtidigt kan 
också den moralisk-politiska kosmopolitismen, om diskussionen avgrän-
sas till innebörder inom den, vara svår att greppa. 

En problematik där är att en kosmopolitisk åskådning har en bred 
skala. Samhällsvetare som David Held och Simon Caney har försökt gra-
dera specifka kosmopolitismer utifrån om de är starka eller svaga, tjocka 
eller tunna. Held, som har resonerat om det senare, menar att en tjock 
variant utgörs av en vision som innefattar alla i världen medan det i en 
tunn uttrycks gränsdragningar.135 Caney i sin tur har behandlat hur svag 
kosmopolitism enbart inkluderar att vissa utvalda moraliska skyldigheter 
bör och ska överskrida gränser medan den starka innebär att kosmopoli-
tism, som rättviseanspråk, står över partikulära samhällen.136 Sett till de 
diskussionerna framstår Världsmedborgarrörelsens tillämpning av kos-
mopolitism som både stark och tjock, men kanske vore absolut ett bätt-
re ordval. 

Att den kosmopolitiska åskådningen i Världsmedborgarrörelsens 
mondialism inte enbart hade tydlig moralisk-politisk karaktär utan också 
absolut karaktär visar sig i ett nästintill fullständigt avvisande av gränser. 
Den avvisade den kulturella och moraliska gemenskapen patriotism och 
den politiska gemenskapen nationalstaten. Detta hade fera konkreta ut-
tryck: det symboliska världsmedborgarpasset som kunde användas för 

134 Detta är några exempel ur statliga utredningar. Se Gustafsson 2022. 
135 David Held, »Principles of cosmopolitan order«, Anales de la Cátedra Francisco 

Suárez, 39 (2005), 153–169. 
136 Simon Caney, »Review Article: International Distributive Justice«, Political Stu-

dies, 49 (2001), 974–997. 
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att korsa nationalstatsgränser, fredsmarscherna där världsmedborgar-
na förbisåg nationalstatsgränserna, motståndet mot den medborgerliga 
skyldigheten att delta i allmän värnplikt och världsmedborgarnas sätt att 
i sin organisering leva som om de redan levde i sin politiska dröm. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Fångna i tiden: slutet för ett politiskt kollektiv 
I kapitel två till fem har det redogjorts för hur mondialismen formera-
des i Sverige från år 1949. Fokus har riktats mot att synliggöra de idéer 
som drev det 21:a området av Citoyens du Monde, det vill säga Världs-
medborgarrörelsen i Sverige som rekryterade i Skandinavien. Genom 
de olika idésammanhang som har vecklats ut har det framgått hur omgi-
vande politiska situationer inverkade på mondialismens formering, vilka 
relationer mondialismen intog till andra ismer och idéer i tiden, vilka 
förhållanden till förfutenhet och framtid som utgjorde mondialismen, 
hur Världsmedborgarrörelsen hämtade tankegods från historiska idétra-
ditioner och hur den kosmopolitiska åskådningen i mondialismen var 
historiskt situerad. 

Även om världsmedborgarna själva menade att de inte representerade 
en lära eller doktrin framträder den mondialism de explicit representera-
de som ett sammanhållet idésystem. Detta idésystem grundades på idén 
att avvisa den nationalstatliga suveränitetsprincipen. I rörelsens tillämp-
ning av världsmedborgarskapstanken i en kollektiv politisk organisering 
utmanade den nationalstaterna, det vill säga det rådande samhällssys-
temet. Rörelsen försökte genom sitt politiska kollektiv etablera ett nytt 
medborgarskap. 

En förklaring till att Världsmedborgarrörelsen i en period där fera 
diskuterade ideologiernas död drev fram en storskalig politisk vision i 
ett politiskt projekt med radikala förändringsanspråk är att den hade en 
tidstypisk karaktär i att utopin i sig var ideologikritisk. Det förekom i 
rörelsen att andra ismer och aktörer nedlåtande beskrevs som ideolo-
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giska. Samtidigt framhöll världsmedborgarna sin egen rörelse som oideo-
logisk. 

Vidare visar Världsmedborgarrörelsens praktik att den distanserade sig 
från en samtida negativ betydelse av ideologi, totalitärt tänkande, genom 
att i organiseringen lägga tonvikt vid individens självständiga agerande. I 
moderrörelsen Citoyens du Monde fanns ingen utsedd ledare (Davis var 
snarare en symbol att eferlikna) och i Världsmedborgarrörelsen visar 
sig en decentraliserad organisering där samtliga medlemmar förväntades 
driva, och sätta sin prägel på rörelsen. Detta kan, med Arendt, beskrivas 
som en pluralistisk politisk samvaro. Som Kurunmäki och Marjanen har 
påpekat är det en förenklad bild av eferkrigstiden att politiskt och uto-
piskt tänkande hade spelat ut sin roll. Snarare, som till exempel Winters 
har visat, hade utopiskt tänkande fått en annan skepnad. 

I Världsmedborgarrörelsen visar sig ett politisk-utopiskt tänkande som 
kan beskrivas som en reaktopi. Det utmärkande med Världsmedborgar-
rörelsens storskaliga politiska dröm var att den visar sig vara en reaktion 
mot en föreställd dystopi. Det är denna reaktion som i rörelsen synliggör 
en reaktopisk tidsorientering. Detta avser som sagt en tidsorientering i 
linje med Arendts temporalitetsperspektiv, där en aktör återvänder till 
det förfutna med kritisk blick, det förfutna (och samtiden) konstrue-
ras som ofullkomligt, samtidigt som också en ofrånkomligt oförutsägbar 
framtid framstår hotande. 

