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Inledning

Att jämföra de nordiska ländernas politiska utveckling är ofta tack-
samt. Ländernas historia uppvisar intressanta skillnader, men de är 
tillräckligt lika för att också gemensamma drag ska bli synliga. Grovt 
sett kan man hävda att skillnaderna är större i början av den två-
hundraåriga period som här behandlas. Under välfärdsstatens stora 
decennier från 1900-talets mitt har länderna närmat sig varandra, 
men samtidigt var de säkerhetspolitiska positionerna länge mycket 
skiftande. Det har i och med det kalla krigets slut och EU:s utveck-
ling förändrats, i så måtto att Sverige, Norge, Danmark och Finland 
trots kvarstående olikheter ligger närmare varandra än tidigare också 
på det området.

De fyra texter som här publiceras har tillkommit vid olika tidpunk-
ter, från 1990-talets mitt och drygt tio år framåt. Den första Nordisk 
liberalism – profeter mer än profitörer finns tidigare publicerad på eng-
elska i en antologi som är något svår att få tag på, Øystein Sørensen 
& Bo Stråth (ed.), The Cultural Construction of Norden (Oslo 1997), 
under titeln ”Scandinavian Liberalism – Prophets instead of Profits”. 
Den andra, En nordisk högermodell – finns den?, var inledningsan-
förande för sessionen med samma namn vid 25:e Nordiska historiker-
mötet i Stockholm, 4-8 augusti 2004. Text nummer tre, Demokrati 
och nationalism i Sverige, Norge och Danmark kring 1900, består av 
ett föredrag i Helsingfors inför Svenska Litteratursällskapet i Finland 
hösten 2006. Utgångspunkten var hundraårsminnet av den allmänna 
rösträttens genombrott i Finland 1906. Den avslutande, Historien som 
politiskt vapen, var ursprungligen i en längre version tänkt att ingå i 
en mer utåtriktad antologi, som av olika anledningar aldrig kom att 
se dagens ljus. Texterna är mycket försiktigt bearbetade. Någon för-
klarande fotnot har tillkommit och några senare verk lagts till inom 
respektive område. 
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Det gemensamma för alla fyra bidrag är att de består av kompara-
tioner mellan nordiska länder (exkl. Island). Liberalism, högerpartier, 
demokratins genombrott respektive historiska tolkningar och myter 
behandlas i alla fyra länder, oftast utifrån ett långt tidsperspektiv. Den 
röda tråden är, som redan antytts, de skillnader och likheter i Norden 
som över tid (närmare 200 år) har funnits.

Min förhoppning är att läsarna, såväl forskare som andra, ska få 
nya insikter om politisk historia i Norden från 1800-talets början till 
idag. Kanske någon också inspireras tillräckligt av studierna, och den 
potential som jag menar finns i nordiska komparationer, för att göra 
andra undersökningar utifrån nordiska perspektiv. 

Torbjörn Nilsson
Professor i historia
Samtidshistoriska institutet
Södertörns högskola



7

Nordisk liberalism – profeter mer än 
profitörer

De nordiska länderna karakteriseras vanligen politiskt utifrån sina 
dominanta socialdemokratiska partier. Ändå har naturligtvis också 
liberalismen och liberala partier haft betydelse i Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland under de senaste tvåhundra åren (Island ingår inte 
i studien). Även om de liberala partierna i flera av länderna idag är 
svaga, i Norge och Finland har de tidvis saknat parlamentarisk repre-
sentation, har de ideologiskt influerat både nordisk politik i allmänhet 
och sina huvudkonkurrenter till vänster och höger, socialdemokratin 
och konservativa partier. 

Liberalismen bygger på arvet från upplysningstiden. Även om den 
har försvagats partipolitiskt har liberalismen som ideologi överlevt 
romantiken, industrialiseringen, arbetarrörelsens frammarsch och 
de politiska omvälvningarna efter 1989 med sovjetkommunismens 
sönderfall. Liberalismens grundläggande idéer kan sägas vara 1) förs-
var för individens frihet och rätt att utveckla sina möjligheter, 2) en-
skilt ansvar har försteg framför kollektivt ingripande, 3) det finns ett 
kausalt samband mellan frihet och framåtskridande.

Övertygelsen att de bästa systemen och idéerna kommer att segra 
ligger i linje med Darwins tanke om att naturens mest anpassnings-
bara individer lever längre och förökar sig mer. Liberalismens problem 
är att detta i realiteten inte alltid fungerar. Starka spänningar kommer 
oundvikligen att uppstå mellan olika element av ideologin, särskilt 
spänningen mellan ekonomisk och politisk liberalism. Den framstegs-
orienterade liberalismen som växte fram från 1800-talet utgick som 
nämnts från upplysningens idéer. Nyckelbegrepp var rationell veten-
skaplig metod och fri debatt. Således verkade man för en fri press, 
ett modernt skolsystem och vuxenutbildning (folkhögskolor). Här 
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synliggörs en länk till den viktiga roll liberalerna hade i de nordiska 
folkrörelserna (nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, folkhögskolor, 
fackföreningar) som expanderade från 1800-talets senare hälft fram 
till andra världskriget.

1. Liberalismens problem

Liksom andra ideologier måste liberalismen kunna förena delen och 
helheten, det vill säga medborgaren och samhället, individen och 
kollektivet. Detta skapar problem för liberalismen som baseras på in-
dividens frihet. Individen är på en och samma gång medel och mål. 
När liberalismen konfronteras med verkligheten uppstår därför olika 
typer av spänningar:

1) Individernas strävanden efter kortsiktig vinst kan inte alltid före-
nas med mer långsiktiga projekt, t.ex anläggning av järnvägar eller an-
nan infrastruktur. Statlig intervention blir därför nödvändig, men står 
i strid med den rena och mest långtgående ekonomiska liberalismen, 
doktrinen om laissez-faire.

2) Det allmänna intresset av att bevara natur eller nationella resurser 
kan kollidera med den ekonomiska friheten. Exploateringen av natur-
tillgångar har, särskilt i Norge, varit en hett debatterad fråga, både 
i början av 1900-talet (vattenkraft, elektricitet) och från 1970-talet 
(oljeutvinning).

3) En del människor vägrar helt enkelt att bli upplysta, att agera 
rationellt eller att bete sig som ansvarsfulla medborgare. De använder 
för mycket alkohol eller försummar sina barn. Vid sådana fall vill 
gärna socialt orienterade liberaler skydda den enskilde från sig själv, i 
stället för att följa grundprincipen om personligt ansvar. 