Den politiska kritik som fungerade som fundament i Världsmedbor-
garrörelsens reaktopi var avvisandet av militarism och nationalism, vilka 
fungerade som en förbindande länk mellan ett föreställt avskräckande 
förfutet, ett samtida problem och ett framtida hot. Detta fck ett konkret 
uttryck i världsmedborgarnas etiskt inriktade politiska historieberättan-
de som fokuserade soldater och krig, och som Arendt har framhävt i sina 
politisk-teoretiska arbeten kan människor vid en tidpunkt där den poli-
tiska traditionen på grund av specifka händelser uppfattas som raserad 
drivas av föreställningen att historien hemsöker samtiden. 

Världsmedborgarrörelsens reaktopi utvecklades dels som en reaktion 
mot den inträfade händelsen andra världskriget, dels i ett samtida sam-
manhang av kärnvapenutveckling. I denna politiska situation fyllde världs-
medborgarna en föreställd dystopi med krig. I denna reaktopiska tids-
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orientering hade minnen en avgörande roll för hur världsmedborgarna 
formerade politiska förväntningar. Genom att återberätta krig och solda-
ters livssituationer kom skribenter i Världsmedborgarrörelsen att dra in 
förfutenhet i samtida politiskt ljus – för att problematisera det samtida 
medborgarskapets villkor och fokus riktades framför allt mot värnplikten. 

Med kollektiv civil olydnad, mot inte minst värnplikten, sökte Världs-
medborgarrörelsen i ett revolutionärt agerande utmana etablerad poli-
tik. I en politisk samvaro, som bands samman av visionen en gränslös 
fred, omvärderade organiserade världsmedborgare det samtida samhäl-
lets konstruktion, den politiska traditionen och den samtida människan. 
I sin politiska praktik omtänkte de sin plats i samtida politik och i histo-
risk tid: den lokalisering de hade som människa och medborgare i värl-
den, samhället, historien. Genom att träda ut i det ofentliga rummet som 
världsmedborgare – politiska personer – ingrep de i samhällsutveckling-
en och initierade vad Arendt skulle kunna beteckna som en politisk bör-
jan, eller som med Koselleck kan förklaras som ett politiskt ingripande. 

Angående Koselleck skilde sig Världsmedborgarrörelsens sätt att 
orientera sig i tiden till hur politiska aktörer tidigare i politisk historia 
har ingripit i samhällsutvecklingen utifrån en drivande framstegstanke. 
Koselleck har i sina arbeten om begrepp och temporalitet framför allt 
visat hur de politiska ismer som formerades intensivt sedan kring år 1750 
drevs fram av politiska aktörer som följde en tidsuppfattning att samhäl-
let och människorna i det rörde sig framåt. Även om Världsmedborgar-
rörelsen i tiden efer två världskrig i stort drev fram historiekritik och 
ideologikritik förekom i rörelsen, liksom hos andra politiska aktörer i 
deras samtid, tilltro till framsteget. Med Koselleck kan det uttryckas som 
att världsmedborgarna betraktade sig som en del av en historieprocess. 
Det visar sig i hur de vände sig till historien för att hämta ideala idéer. I 
en sådan tillbakablick avtecknar sig hur en kosmopolitisk åskådning fun-
gerade som ett idéfundament i rörelsens mondialism. 

Världsmedborgarrörelsens sätt att rikta kritik mot historiska händelser 
och specifka ismer samtidigt som den anknöt till ideal ur historien kan 
förklaras också genom hur Arendt har resonerat om temporalitet. Arendt 
relaterar en revolutionär akt för förändring, en ny början, till bevarande 
av en grund, till kontinuitet – där historiskt återberättande av värdefulla 

255 



 

idéer relevanta för samtiden kan legitimera en ny början. Världsmedbor-
garrörelsens sätt att aktualisera inte minst Kants kosmopolitiska idéer 
kan belysa att idén att vara kosmopolit väcktes på nytt i en mörk samtid 
för att idén kunde vägleda människan till en ljusare framtid. 

Även om Världsmedborgarrörelsen genom mondialismen framför allt 
representerade något nytt politiskt visar sig också att den på fera sätt 
gick i takt med sin samtid. Det är tydligt att världsmedborgarna byggde 
sin vision på Förenta nationernas förklaring om mänskliga rättigheter 
och att de när de försökte utveckla ett världsomfattande välfärdshem in-
spirerades av den svenska statens välfärdshem. Den aktör som initierar 
en ny början befnner sig givetvis inte i ett vakuum utan behöver i någon 
mån förhålla sig till andra förväntningar och minnen i samtiden. Som 
nämnts skriver Arendt i Te Life of the Mind och i Människans villkor att 
nya initiativ ofrånkomligen är del av en existerande verklighet med dess 
normer, och att sådana initiativ behöver förhålla sig till (och bekräfas av) 
denna omgivning. Att mondialismen dessutom anknöt till idéer ur andra 
ismer i tiden kan förklaras på likartat sätt: en ism utvecklas inte i ett va-
kuum utan får sina innebörder i samverkan med redan existerande ismer. 