4) Liberalismen som ideologi hyllar utveckling och framsteg. Un-
derutvecklade områden och folk kan därför bli utsatta för civilisering, 
med eller utan eget godkännande.

5) Mindre uppenbara är konflikterna mellan fundamentala princi-
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per inom ideologin självt, till exempel mellan privat äganderätt och 
fria kommunikationer. I Sverige var frågan om fria vattenleder aktuell 
på 1880-talet. Allmänintressets behov av fria transporter, särskilt tim-
merflottning, kom att gå före strandägarnas hävdvunna rättigheter. 
Det visade sig att äganderätten inte var helig, inte ens bland liberaler-
na under en tid som setts som laissez-faire-idéns höjdpunkt.1

Denna essä om nordisk liberalism fokuseras på tre teman, var och en 
utspelas i olika samhällsarenor, kultur, ekonomi respektive partipoli-
tik. Hur har nationella rörelser och kulturella skiljelinjer, exempelvis 
språkliga konflikter, påverkat den liberala ideologin och liberalernas 
agerande? Hur har liberalerna försökt att lösa huvudproblemet inom 
den ekonomiska politikens fält – marknadskrafternas frihet gentemot 
statlig intervention? Vilka politiska koalitioner har liberalerna försökt 
att skapa?

Liberalernas svar på dessa avgörande frågor har berott på skilda kul-
turella, ekonomiska och politiska förutsättningar i respektive land, 
och dessa förutsättningar har också varierat avsevärt under den långa 
period som här studeras.2

En övergripande fråga är om det existerat en specifik nordisk libe-
ralism, en form som särskiljt de nordiska länderna från Tyskland, 
Frankrike eller Storbritannien. Eller är skillnaderna inom Norden 
mera slående vid en närmare analys? När nordisk liberalism analyseras 
är tre grundläggande förhållanden av särskilt intresse.

1) Den näringsidkande borgerlighetens svaghet, åtminstone inom 
politiken.

2) Den säreget starka position som bönderna har haft, särskilt under 
perioden 1870–1920, likaväl som socialdemokratins dominenas från 
1930-talet.

3) Den snabba moderniseringen av ekonomi och samhälle från 
1800-talets slut. Den tidigare fattiga och outvecklade utposten 

1  T. Nilsson 1994, 189-192.
2  De senaste 10-20 åren ägnas mindre uppmärksamhet, även om några nedslag har 

gjorts.
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i norra Europa förvandlades efter 1930-talets ekonomiska 
depression och det andra världskrigets härjningar till välmående 
samhällen, präglade av inre harmoni och social välfärd. Både 
självbilden och utländska hyllningar överdrev idyllens omfatt-
ning, men jämfört med de flesta andra länder i världen framstod  
Norden onekligen så.

En medelklassideologi
Borgerlighetens politiska svaghet gör att det i princip vore möjligt 
att skriva den nordiska liberalismens historia utan att knappt nämna 
borgerligheten, en grupp som de flesta forskare ser som huvudkraften 
inom liberalismen. Men åtminstone för 1800-talets del är det indust-
riella borgerskapets blygsamma roll inom politiken slående. Särskilt 
i Danmark och Norge var de tidiga liberala partierna, Venstre, hu-
vudsakligen bondepartier. Även prästerskapet hade en viktig roll. De 
flesta svenska liberala oppositionsmän mot de konservativa regering-
arna under Karl XIV Johans tid var adliga ämbetsmän. Visserligen 
anslöt sig senare köpmän, företagare och finansmän till de liberala 
grupperingarna, men de utgjorde aldrig huvudkraften. I stället be-
stod de liberala rörelsena av en brokig samling av ämbetsmän (in-
klusive präster), självägande bönder och företagare. Kring sekelskiftet 
1900 fylldes de liberala leden med lärare (särskilt folkskollärare), tjän-
stemän och mindre och medelstora näringsidkare. Många aktivister 
inom den kvinnliga rösträttsrörelsen hade också nära kontakter med 
den liberala rörelsen.

I stället för att bruka den marxistiska tolkningen av liberalismen 
som en klassideologi för “bourgeoisien”, är beteckningen medelklass-
ideologi mer träffande. Medelklassen var en grupp i ständig föränd-
ring. Den bestod såväl av adliga militärer, ämbetsmän på mellannivå 
eller lägre rang och bönder som av den traditionella borgerligheten, 
inklusive professioner (advokater, tidningsmän) och moderna före-
tagare. Även hantverkare och vissa yrkesutbildade arbetare kan in-
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kluderas i medelklassen. Det finns därför inte bara en liberalism, utan 
flera.3

Vad medelklassens olika grupper hade gemensamt var möjligheten 
att spara en del av sina inkomster. Medelklassen karakteriseras både 
av position och av riktning. En medelklassman (eller kvinna) ville 
distansera sig från de lägre klasserna och samtidigt avskaffa överklas-
sens privilegier. Medelklassen strävade framåt och uppåt. Av både pri-
vata och sociala skäl blev därför från 1800-talets mitt den liberala 
ideologin attraktiv för denna idoga samhällsklass.

2. Liberala partier i Norden

Danmark
Redan innan enväldets fall 1849 hade ämbetsmän, akademiker och 
näringsidkare format en lösligt organiserad politisk rörelse, byggd 
på patriotism och konstitutionalism (nationalliberalerna). År 1846 
grundades en bondeorganisation som 1872 omvandlades till ett poli-
tiskt parti, Venstre. Fram till parlamentarismens genombrott 1901 
kontrollerade det liberala partiet den lägre kammaren i parlamen-
tet, Folketinget. Den övre kammaren, Landstinget, behärskades av 
konservativa godsägare, en grupp som hade stora likheter med tyska 
”junkrar”.

År 1905 splittrades liberalerna. Stadsradikaler och småjordbrukare 
bildade en egen organisation, Radikale Venstre (RV), med sociala re-
former, antimilitarism och samarbete med socialdemokratin på sin 
agenda. Partiet stod för den nya form av liberalism som brutit fram 
kring sekelskiftet i många länder, socialliberalismen. Sedan dess har 
RV varit ett mittenparti, ofta i koalition med socialdemokraterna. 
Moderpartiet Venstre stod för en mer klassisk ekonomisk liberalism. 
Man motsatte sig de flesta krav på offentliga insatser inom social-

3  Stråth 1990, 235.
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politiken. Venstre har fortfarande starkt stöd bland lantbrukets in-
tressenter. I Danmark med dess redan under 1800-talet utvecklade 
marknadssystem inom jordbruket har denna agrara orientering  
inneburit en stark tilltro till ekonomisk liberalism och europeisk inte-
gration hos modernäringens folk.