Vissa ismer fungerade som inspirationskällor och andra som mot-
bilder. Tankar från kosmopolitism, syndikalism, pacifsm, federalism 
och internationalism förekom i den mondiala idévärlden. Samtidigt 
gick mondialismen i polemik mot nationalism, militarism, kapitalism 
och kommunism. I detta sammanhang framträder det karaktäristiska 
för mondialismen vara att den var en antinationalistisk variant av kos-
mopolitism, en absolut kosmopolitism som totalt avvisade alla gränser. 
Genom mondialismen drev Världsmedborgarrörelsen fram en kosmopo-
litisk åskådning av moralisk karaktär och den fck politisk karaktär genom 
dess motstånd mot nationalstatliga gränsdragningar. 

1950-talets politik 
1950-talet är inte en tid förknippad med stark politisk aktivitet. Det är 
snarare en tid som har gått till historien för sin politiska samförstånds-
anda. Det är en tid där ismer, ideologier och utopier inte har gjort sig gäl-
lande i den politiska ofentligheten. 
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Denna avhandling har ändå visat hur en politisk ism kunde komma 
till uttryck under 1950-talet. Genom att fokusera hur Världsmedborgar-
rörelsen förhöll sig till en dystopi har det synliggjorts på vilka sätt en ism 
kunde komma till uttryck, och i samma tid och rum som mondialismen 
formerades utvecklades också nya ismer när flosofer blev författare och 
skrev böcker med dystopiska tankegångar, med Albert Camus absurdism 
och existentialism som ett exempel. 

Under detta sekel, med färska minnen av andra världskriget, fck en 
politisk ism en icke-ideologisk karaktär. Det kom till uttryck på fera sätt. 
Dels präglades mondialismen i hög grad av en direktdemokratisk decen-
traliserad organisering där varje världsmedborgare skulle tänka och agera 
självständigt i att vara medskapande till det framtida samhället, dels tog 
världsmedborgarna tydligt avstånd från ideologiskt tänkande och när de 
talade om ideologi kopplade de detta till befntliga makthavare, de suve-
räna staterna, för att de rustade för krig. 

En ideologikritisk politisk ism hade sålunda ett livsutrymme under just 
1950-talet. För det dröjer inte länge innan ett nytt politiskt skife sker. In 
i 1960-talet återvänder ideologierna till det politiska landskapet, genom 
att nya politiska rörelser med förändringsanspråk bildas, och ideologi är 
åter något som en politisk aktör inte nödvändigtvis distanserar sig ifrån. 

Frågan är varför en politisk ism som mondialismen fck just den ka-
raktär den fck. Innan existensen av atombomben, som visade sin kraf 
under andra världskriget och hotade med sin kraf under eferkrigstiden, 
hade politiska ismer (ideologier) kommit till uttryck på andra sätt. Det 
fnns två huvudsakliga punkter att fokusera här. Dels resulterade erfaren-
heten av andra världskriget i en djup kritik mot ideologiskt tänkande. 
Dels resulterade erfarenheten av kärnvapen i en ny världsbild och tids-
uppfattning. 

Gällande det senare hade förvisso politiska aktörer som tidigare i his-
torien hade representerat ismer (och ideologier) också förhållit sig till 
skrämmande framtider. Skillnaden är att aktörer innan andra världskriget 
och atombombsexplosionerna inte förhöll sig till akuta hot – till möjlig 
total förintelse. Vid den tidpunkt där Citoyens du Monde och Världsmed-
borgarrörelsen organiserade sig skedde sålunda ett skife. 

I den tidsöppning där världsmedborgarna organiserade sig fanns också 
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en specifk förutsättning i avseendet att erfarenheten av andra världskri-
get var tätt förbunden med det samtida kärnvapenhotet. I den situationen 
visar sig inte enbart att människor kunde orientera sig politiskt i tiden ut-
ifrån att de föreställde sig ett akut hot utan också att specifka historiska 
händelser fyllde den skrämmande framtiden med ett specifkt innehåll. 
I relationen mellan atombombsexplosionerna under andra världskriget 
och rädslan för kärnvapen under eferkrigstiden visar sig sålunda ett tids-
förhållande där såväl farhågor som förväntningar drevs fram av avskräck-
ande minnen. Historien målades med dova färger. 

Minnen av andra världskriget skulle emellertid blekna med tiden. 
Men hotet om total förintelse har inte blivit blott historia. Om igen väcks 
människors medvetenhet om akuta hot, men de politiska frågorna för-
ändras. Under 1970-talet, till exempel, riktades politiska blickar inte en-
bart mot människans överlevnad utan också till planetens. Detta disku-
terades inte i Världsmedborgarrörelsen. När miljörörelsen grundades, 
som i sin inledning var en decentraliserad gräsrotsrörelse, fanns det då 
ett tillbakablickande i vad som hade skett, eller var det nu något annat än 
minnen som låg till grund för föreställda farhågor och formerade förvänt-
ningar? Vilka andra avgörande tidpunkter kan identiferas i politiskt age-
rande under andra hälfen av 1900-talet och in i 2000-talet? Frågor som 
dessa är möjliga att ställa genom att vända sig till den politiska teoretikern 
Hannah Arendt, och genom att fokusera en reaktopisk tidsorientering. 