Fram till 1970-talet var ett annat liberalt parti representerat i parla-
mentet. Retsforbundet verkade för medborgerliga rättigheter och ur-
sprungligen också för georgeism (ett skattesystem byggt på inkomster 
från jordinnehav).4 Genom attacker på välfärdsstaten, skattetrycket 
och byråkratin anknöt Fremskridtspartiet, lett av Mogens Glistrup, 
framgångsrikt efter valsuccén 1973 till vissa liberala idéer, om än i en 
extrem nyliberal form. Efterföljaren Danskt folkeparti har övergett 
vissa av de mer extrema hållningarna och därigenom kommit in i den 
politiska värmen. Mest uppmärksammad har dock partiets restriktiva 
invandringspolitik blivit.

Norge
År 1814 inrättades den svensk-norska unionen, trots norskt mot-
stånd. Tidigare hade Norge tillhört den danska kronan. Även om de 
båda länderna leddes av samma kung och utrikespolitiken sköttes 
från Stockholm, garanterades Norges självstyre i 1814 års konstitu-
tion (grundloven). Till att börja med florerade liberalismen bland 
ämbetsmännen. Senare kom liksom i Danmark också bönderna att 
skapa sina organisationer. Venstre (1884) samlade bönder, affärsmän, 
präster och professionella grupper.

I början hade den norska kritiken mot unionen främst handlat 
om att den gynnade Sverige. En likställd union var målet. Mot sek-
lets slut kom Venstre och olika kulturella och ekonomiska grupper 
att kräva full självständighet. Vändpunkten för liberalismen var det  

4  Georgeismen byggde på den amerikanske ekonomen Henry Georges (1839–
1897) tanke om att markvärdestegringen borde indras till staten. På så sätt skulle 
alla andra skatter kunna slopas. Georgeistiska partier uppstod kring sekelskiftet 
1900 på flera håll, men vann sällan något reellt inflytande.
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parlamentariska genombrottet 1884, då Oscar II tvingades utse 
en Venstreregering, och unionens upplösning 1905. Venstre gyn-
nade norsk industri gentemot utländsk kapitalism och tvekade inte  
att använda statens makt för detta nationella ändamål. Efter det  
första världskriget förlorade partiet sin ledarställning. Ett rivaliserande 
parti, mer tydligt inriktat på jordbrukets ekonomiska intressen, bil-
dades 1920, Bondepartiet, senare Senterpartiet. 

Socialdemokratins (Det Norske Arbeiderparti, DNA) maktöverta-
gande 1935 och dess dominans efter 1945 beskar ytterligare Venstres 
inflytande. Frågan om ett norskt medlemskap i dåvarande EEC (EF 
på norska) klöv partiet i två delar och 1973, året efter den folkom-
röstning som avvisade EF, föll man ur Stortinget. Sedan dess har man 
tidvis återkommit, men liberalerna är ett av de mindre partierna. Lik-
som i Danmark har populistiska strömningar samlats upp av Frem-
skrittspartiet som tidvis konkurrerat med DNA om positionen som 
landets största parti. Även här har invandringsfientliga strömningar 
haft stor betydelse. Tidvis har man drivit en närmast nyliberal politik 
mot välfärdsstaten, vid andra tillfällen velat värna om norrmännens 
sociala rättigheter. Konservativa Høyre har också sedan länge främjat 
klassiska liberala frågor, något som ytterligare har minskat utrymmet 
för liberala Venstre.

Sverige
Kung Gustav IV Adolf avsattes 1809 i en oblodig kupp, organiserad av 
militärer och civila ämbetsmän. Det kungliga enväldet ersattes av en 
konstitutionell monarki med maktdelning mellan kung, regering och 
riksdag. Detta var en liberal landvinning, men den gamla fyrstånds-
riksdagen behölls. Den kom att bli huvudmålet för liberalernas oppo-
sition de närmaste decennierna, tillsammans med den statsreglerade 
ekonomin. Reformerna 1846–1864 (skråtvånget bort, näringsfrihet) 
och 1865–66 (tvåkammarriksdagens införande) markerar höjdpunk-
terna i denna liberala skördetid. Efter 1865 var de liberala grupperna 
i riksdagen i huvudsak moderata.
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En mer radikal liberalism utvecklades närmare sekelskiftet till följd 
av de sociala problem som uppenbarades och likaså folkrörelsernas 
uppkomst. Frisinnade landsföreningen, liberalernas riksparti, bil-
dades 1902. Tillsammans med socialdemokraterna stred liberalerna, 
så småningom framgångsrikt, för parlamentarism och allmän och lika 
rösträtt, också för kvinnor. Reformerna 1918–1921 innebar ett sys-
temskifte, demokratin hade segrat fullt ut.

Sedan demokratin väl var införd upphörde regeringssamarbetet 
mellan socialdemokrater och liberaler. De senare försvagades av att 
nykterhetsfrågan splittrade partiet. En folkomröstning 1922 hade 
sagt nej till alkoholförbud, men huvuddelen av liberalerna ville 
fortsätta sitt motstånd. Fram till återföreningen 1934 under nam-
net Folkpartiet verkade liberalerna i två partier, Frisinnade med bas 
på landsbygden och med fortsatt kamp för nykterhet på program-
met, samt Liberala partiet med fäste i städerna. De senare var oftast 
kulturellt radikala men samtidigt mer försvarsvänliga. I det samlade 
Folkpartiet fick socialliberalismen ett starkt fäste. Man accepterade till 
stora delar socialdemokraternas välfärdsprogram, särskilt i fråga om 
skolan, men motsatte sig statens växande inflytande över ekonomin 
och de återkommande skattehöjningarna. Samtidigt ville man uppnå 
ett borgerligt samarbete för att kunna ta makten från den till synes 
oövervinnliga socialdemokratin. Båda alliansparterna, Bondeförbun-
det sedermera Centerpartiet och Högerpartiet, kunde dock tidvis 
antingen samverka med regeringen (Bf ) eller verka för en mer höger-
inriktad politik (H).