Drömmen om en gränslös fred 
Den dröm om en gränslös fred som Världsmedborgarrörelsen sökte ge-
nomföra är relevant att diskutera än i dag. Frågan om en evig fred är ännu 
olöst, blott en dröm, medan det eviga kriget är den verklighet människor 
världen över lever med. I denna avhandling har jag visat hur människor i 
en tidsöppning, i det relativt sett lite utforskade 1950-talet, övertygades 
om att de hade politisk kapacitet att göra upp med krigen: de historiska, 
de samtida, de framtida. Det har i samtliga kapitel framgått att det karak-
täristiska för Världsmedborgarrörelsen och dess mondialism var en kos-
mopolitisk åskådning som förenades med radikala förändringsanspråk, 
där udden riktades mot militarism och nationalism. Genom att avvisa 
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nationalstaterna sökte Världsmedborgarrörelsen grunda ett nytt med-
borgarskap, bortom militarism och nationalism. 

I tidsöppningen, frambringad av andra världskriget, lyckades Världs-
medborgarrörelsen (genom Citoyens du Monde) under en begränsad 
tidsram skapa ett politiskt utrymme för ett världssamhälle. I detta efer-
krigstida kosmopolitiska projekt ekade, på nytt, de tankar om en varaktig 
fred och att vara en kosmopolit som Immanuel Kant författade redan på 
1700-talet, den period där kosmopoliten och världsmedborgaren fram-
trädde i politisk gestalt, när moraliska frågor förenades med politiska 
angelägenheter. 

Denna avhandling, där Världsmedborgarrörelsens kosmopolitiska ställ-
ningstaganden har analyserats från fera infallsvinklar, ger inga enkla svar 
på den eviga frågan om krig och fred men kan bjuda in till efertanke om 
vad vi som medborgare kan ha för förhållande till världen. För Världs-
medborgarrörelsen fanns det i strävan efer mänsklighetens politiska fri-
het från nationalism och militarism, från krig, inga statliga eller kulturella 
politiska gränser att följa. Men som för många andra kosmopoliter genom 
idéhistorien skulle deras kosmopolitiska åskådning spännas mellan reel-
la gränser. Och dessa gränser förändrades. Det var de på kartan konkreta 
men föränderliga gränserna som blev deras fall – vid en ny tidpunkt i his-
torien, alldeles intill det annars så symboliskt politiskt laddade året 1968. 
Det var gränsen mellan nord och syd som slet itu den vision rörelsen hade 
byggt upp sedan andra världskrigets slut. 

Vidare kan denna avhandling, som har belyst hur en kosmopolitisk 
åskådning kan driva en politisk mobilisering, ge perspektiv på vilka ut-
maningar vi i dag står inför i frågan krig och fred. Ett par decennier efer 
att rörelsen upplöstes föll Berlinmuren och många kunde nu, i någon 
mån, betrakta en enad värld och inte minst stärktes drömmen om en 
sådan. Nu fck kosmopolitism, åtminstone på ett teoretiskt plan, en ny 
glanstid. Många teoretiker och forskare har försökt defniera vad kosmo-
politism har inneburit, vad det kan innebära och vad det bör innebära. I 
det breda och spretiga teoretiska fältet är frågan om mänskliga rättighe-
ter och internationell rätt alltjämt på agendan. Men vad hände med kos-
mopolitism i praktiken? 

Den kritik mot nationalstaternas ordning som under eferkrigstiden 

259 



bredde ut sig i en världsomfattande proteströrelse har föga folklig eller 
politisk förankring i dag. På senare år har förvisso frågor som världs-
medborgarna reste om nationalstatens förutsättningar att säkra fred och 
mänskliga rättigheter fått ökad aktualitet. Under 2010-talet har spänning-
arna mellan de mäktigaste militärstaterna i världen åter ökat, bland annat 
genom kärnvapentillverkningens spridning till nya nationer och Ryss-
lands annektering av Ukrainas Krim. I Sverige blev medborgare varse 
detta förhöjda spänningsläge genom att de år 2018, för första gången 
sedan det så kallade kalla kriget, tilldelades statlig information om hur 
de skulle förbereda sig för eventuella framtida krig, i form av broschyren 
Om krisen eller kriget kommer. I samma veva har den mänskliga rättighe-
ten att fy från förtryck eller krigshärjade områden försvagats genom att 
nationalstater, understödda av växande nationalism i såväl västvärlden 
som andra delar av världen, har utövat sin suveränitet gentemot inter-
nationell rätt. 

Samtidigt har Förenta nationerna utövat sin mellanstatliga makt sedan 
år 1945 men krigen rasar i världen. Visar det att mellanstatligt fredssam-
arbete inte fungerar? Det hade varit Världsmedborgarrörelsens svar. Men 
inte heller Världsmedborgarrörelsens försök att tillämpa kosmopolitiska 
fredsideal kom att förverkligas. Det var i slutändan för få som slöt upp. 

Om drömmen om fred är naiv och orealistisk medan verkligheten av 
krig är den rationella och realistiska är en diskussion som gärna får fort-
sätta med än större politisk kraf än den i dag gör, i våra demokratiska för-
fattningar där vi, som medborgare genom våra politiska representanter, 
har skrivit under på att skydda mänskliga rättigheter och främja freden. 
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SUMMARY 

Tis dissertation has demonstrated how cosmopolitanism can be ex-
pressed in practice as a political community gathers around a moral issue 
to realise a dream of peace and freedom, from person to person. In a his-
tory-of-ideas study of the ideas behind Världsmedborgarrörelsen (the 
World Citizen Movement), and specifcally the 21st Branch of Citoyens 
du Monde, the analysis of writings and actions has revealed the ideas that 
constituted mondialism as a new cosmopolitan project during the peri-
od 1949–1968. Te study focuses on how Världsmedborgarrörelsen (the 
World Citizen Movement) was formed in an imagined gap in time, how 
that gap gave rise to a specifc temporal orientation, how the nature of 
mondialism was infuenced by the political context and ideas of the peri-
od, and how the movement’s idea of a world citizen was situated histori-
cally in relation to how that idea had been expressed earlier in cosmopol-
itanism’s long history of ideas. Te analysis has therefore not been limited 
to three decades; rather, the movement’s conception of the citizen of the 
world has been historicised based on earlier ideas rooted in stoicism. 