Från 1970-talet anslog Moderata Samlingspartiet (till 1970 Höger-
partiet) en mer ekonomiskt liberal politik. Överhuvudtaget satsade 
partiet på liberala idéer om individens frihet. Man utgav sig för att 
vara landets verkligt liberala parti. Folkpartiet, som i snitt bara upp-
nådde ca 1/3 av moderaternas röstetal i valen, svarade med att 1990 
lägga till efterledet liberalerna efter Folkpartiet för att markera sina 
ideologiska rötter.
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Finland
De första mer tydliga liberala strömningarna uppkom på 1850-talet. 
I huvudsak rörde det sig om en urban svensktalande och överklassbe-
tonad rörelse. På 1880-talet följde de flesta liberaler med in i det nyli-
gen grundade Svenska Folkpartiet. Partierna som uppstod vid denna 
tid följde oftast de spåkliga skiljelinjerna. De så kallade Ungfinnarna 
ogillade vad man betecknade som den äldre generationens undfallen-
het gentemot den ryske tsaren. I stället ville de, liksom Socialdemokra-
terna, verka för motstånd mot russificeringen. Ungfinnarna omfatta-
de socialliberala idéer men språkpolitiken och självständigheten kom 
alltid före.5

Efter självständigheten 1917 och det följande inbördeskriget mel-
lan vita (borgerliga) och röda (socialister) vidarefördes Ungfinnar-
nas liberal-republikanska traditioner av Framstegspartiet. Som mit-
tenparti hade partiet stor betydelse för demokratins etablerande och 
försvaret mot de auktoritära krafter som verkade under 1930-talet 
(högerextrema Lapporörelsen samt IKL, Fosterländska folkrörelsen). 
Efter krigsslutet med dess förändrade politiska förhållanden fick 
partiet identitetsproblem. Namnet ändrades 1965 till Liberala Folk-
partiet. Efter motgångar i flera val anslöt man sig 1982 till Center-
partiet, de tidigare Agrarerna. Den liberala traditionen upprätthålls 
numera främst av Svenska Folkpartiet. Som ett parti för den svenska 
minoriteten fruktade man i början demokratins konsekvenser. Sedan 
1930-talet har man dock varit en attraktiv koalitionspartner för en 
mängd olika regeringskonstellationer.  

3. Nationalism, språk och kultur

Nationalliberalismens idéer har haft stor betydelse för de nordiska 
länderna sedan 1800-talets första hälft. Kultur, kommunikationer och 
politisk legitimitet har bedömts utifrån nationalstatens perspektiv. 

5  Mylly 1980, 283 ff.
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Det betyder emellertid inte att de fyra länderna delar samma histo-
ria i fråga om nationalism och språkliga konflikter. Snarare gäller det 
motsatta, under de senaste 150 åren har skillnaderna på detta område 
varit större än likheterna. Således har liberalerna i de olika länderna 
också valt olika lösningar på sina problem. 

Följden av dessa nordiska skillnader är fyra olika liberala hållningar i 
fråga om nationalism och språk: En finländsk språkligt delad liberalism, 
en norsk nationalistisk bondeliberalism, en dansk liberal bonderörelse 
med nationalliberaler (1800-talet) och radikala liberaler (1900-talet) 
som liberala rivaler samt en svensk hemvävd folkhemsliberalism. 

Ovanstående ordningsföljd speglar också betydelsen av den na-
tionella frågan i de fyra länderna: En central fråga i Finland och 
Norge, en tidvis viktig fråga i Danmark och en nationalism som en-
bart var inhemskt viktig i det kulturella och etniskt homogena Sverige 
där endast Ålandsfrågan kunde aktualisera frågan om landets gränser.

Finland: Språket som konfliktämne
När Finland 1809 blev den ryske tsarens storfurstendöme hade man 
varit en del av det svenska riket i 600 år. Svenskan hade varit det 
officiella språket. När den finska nationella rörelsen (fennomanerna) 
från 1880-talet började göra sin röst hörd förknippade man därför 
de svensktalande med överklassen. Fennomanerna konstruerade och 
försvarade ihärdigt idén om en nationell finsk kultur, skild både från 
svensk och rysk kultur. Frihet betydde i den tyska romantikens efter-
följd främst att kunna utveckla det finska språket och kulturen. När 
folkliga grupper mobiliserades använde man sig av historiska nord-
iska myter om den oberoende, starka bondeklassen. En annan tysk 
influens var mer liberal, konstitutionalismen och idén om rättsstat-
en. Bägge begreppen blev viktiga redskap mot det ökande ryska för- 
trycket från slutet av 1800-talet.6 

Liberalism kopplades ofta samman med den svenskspråkiga eliten 
(de flesta svensktalande var dock fiskare, bönder eller arbetare). Trots 

6  Stenius/Turunen 1995, 58.
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sin konstitutionalism tvekade finlandssvenskarna att mobilisera be-
folkningen. Ett folkstyre kunde mycket väl innebära att deras kultur 
försvagades. Det svenska partiet (senare Svenska folkpartiet) stod för 
en kulturell liberalism med bevarade band till Sverige. På andra om-
råden var liberalismen svagare. Även idag finns konservativa ström-
ningar i det på språklig/kulturell grund bildade partiet.

Behovet av nationell sammanhållning under det andra världskriget 
(för Finlands del  vinterkriget 1939–1940 och fortsättningskriget 
1941–1944) och därefter den känsliga relationen till Sovjet påverkade 
också liberalismen. Säkerhetspolitikens primat minskade utrymmet 
för en fri debatt. Både traditionen från gammalfinnarna, med deras 
försiktiga hållning till Ryssland, och den språkliga motsättningen 
mellan svensk- och finsktalande har försvagat liberalismens ställning 
i Finland. Det är dock möjligt att den starka tilltron till europeisk 
integration efter Sovjetunionens sönderfall på sikt kommer att stärka 
liberalismens ställning.  

Norge: Nationalism och modernisering i otakt?
Årtiondena efter 1814 upprätthölls liberalismen främst av ämbets-
män. Syftet var att försvara konstitutionen gentemot kungen, Karl 
XIV Johan. Från 1870-talet blev nationalism och demokrati mer 
entydigt förenade i den framväxande bonderörelsen. Venstre angrep 
allt oftare ämbetsmannastyret, symbolen för orättvisa och nationell 
förödmjukelse. Nationalismen blev ett vapen för Venstre. Till denna 
dag har norsk nationalism haft en mer folklig och radikal karaktär, 
särskilt jämfört med Sverige.

Norsk liberalism påminner i stort om kontinentens nationallibera-
lism, med ett viktigt undantag. Nationalismen har i viss utsträckning 
kommit på kollisionskurs med moderniseringen, den process som 
annars setts som en självklar hörnsten för en framstegsinriktad 
libe-ralism. Forskare har hävdat att nationalismens styrkebälten 
sammanfaller med områden som i mindre grad integrerats i den 
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nationella ekonomin, men tillräckligt mycket ändå för att uppleva 
hotet mot den traditionella kulturen.7

Språkfrågan har också varit betydelsefull. Venstre och andra par-
tier med stöd på landsbygden, särskilt på Vestlandet, har gynnat 
”nynorsk”, ett skriftspråk skapat av filologen och poeten Ivar Aasen 
kring 1850, utifrån regionala dialekter. Vännerna av nynorsk ansåg att 
den officiella norskan (”bokmål”) alltför mycket liknade danskan, den 
kultur som de nationellt orienterade ville avlägsna sig ifrån. En ironisk 
illustration till betydelsen av nationalism i Norge är det liberala parti-
ets misslyckande under senare delen av 1900-talet. Trots sin bakgrund 
som den nationella tankens och demokratins bärare blev partiet ett 
offer för 1972 års folkomröstning om EEC-medlemskap (dagens EU) 
då väljarna valde norsk självständighet före europeisk integration, ett 
val som upprepades 1994.

Danmark: Försvarsfrågan som problem
De danska nationalliberalerna, i huvudsak ämbetsmän, akademiker 
och företagare, formerades på 1840-talet. För dem var absolutismen 
främmande, en utländsk (tysk) tradition som stod i bjärt kontrast till 
den romantiska myten om Danmarks förflutna med dess självsty-
rande folk. Bönderna sågs som danskhetens huvudkraft, även om de 
måste ledas av medelklassen.8 

1849 föll enväldet och en ny friare författning infördes. National-
liberalernas program om att införliva det dansktalande Slesvig (in-
gående i Tyska förbundet) kunde nu sättas i verket. Efter två misslyck-
ade krig mot Preussen var Danmark besegrat och nationalliberalernas 
dröm slagen i spillror. Slesvig och Holstein blev stället delar av det 
enade tyska rike som med kejsardömet 1871 nådde sin fulländning, i 
varje fall med tysknationella ögon sett.

Under resten av seklet anförde bondepartiet Venstre oppositionen 

7  Nordby 1991, 107. Tesen är dock omstridd, se Sørensen 1998a, 17-48. För en 
alldeles färsk studie av målrörelsen, se Hoel 2009. 

8  Bjørn 1990, 253.
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mot den konservativa regeringen. Venstre kritiserade skarpt de höga 
försvarskostnaderna. Den hållningen övertogs, och skärptes ännu 
mer, av Radikale Venstre. Under decennier framöver kritiserade RV 
landets försvarspolitik och motsatte sig även Danmarks inträde i Nato 
efter det andra världskriget. Venstre blev däremot anhängare av Nato-
medlemskap och även av Danmarks inträde i nuvarande EU. På så 
sätt har dansk liberalism i en så avgörande fråga som försvars- och 
säkerhetspolitiken hamnat i skilda läger. Länge skapade denna splitt-
ring problem vid danska regeringsbildningar, där ofta flera partier 
samverkade. I inrikespolitiska frågor kunde de konservativa, de två 
liberala partierna samt andra borgerliga partier, oftast samverka gent-
emot socialdemokratin och dess stödpartier till vänster. I säkerhets-
politiken utgjordes majoriteten dock av RV, Socialdemokratin och 
olika vänsterpartier.

Sverige: Hemvävd nationalism
Vid 1800-talets mitt var svensk liberalism och nationalism nära sam-
manknutna. Men liberalerna sysslade i mindre grad med egna na-
tionella frågor, sådana var sällsynta i det homogent, nationalstatliga 
Sverige. Den liberala nationalismens idé om alla folks rätt att upprätta 
egna stater visade sig i stället genom solidaritet med förtrycka folk 
i omvärlden som polacker, finnar, italienare och så vidare. Efter att 
denna romans med 1848 års idéer upphörde hade också de nationella 
principfrågorna försvunnit från liberalernas dagordning. Ett undantag 
var naturligtvis unionsfrågan, norrmännens önskan från 1800-talets 
slut om att unionen med Sverige skulle upplösas. Liberalerna kom att 
under unionstidens kriser fram till 1905 försvara den norska sidan, 
även om också många liberaler upprördes över det “kuppartade” sätt 
man ansåg att norrmännen hade agerat under brytningsåret 1905.

Svensk nationalism blev i huvudsak en högerrörelse. Under 
1890-talet gick de konservativa till inrikespolitisk offensiv på ett 
program som innehöll protektionism, upprustning av försvaret, en 
aggressiv hållning mot Norge och motstånd mot rösträtt. För både 
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liberaler och socialdemokrater var denna konservativa höger huvud-
fienden. Liberala historiker och statsvetare försökte också i sin forsk-
ning att underminera de historiska myter som högern ansågs bygga 
på, om stormaktstidens heroiska bedrifter, om kungarnas förbund 
med bönderna och om frihetstidens fördärv.

I det kulturellt och språkligt homogena Sverige konfronterades inte 
liberalerna med nationella problem på samma sätt som sina kolleger 
i övriga Norden. Utifrån ett annat perspektiv var dock nationalismen 
viktig. Liberalerna medverkade till att medelklass och arbetarklass in-
tegrerades i den moderna staten och skapandet av en nationell iden-
titet. Man kan till och med hävda att denna integration var ett över-
gripande mål även när sociala frågor stod i fokus. Nationalismen blev 
viktig i ett inhemskt perspektiv.