Te theoretical framework has been structured around temporality. 
Hannah Arendt’s theories of relationships between past, present and fu-
ture have been applied to reveal how organised citizens of the world con-
joined their criticism of the present with the past events of World War II. 
In this case, the point of departure has been that in a situation marked 
by momentous historical events, people’s temporal orientation may be 
changed by the idea that traditional politics have failed. 

In problematizing temporality, the emphasis has been on how a po-
litical actor who fnds themselves in a gap in time takes a past event as 
a point of departure when orientating themselves temporally in an ef-
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fort to achieve fundamental societal change to create a new future. Fur-
thermore, it demonstrates how these citizens of the world related to the 
past, present and future as mondialism evolved within Världsmedborgar-
rörelsen (the World Citizen Movement). Tere is also a parallel descrip-
tion of how the movement’s brand of mondialism linked to and polemi-
cised the era’s other -isms. 

Chapter Two reveals how Världsmedborgarrörelsen (the World Citi-
zen Movement) followed on from Citoyens du Monde, the mother move-
ment cofounded by the former bomber pilot Gareth Davis, whose an-
ti-war demonstrations and advocacy of world citizenship in Paris became 
a symbol of the movement. Reports of Davis’ actions also appeared in the 
Swedish press, encouraging would-be world citizens here to follow in his 
footsteps. Inspired above all by Davis’ ideas, and with Inge Oskarsson in 
the vanguard, Swedish citizens of the world also joined in the criticism of 
militarism and the sovereignty of the nation state. All of this took place 
in a political landscape in which the formation of the United Nations had 
well and truly placed peace and human rights on the international agen-
da, while nation states continued to arm themselves for war. 

In Sweden, there was initially a close relationship between world citi-
zens and the syndicalists. In 1949, the journal of the Swedish Syndicalist 
Youth Federation Storm published a Swedish translation of the “World 
Citizen Pact”. Te pact served as a guide for world citizens around the 
world. At the time, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Move-
ment) did not have its own journal and Oskarsson was an active contrib-
utor to Storm. It was not until 1957 that the movement was functionally 
mobilised with a clear organisational structure. 

From the texts circulated in Sweden by Världsmedborgarrörelsen (the 
World Citizen Movement) during the late 1940s and early 1950s, it is ap-
parent that its members imagined a terrifying, dystopic future encroach-
ing rapidly on their present. In the afermath of World War II and during 
the ongoing nuclear arms race, world citizens directed their criticism to-
wards nationalism, asserting that rivalry between nation states and the 
promotion of patriotic fervour would once again estrange the peoples of 
the world and lead to new wars. Given this, the analysis focuses on how 
world citizens oriented themselves politically by attempting to come to 
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terms with the past (war), present (rearmament) and future dystopia 
(new wars). 

Tis temporal relationship was fundamental to how world citizens pre-
sented a possible alternative future to the imagined dystopia, a utopia in 
which peace prevailed. With Arendt’s help, the way in which world cit-
izens sought to take the initiative to establish a new society can be ex-
plained as a desire for a new beginning, to start again. In the analysis, 
Arendt’s concept of the gap between past and future has been actuated 
to explain why this new -ism, mondialism, was born in the immediate 
postwar era. In such a gap in time afer a crucial event has taken place 
(in this case, World War II), people’s perception of time may change in 
such a way that they can no longer envisage that well-established polit-
ical values are ft to guide humankind. Having experienced World War 
II, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) has clearly 
consigned the nation state and nationalism to the past. 

Also in this chapter, the components of mondialism have been decon-
structed by examining how mondialism developed in relation to contem-
porary -isms. As previously mentioned, initially at least there was a close 
relationship between the world citizens and the syndicalists, who found 
common cause in criticising the prevailing social order, not least the mil-
itary. However, the world citizens’ radical adherence to the pacifst and 
cosmopolitan line on the matter of peace inevitably caused a schism be-
tween them and the syndicalists of Storm. Te ideas underpinning mon-
dialism were primarily based on a cosmopolitan outlook and this was 
signalled in the identity of the world citizen. Te follower of Världsmed-
borgarrörelsen (the World Citizen Movement) was a peaceful individual 
who took political action to bring about a mondial society. 

Te historically distinguishing characteristic of the movement’s inter-
pretation of world citizenship, an idea that has its roots in antiquity, was 
visible in mondialism’s polemical opposition to nationalism, capitalism 
and communism alike. Tis critique was rooted in the world citizens’ 
conviction that governments in both the Western and Eastern blocs were 
perpetuating the arms race and maintaining the international arms in-
dustry through their policies of rearmament. In light of this, the move-
ment staked out a political path between West and East. Tis position, 
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and the movement’s advocacy of direct action and high profle in the 
public sphere, attracted the interest of both the press and the security 
services. In the international political landscape of East-West tension, 
Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) saw an oppor-
tunity where other stakeholders in the concept of world citizenship saw 
a threat. 