Skandinavismen – ett misslyckande?
Den skandinavistiska samlingsrörelse som verkade vid 1800-talets 
mitt liknade i mycket strävandena efter nationell samling i Tyskland 
och Italien. Den tidigare fiendskapen, särskilt mellan Sverige och 
Danmark, skulle ersättas av romantiskt präglade idéer om en ge-
mensam historia, med den självägande bonden som främsta symbol. 
Skandinavismen vann sina anhängare bland studenter, akademiker 
och vissa medelklassgrupper, men i liten usträckning bland bönder 
och andra skikt. Störst anslutning fick rörelsen i Danmark. Student-
mötet i Köpenhamn 1845 markerar också rörelsens höjdpunkt.  

Idén om kulturell enhet transformerades till ett politiskt program. 
Ett enat Skandinavien (Norden exkl. Island) hade sin udd mot de auk-
toritära stormakterna kring Östersjön, Preussen i syd och Ryssland i 
öst. Svenska frivilliga deltog i det dansk-preussiska kriget 1848–1850 
men det officiella svenska stödet var halvhjärtat. Sveriges främsta mål 
var den politiska stabiliteten runt Östersjön, inte konfrontationer 
med stormakterna.9

Svenska försök under Krimkriget 1853–1856 att vinna stöd för Fin-

9  Norborg 1993, 247.
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lands återförening med Sverige var inte lyckosamma. Kriget upphörde 
innan Ryssland hade besegrats och finländarna själva visade ingen 
entusiasm för tanken. Skandinavismen hade i mycket nu blivit en 
dynastisk företeelse, präglad av kungliga försök att stärka monarkins 
ställning. Med Finland ute ur bilden försökte Carl XV åtminstone ena 
Sverige, Norge och Danmark. När nationalliberalerna 1863 förde lan-
det i krig mot Preussen utfärdade därför kungen löften, om än vaga, 
om svensk militärhjälp. Den svenska krigsinsatsen strandade dock 
på den försiktiga moderatliberala svenska regeringens motstånd mot 
den kungliga krigspolitiken. En framträdande opponent var Louis 
De Geer, den kommande tvåkammariksdagens politiske arkitekt, och 
den liberala finansministern Johan August Gripenstedt. 1840-talets 
romantiska liberala skandinavismen hade ersatts av 1860-talets mer 
pragmatiska variant, föga intresserad av kungliga krigsäventyr. Fred 
och utvecklad handel gick före kungamaktens expansionistiska dröm-
mar.

Detta innebar dock inte att tanken på skandinaviskt samarbete 
var död. Romantiska idéer om gemensamt ursprung och kultur er-
sattes av nyktert samarbete på en mängd områden av stort intresse 
för medelklassen: en gemensam valuta, samordning av kommunika-
tioner, post, telegraf och lagstiftning.10 Betydelsen av föreningars och 
sammanslutningars utbyte har också nyligen visats i en omfattande 
norsk studie.11

Samarbetet fick efter 1864 års spektakulära bakslag nya former, 
samtidigt som det utökades. Något liknande skedde också efter 1948 
när idén om ett gemensamt skandinaviskt försvarsförbund mellan 
Sverige, Norge och Danmark, slutgiltigt föll. Alla fem nordiska länder 
kom i stället att utveckla ett betydelsefullt samarbete inom ekonomi, 
arbetsmarknad och kommunikationer. Passfrihet infördes och Norden 
blev en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet länderna emellan.

10  G.B. Nilsson 1994, 67 f.
11  Hemstad 2008. För en recension av hennes doktorsavhandling, se T. Nilsson 

2009.
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4. Stat och marknad

Frihandel och ekonomisk frihet i allmänhet utgör hörnstenar i libera-
lismen. Den nordiska liberalismens relation till staten och marknads-
krafterna ska därför här diskuteras utifrån fyra avgörande tidsskeden.12 
Det första är frihandelns genombrott under 1850- och 1860-talen. 
Det andra de växande radikala kraven på sociala reformer och social-
liberalismens formande vid sekelskiftet 1900. Den tredje perioden be-
handlar 1930-talets ekonomiska kriser och socialdemokratins makt-
övertagande. Slutligen diskuteras välfärdsstatens utformning och den 
skiftande betoning på reglering visavi ekonomisk frihet som ägt rum 
efter 1945.

1840–1870: Liberalt genombrott
Vid 1800-talets mitt ägde ett radikalt skifte rum inom den ekono-
miska politiken, i Norden såväl som övriga Västeruropa. Det ålder-
domliga skråsystemet avskaffades i Sverige (1848, 1864), Danmark 
(1857) och Norge (1866, 1875). Även om skråsystemet i praktiken 
hade underminerats redan tidigare betydde reformerna otvivelaktigt 
ett stärkande av liberala honnörsord som frihandel, marknad och in-
dividualism. Den liberala segern innebar dock inte att alla grupper 
inom borgerligheten var nöjda. Många hantverkare och företrädare 
för städernas administrativa organ motsatte sig liberalismens idéer.

Den nya ekonomiska politiken följde inte den klassiska teorin om 
laissez-faire och “nattväktarstat”. Staten tog ett övergripande ansvar 
för näringarna, för handelns och industrins utveckling. Samarbetet 
mellan staten och industrin ökade i själva verket, om än grundad 
på indirekt stöd i stället för den gamla direkt reglerande ekonomin.  
I Sverige reformerades det klassiska ämbetsverket Kommerskollegium 
för att möta nya behov. I Norge fick Inrikesdepartementet, grundat 

12  Ekonomins internationella karaktär har gjort att avsnittet är kronolo-Ekonomins internationella karaktär har gjort att avsnittet är kronolo-
giskt. Liberalerna i de olika länderna ställs inför liknande problem, även 
om lösningarna delvis skiljer sig.
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1845, en liknande roll. Det betecknades som “moderniseringens de-
partement”. I dessa moderniserade statliga institutioner återuppstod 
korporatismen, om än i nya former.

Statens aktiviteter var av skilda slag. Förmånliga lån gavs till kanal-
projekt och järnvägsbolag. Banksystem med skilda former av statliga 
garantier inrättades, liksom ett system med internationella patent- 
rättigheter. Staten agerade för att förhindra sågverksindustrin att 
överexploatera skogen, exempelvis i Sverige på 1870-talet. Också  
jordbruket understöddes med hypoteksbanker, lantbrukssällskap, 
lant-bruksskolor och från 1900-talets början av jordbruksdeparte-
ment. Sammantaget bestod insatserna av främst indirekt stöd, samar-
bete mellan två parter (stat – näringsliv) samt i vissa fall också lag-
stiftning för att hindra den fria kapitalismen från att ödelägga landets 
naturresurser.13

Den finländska utvecklingen avvek i några avseenden från de and-
ra nordiska ländernas. De flesta reformer infördes på 1830- och 
1840-talen, långt innan några reformer av det politiska systemet kom 
till stånd. Trots den liberala retorik som förekom vid 1800-talets mitt 
har innebörden av landets ekonomiska reformer i stället betecknats 
som “kameralism” (regler utgående från finansförvaltning). På grund 
av den nästan helt frånvarande borgarklassen togs initiativen till re-
formerna främst av ämbetsmän.14

Ändå ska inte skillnaderna i praktiken överdrivas. Alla regeringar 
i Norden försökte att utveckla respektive lands ekonomi. I den mo-
dernisering som ansågs nödvändig gavs staten en viktig roll. Vare sig 
reformerna initierades av näringslivets män eller av ämbetsmän blev 
resultaten i stort desamma. Och ännu mer väsentligt – liberalerna 
stödde vanligen denna hjälp från statens sida.Laissez-faire var kanske 
användbart retoriskt, men inte i den reellt existerande politiken.

Ett centralt inslag i den tidiga liberalismen var en djupt känd tro 

13  Statens roll: T. Nilsson 1994, 283 f; Sejersted 1993, 69-74; Skovgaard-Petersen 
1985, 312 f.

14  Stenius/Turunen 1995, 52.
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på det allmännas bästa. Liberalismen bekämpade det gamla samhället 
just därför att detta gav exklusiva privilegier till utvalda individer och 
grupper. Samhället som helhet skadades av dessa orättvisor. Individu-
ell frihet och vinsttänkande accepterades naturligtvis av liberalerna, 
men samtidigt betonades individens ansvar för allmänintresset, för 
samhället i dess helhet.

Särskilt i Norge har det borgerliga begreppet rättsstat använts för 
att beskriva denna period. Statens uppgifter skulle vara begränsade 
och besluten styrda av vissa övergripande normer, främst förutsäg-
barhet och likabehandling av medborgarna. Systemet upprätthölls av 
ämbetsmännen, i borgerskapets intresse.15

Utan tvivel var dessa normer viktiga, men önskan om moderniser-
ing var troligen ännu viktigare. Liberalerna var framstegsorienterade. 
Utan modernisering av det politiska systemet, förvaltningen, indust-
rin och jordbruket skulle landet bli en förlorare i den darwinistiska 
kampen för tillvaron. För att kunna hålla jämna steg med de mer 
utvecklade länderna på kontinenten tvingades liberalerna att åsidosät-
ta även sådana centrala liberala dygder som privat ägande. Ekonomisk 
liberalism i sin mest långtgående form, nattväktarstatens laissez-faire, 
kom i andra hand när högre mål stod på spel, såsom den nationella 
ekonomins utveckling.16

Den tidiga nordiska liberalismens glanstid 1840–1870 var således 
inte någon era av helt fri kapitalism. Ämbetsmän och företagarna 
själva ville utveckla ekonomin genom statliga ingripanden för kom-
munikationer, vetenskap och utbildning. Genom sin antikapitalism 
och traditionella misstro mot byråkratin motarbetade bönderna de 
höjda statsutgifter som det liberala programmet medförde. Bonde-
partierna var i stor utsträckning motståndare till denna av staten 
sponsrade modernisering. Liberala i demokratiska frågor (åtminstone 
i huvudsak), traditionalister i ekonomiska frågor och näringspoli-
tik – detta var grunden för tidens bondepartier. Visserligen verkade 

15  Sejersted 1984, 15-48.
16  T. Nilsson 1994, 267.
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det danska partiet för frihandel och marknadskonkurrens beroende  
på den exportinriktade karaktär landets jordbruk hade slagit in på. 
Men, liksom deras kolleger i övriga Norden och ännu mer de radikala 
grupperna, ogillade de expansiva statliga projekt.17

Beteckningen harmoniliberalism har använts som beskrivning av 
denna optimistiska tid. Harmonisk samverkan mellan olika samhälls-
klasser och fredliga avtal mellan tidigare fientliga nationer ansågs 
garantera ekonomisk utveckling och även vanligt folks välfärd. Det 
fransk-tyska krigets utbrott 1870, den ekonomiska krisen 1873–
1896, protektionismen och arbetarrörelsens snabba tillväxt markerar 
ett slut på denna liberala optimism.18 

1890–1910: Radikal liberalism – en ny utmaning
Liberalernas partisplittring i Danmark 1905 fick långsiktiga efter-
verkningar. Fortfarande existerar denna uppdelning mellan en mer 
radikal liberalism, eller socialliberalism (Radikale Venstre), och eko-
nomisk liberalism (Venstre). som ett centralt element i det politiska 
systemet. Redan från början verkade radikalerna för inkomst- och 
kapitalskatt. Man ansåg att de växande sociala problem som industri- 
samhället förde med sig inte kunde lösas med klassiska liberala 
normer om fri marknad och självhjälp. Välståndet måste fördelas 
på ett mer rättvist sätt. Efter det första världskriget fortsatte denna  
liberala uppdelning att vara betydelsefull. Radikale Venstre ville ha en 
mer reglerad ekonomi medan konkurrenten Venstre under 1920-talet 
styvnackat försvarade den fria marknadsekonomin.19

Också i Norge innebar sekelskiftet 1900 ett uppbrott från den libe-
rala rättsstaten. Venstre, senare med stöd av socialdemokraterna, stred 
för sociala reformer och reglering av arbetsmarknaden för att ge arbe-
tarna större trygghet, eller snarare en viss trygghet. Kravet på en fast 
ränta innebar ett övergivande av den liberala räntepolitik som den 

17  Østerud 1978, 249 f. 
18  G. B. Nilsson 1994, 567.
19  Finn Christiansen 1990, 328 f.
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tidigare ämbetsmannastaten sett som närmast helig.20 
Den fråga i Norge som det stod mest strid om gällde dock vatten-

kraften och andra naturresurser. Slutresultatet blev koncessionslagar 
som gynnade det inhemska kapitalet. Kring Venstre samlades en bro-
kig allians av anti-industriella bönder, sociala reformpolitiker och en 
fraktion av det inhemska näringslivet. Venstres syfte var att kontrol-
lera moderniseringen, men snarare öppnades en väg för den inter-
ventionistiska staten som helhet. En ickeönskad byråkratisering tog 
fart, tvärt emot den tradition som bondepartiet tidigare hade stått för. 
På många sätt var den konservativa högern mer positiv till moderni-
seringen än det liberala bondepartiet. Inom Venstre fanns spänningar 
mellan industrins representanter och landsbygdens bonder som ut-
gjorde huvuddelen av medlemmarna.21

I Sverige var två strömningar avgörande för socialliberalismens 
dominans. För det första folkrörelsernas roll. De liberala organisation-
erna fylldes med män – och kvinnor – som sedan länge hade verkat 
för sociala förbättringar. Normerna om skötsamhet, socialt ansvar och 
kollektiv organisering gjorde att krav på ekonomisk omfördelning 
och samverkan med arbetarrörelsen föreföll naturligt. 