In Chapter Tree, I frst briefy develop the thesis that the movement’s 
political dream was a reaction to an imagined future threat: a dystopia. 
I describe the relationship between an imagined dystopia and a politi-
cal dream as a reactopia. I then focus on the movement’s political dream, 
which consisted of three main visions: a lasting peace could be realised 
through the establishment of a world government; that this would be 
based on legislation to bring about universal human rights; and a global 
welfare state responsible for the social and economic needs of the popu-
lation. All of this involved uniting the local with the global in an organi-
sation of decentralised direct democracies. 

In order to achieve their political dream, world citizens lived it out 
in the present, meaning that their reactopia encompassed not only im-
agined futures, dystopian or utopian, but also the immediate manifesta-
tion of utopia to ward of dystopia. Tis was achieved by forming directly 
elected, local organisations, by issuing world passports and taking part in 
peace marches that transcended national borders. It was also expressed 
in the pluralist organisation of the movement. Every world citizen was to 
act independently and freely in the cause of world citizenship and peace, 
implying that, based on their individual circumstances, knowledge and 
ideas, each was an active co-creator of utopia. In practice, this meant that 
Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) did not follow 
an elected leader nor a formal political programme. Instead, the outline 
of the future (utopian) society would gradually be drawn as more and 
more people joined the ranks of world citizens. 

Te emphasis placed on autonomous thought and action by Världs-
medborgarrörelsen (the World Citizen Movement) must be understood 
against the background of its birth in a political landscape characterised 
by widespread criticism of grand systems of thought and ideologies, the 
totalitarian expression of which had been proved to lead to war. It was in 
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this philosophical climate that the movement unleashed its critique of ide-
ology. World citizens attributed a specifc meaning to ideology by relating 
it to war propaganda and the nation state. Tey also distanced themselves 
from ideological thought and action. Te manner in which Världsmedbor-
garrörelsen (the World Citizen Movement) relates to ideology reinforc-
es the view of previous research that ideology was considered outdated 
in the immediate postwar period, and that ideologue had become a term 
of abuse. Tat said, this dissertation also nuances previous research in as 
much as it shows that the movement was itself engaged in shaping a new 
political -ism intended to bring about fundamental societal change and in 
so doing was breaking with the prevailing political consensus. 

Moving on, in Chapter Four I look more closely at Världsmedborgar-
rörelsens (the World Citizen Movement’s) temporal orientation to re-
veal how the movement’s political dream and intensely modern actions 
rested on the foundations of actuated memories of war. Tis temporal 
relationship shows that the world citizens’ political expectations were 
formulated in opposition to memories, as the movement attempted to 
come to terms with Western history. In a political narrative, the writers in 
the movement recount the sufering and violence of soldiers in past wars 
to justify the movement’s opposition to conscription, an obligation be-
falling male citizens of the nation state. Tis political narrative combines 
personal recollections with the existential question of self-preservation 
instinct (protecting one’s life), the moral question of conscience (refus-
ing to take the lives of others) and collective civil disobedience (not least 
on the matter of conscription). 

In highlighting conscription as a political issue, the world citizens fuse 
a moral issue with a political one. Tis should be understood against the 
background of their specifcally cosmopolitan outlook; from its anti-na-
tionalistic stance, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Move-
ment) rejected the terms of nation-state citizenship. As only men were 
bound by the civic duty of conscription, the movement focused on the 
situation of men in war, largely creating a male political community 
based on the concept of brotherhood. 

In this brotherhood, the movement also renegotiated traditional mas-
culine ideals. In political action, the movement primarily challenged ide-
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als founded on violence and warfare, as well as the values of loyalty and 
duty associated with military service. In renegotiating these ideals, the 
movement shaped an alternative masculinity. Men and women alike par-
ticipated in this process and, by presenting a peaceful man, Världsmed-
borgarrörelsen (the World Citizen Movement) not only paved the way 
for the world citizen but also for the new man. Te movement was also 
framed by an explicit criticism of the patriarchy and an elevation of fem-
ininity. 

Chapter Five ofers an in-depth analysis of Världsmedborgarrörelsens 
(the World Citizen Movement’s) world of ideas by examining the rela-
tionship between mondialism and cosmopolitanism. Here, the focus is 
on how the movement embraced cosmopolitan ideas. Te analysis rests 
on Arendt’s “pearl diving” metaphor, describing how a political actor 
may selectively draw from the past to legitimise a new political begin-
ning, to explain how Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Move-
ment) mined history for valuable, timeless ideals. Tis account demon-
strates that the movement embraced cosmopolitan ideas from both the 
Enlightenment and Christianity, two traditions that in turn drew on the 
philosophy of Stoicism. A historicisation of the concept of the world citi-
zen, based on an analysis supported by the work of Pauline Kleingeld and 
Reinhart Koselleck among others, also implicitly links the movement to 
the cosmopolitan tradition of ideas. From a history-of-ideas perspective, 
the way in which the movement fused morality and politics in pursuit of 
world citizenship clearly has parallels with the Enlightenment, a period 
of renewed interest in cosmopolitanism when morality and politics were 
united in pursuit of freedom and/or peace. 

Against this historical backdrop, Världsmedborgarrörelsen (the World 
Citizen Movement) is then put in historical perspective. From this pro-
cess, it emerges that the movement brought out into the light the inter-
personal relationships of cosmopolitanism that had long been in the shad-
ow of interstate relationships, especially during the interwar period. Te 
movement also challenged the Eurocentric cultural and political division 
of peoples and continents that had remained strong since the Enlighten-
ment, including in cosmopolitanism. Tis was evident in the movement’s 
unambiguous inclusion of the global population and the compassion ex-
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pressed by world citizens for people’s sufering all over the world. And yet 
there remained a certain Eurocentrism, if only an undercurrent, in how 
the world citizens expressed their concerns about the world beyond East 
and West, in Världsmedborgarrörelsens (the World Citizen Movement’s) 
stated ambition to »save« underdeveloped countries. 

Furthermore, the movement revealed itself to be a historically situat-
ed cosmopolitan project in terms of how the term world citizen was used 
within the movement. Te movement associated the world citizen to the 
new terms mondialist and mondialism, while the terms cosmopolitan and 
cosmopolitanism were notable by their absence, having fallen into obscu-
rity in the public discourse as nationalism gained ground during the nine-
teenth century. Indeed, the terms now served as slurs to discredit oppo-
nents and marginalised and/or politically vulnerable groups alike. Te 
movement’s concept of the world citizen also appears to be historically 
situated as a counter-narrative to the patriotic ideal. While the antipathy 
between patriots and cosmopolitans dates back to at least the nineteenth 
century, from a longer history-of-ideas perspective, patriotism and cos-
mopolitanism have generally been compatible. No such association is ap-
parent in Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement); the 
world citizen unequivocally distanced themselves from the patriot. Tis 
is understandable given that, by the time Världsmedborgarrörelsen (the 
World Citizen Movement) actualised cosmopolitanism in its new polit-
ical grouping mondialism, patriotism and nationalism were well-estab-
lished as bedfellows in the nation state. 

Te analysis of Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Move-
ment) and mondialism culminates in Chapter Six. Although the move-
ment had dealt with the borders between nation states, between East 
and West, with some success during the 1950s, the growing global North-
South divide of the 1960s proved to be its downfall. It was not that this 
fundamentally altered the movements world of ideas; rather, the chang-
es it brought about in the political landscape meant that the movement’s 
polemic began to lose power. In this new reality, World War II was now 
history and the threat of nuclear war was receding as East-West tensions 
were overshadowed by the new political boundaries being drawn be-
tween Global North and Global South. 
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New battles now raged and other actors took their place in the pub-
lic sphere, creating a situation in which Världsmedborgarrörelsen (the 
World Citizen Movement) found it difcult to mobilise. As political voic-
es were raised against imperialism, and nationalism, internationalism 
and armed confict gained ground on a broad front, so the antimilita-
rism, pacifsm and antinationalism of world citizenship were challenged. 
At the same time, new peace groupings were emerging to take on issues 
such as conscription and pacifsm, the very issues on which Världsmed-
borgarrörelsen (the World Citizen Movement) was founded. 

Te movement was now viewed as a relic of the era in which it was 
created. With its reactopian temporal orientation, the movement was 
very much of the moment, but it was a moment that had placed itself in 
a certain relationship to the past and future while, of course, the present 
moved on. Mondialism was born out of a calamitous event, afer which 
people could imagine themselves living in Year Zero and under constant 
threat. Under such circumstances, the movement was able to shape a his-
torically meaningful narrative focused on past wars, a narrative that cre-
ated a certain political resilience and a viable vision. By the 1960s, how-
ever, as memories of World War II and the threat of nuclear war between 
East and West faded and new political conficts emerged, a political vi-
sion that so openly embraced a dated narrative and imagined dystopia 
was clearly vulnerable. 

Te fnal chapter also encompasses two broader perspectives: frstly, 
a digression during which I describe the impact of mondialism afer the 
dissolution of Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement); 
and secondly, an examination of the challenges facing world citizenship 
in relation to the history of the term and to contemporary cosmopoli-
tan theories. 
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TACK 

Nu när denna avhandling har fått sin punkt och min tid som doktorand 
är slut är det hög tid att tacka alla som har stöttat mig längs vägen. Varma 
tack till mina handledare Rebecka Lettevall och Henrik Bohlin som för 
mig varit ett drömteam sedan start. Samtalen med er har varit inspireran-
de och kritiska, i bästa möjliga akademiska anda. Rebecka, du som varit 
min huvudhandledare har låtit mig fyga fritt samtidigt som du med fast 
hand har lett mig i de fall jag hamnat på irrvägar. Henrik, min bihandle-
dare, har på sitt karaktäristiska manér ställt de jobbigaste frågorna, och 
dessutom givit mig en av de fnaste komplimanger jag fått: det akademis-
ka djuret. Tack för uppmuntran, och för den trygghet jag känt under er 
vägledning. Ett stort tack också till Katarina Leppänen som i rollen som 
opponent granskade mitt manus på slutseminarium, och gav mig en åt-
gärdslista som hjälpte mig framåt i slutfasen. 

Innan jag fortsätter tacka alla som på olika sätt bidragit till att förbätt-
ra min avhandling vill jag rikta ett tack till mina doktorandkollegor. Ni 
har inte bara på seminarier bidragit med konstruktiva kommentarer utan 
ni har också varit en oas i doktorandtillvaron. Tack till idéhistorikerna 
Marie Jonsson, Kristin Halverson, Liza Jakobsson och Fredrik Bjarkö 
samt historikerna Lovisa Olsson, Martin Johansson, Martin Englund och 
Oscar Nygren för trevliga samtal. Ett särskilt varmt tack till Liza: skål för 
allt spännande och kul vi har pratat om och för att vi alltid går hem sist 
(och är på jobbet tidigast och delar på bryggkafe), och till Oscar för här-
liga luncher och AW:s och till Marie Jonsson: för att vi under en period 
kommenterade varandras manus, vilket var både roligt och givande. Tack 
för det fna samarbetet, Marie. 

Att bedriva forskning handlar i mångt och mycket om att ta emot 
kommentarer från alla de som deltagit på seminarier genom åren. Semi-
narierna med idéhistorikerna på Södertörn har varit konstruktiva och 
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upplyfande. Många tack till Lena Lennerhed, Synne Myreböe, Anders 
Burman, Leif Runefelt, My Klockar Linder, Peter Josephson, Magnus 
Rodell, David Östlund, Tintin Hodén och Michael Godhe. Ett särskilt 
tack till Leif Runefelt som grönläste min avhandling i slutfasen. Tack 
också till Kristian Petrov, som inte varit verksam på Södertörn under min 
doktorandtillvaro, men som har kommenterat delar av mitt manus. Stort 
tack. Några fer jag särskilt vill tacka, som mer ingående har läst delar av 
manuset och givit värdefulla synpunkter, är idéhistorikern Fredrik Ber-
tilsson och historikern Christopher Collstedt. 

Sedan ska jag tacka för min tid i Nationella forskarskolan. I den mycket 
stimulerande forskningsmiljön har jag växt i min roll som forskare, och 
haf glädjen att äta middagar och promenera i underbara miljöer. Ett sär-
skilt tack till Hanne Sanders, Maria Småberg, Cecilia Riving och Kajsa 
Weber, samt till Barbro Bergner och Adriane Eleni Fioretos som med 
säkra händer styrt allt kring resor och hotell. 

Jag har också haf glädjen att presentera mitt avhandlingsarbete på fera 
lärosäten genom åren: Göteborgs universitet, Malmö universitet, Linné-
universitetet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Stock-
holms universitet. Tack för de kommentarer jag fått med mig från de 
miljöerna. Under mitt första år som doktorand deltog jag på 6th Interna-
tional PhD conference of the Association for Political History, på Centre 
d’histoire de Sciences Po. Det var en givande vistelse som ledde till att jag 
skulle återvända till Sciences Po, men tyvärr satte pandemin stopp för det. 

Vidare är jag tacksam för de stipendier jag har fått. Tack till Beijerstif-
telsen för konferensen De Svenska Historiedagarna i Helsingfors. Tack 
till Sigtunastifelsen för min forskningsvistelse där jag kunde studera 
klipparkivet. Tack till stifelsen Helge Axson, vars stipendium gav mig 
extra tid att arbeta med avhandlingen. Ett stort tack för det generösa 
tryckbidrag jag fck motta av Stifelsen Erik och Gurli Hultengrens fond 
för flosof vid Lunds universitet. Ett särskilt tack riktar jag också till Öst-
ersjöstifelsen som har fnansierat denna avhandling, och för att den stif-
telsen har byggt upp en forskningsmiljö på Södertörns högskola. 

Givetvis riktar jag också ett varmt tack till de arkivarier jag mött längs 
vägen. Mitt särskilda tack går till de som arbetar på Riksarkivet, Kungliga 
biblioteket och Arbetarrörelsens arkiv. 
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När jag nu börjar röra mig från universitetsvärlden vill jag avslutnings-
vis på den punkten rikta ett särskilt varmt tack till Lena Lennerhed. Du 
har följt mig nära genom min grundutbildning på Södertörns högskola 
och framför allt har din tilltro till min förmåga varit ovärderlig. Utan den 
hade jag nog inte vågat mig på att doktorera. 

När det kommer till mer personliga relationer fnns fera att tacka. Den 
jag mest innerligt tackar är Johan Cederqvist (förvisso en doktorand-
kollega från Luleå tekniska universitet) som är Den vars hjärta omsluter 
mitt. Du har lyf upp mig varje gång jag velat ge upp. Dessutom har du 
läst, kommenterat och samtalat om mitt manus. Avhandlingen hade inte 
varit vad den är i dag utan dig. Tack också till familjen Cederqvist som 
har ställt nyfkna frågor under middagar längs åren, där det alltid fnns 
rött vin, som alla där vet att jag så gärna vill ha. 

Jag vill också tacka mina bästa vänner som här i Stockholm är min 
andra familj: Emma Bergström och Christopher Gimling Shafoe, soul-
sibling Joel Johansson, Emma Hagberg, Ida Lokamo och Tobias Sjöstedt. 
Hur skulle jag ha orkat streta på om jag inte hade kunnat ta pauser i ert 
fna sällskap? En extra kram till Emma B, min soulsister som knufat mig 
framåt i många år nu. Din humor är något av det underbaraste som fnns 
på denna jord. 

Sedan vill jag tacka mina systrar: Malin (bästa, du har hållit min hand 
och min rygg hela mitt liv!), Sara och Linda, mina bröder Henrik och An-
dreas, mamma och pappa. På något sätt är allt jag gör för er. Det är min 
gränslösa kärlek till er sju som gör att jag krigar. Kanske är ordvalet kri-
gar opassande för en avhandling om fred. Men, som min handledare Re-
becka Lettevall har uttryckt det, att skriva en avhandling om fred är inte 
utan strid. Det är inte heller utan strid att doktorera. Utmaningarna har 
avlöst varandra, och även om det har varit roligt och stimulerande längs 
vägen är jag lättad över att det hela nu fått sin punkt. 

Du som läser detta har nu en bok i din hand. Den är till dig. 

Jenny Gustafsson 
Stockholm i januari 2022 
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