För det andra utvecklade de sociala reformatörer som fanns i och 
kring partiet en rad sociala institutioner, för självhjälp såväl som 
välgörenhet. De flesta av dem härrörde från CSA, Centralförbundet 
för socialt arbete (1903), lett av liberalen Ernst Beckman. CSA:s ar-
bete grundades på frivillighet men man arbetade samtidigt i nära kon-
takt med sociala myndigheter. Många av CSA:s sociala institutioner 
kom sedan att omformas och inlemmas i välfärdsstaten. CSA var  
inget särpräglat svenskt fenomen. Liknande organisationer verkade 
över hela Skandinavien under 1900-talets första decennier.

I Finland överskuggades frågan om liberala ekonomiska reformer av 
språkfrågan och den nationella självständigheten. Ändå genomfördes 
efter inbördeskrigets slut, med de vita som segrare, sociala reformer 

20  Seip 1963, 18.
21  Sørensen 1988, 273-298, Nordby 1991, 71-76. 
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initierade av liberalerna. Torparnas och arrendatorernas situation för-
bättrades 1919 och tre år senare beslöt Riksdagen om en omfattande 
jordreform.

Erfarenheterna under det första världskriget gjorde de nordiska libe-
ralerna mer skeptiska till statliga ingripanden. Både krigsårens ofta 
illa fungerande regleringar och arbetarrörelsens radikalisering bidrog 
till att klassiska liberala ekonomiska idéer på nytt steg i värde under 
1920-talet.

1930-talet: Ifrågasatt ekonomisk liberalism
Världsdepressionen från 1929 och Hitlers maktövertagande 1933 fick 
långtgående konsekvenser också för Nordens politiska utveckling.  
I både Sverige (1932) och Norge (1935) inleddes socialdemokratins 
långa maktinnehav. I Danmark nådde partiet sina bästa valresultat 
dittills och i Finland bildade socialdemokrater och agrarer en koali-
tionsregering 1937.

Olika former av krisuppgörelser träffades. Gemensamma inslag var 
skapandet av offentliga arbeten och inrättandet av jordbruksstöd. 
Den i huvudsak liberala ekonomiska politiken från 1920-talet hade 
gått i kvav. Uppgörelserna slöts i allmänhet mellan socialdemokratin 
och bondepartier, men även ickeagrara liberala partier (i Sverige och 
Finland) var indragna, åtminstone i förhandlingarna. I Sverige hade 
framstående liberala ekonomer inom Stockholmsskolan, främst den 
senare partiledaren Bertil Ohlin, en viktig roll i utvecklandet av en 
inhemsk form av Keynesianism. Begreppet socialliberalism slog  
igenom på allvar i partipolitiken när Ohlin systematiskt använde det 
för partiets räkning.22

Vid 1800-talets mitt hade liberalismen varit en ledande aktör på 
den ideologiska scenen. Kring sekelskiftet började en socialt aktiv 
liberalism ta över från den ekonomiskt inriktade, men liberalismen 
som helhet hade fortfarande en stark ställning. Under 1930-talskrisen 
hamnade det klassiska ekonomiska liberala programmet i vanrykte. 

22  Liedman 1995, 45.
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Protektionism, offentliga investeringar och hjälparbeten föredrogs i 
hela västvärlden, om än i olika grad. I Norden var nu socialdemokra-
terna ledande parti, ofta med stöd av bondepartier. Liberalerna var 
ändå inte uträknade. Deras tradition av att samla även jordbruksbe-
folkningen och socialliberalismens betydelse gjorde att de delvis följde 
med i utvecklingen, även om inflytandet hade minskat.

1945–: Den interventionistiska välfärdsstaten 
Tiden från andra världskrigets slut till början av 1970-talet är i ett 
nordiskt perspektiv välfärdsstatens guldålder. Efter krigsslutet 1945 
ökade inslagen av en planerad ekonomi i  alla nordiska länder, anting-
en i form av helt nya åtgärder eller som en fortsättning på krigsårens 
reguleringar. Norge gick längst ifråga om ekonomisk planering. Så 
stöddes till exempel fiskeindustrin med omfattande offentliga medel 
som alla gick till glest befolkade områden i norr som staten ville få att 
växa. Full sysselsättning, regional balans och ekonomisk tillväxt var 
dock mål för alla regerande socialdemokratiska partier i Norden.

Den norska utvecklingen har beskrivits som något av en särväg 
(Sonderweg23). På grund av den svaga näringsidkande borgerligheten 
tog staten vid 1800-talets slut ett fast grepp om ekonomin, en politik 
som särskilt drevs av Venstre, dominerat av jordbrukare och mindre 
företagare. Statsmaktens kontroll levde vidare och utvidgades under 
välfärdsstatens tid. Resultatet har blivit en ”korporativ pluralism” som 
har försvagat rättsstaten, dock utan att rasera denna tradition. Libe-
ralerna, liksom andra mittenpartier och konservativa partier, har mot-
satt sig de mer långtgående socialdemokratiska förslagen om stats-
kontroll. I flera fall, särskilt vid 1950-talets början, har DNA backat 
och sökt kompomiss.24

Trots denna norska ”Sonderweg” finns det från ett annat pers-
pektiv mer av likheter mellan de nordiska liberalernas hållning till 

23  Uttrycket hämtades från 1970- och 1980-talens intensiva forskningsdebatt om 
Tysklands utveckling från kejsardöme till nationalsocialism.

24  Sejersted 1993, 301 f.
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välfärdsstaten. Kritiken var länge i allmänhet  pragmatisk, i mindre 
grad principiellt grundad (med undantag från planhushållningsdebat-
ten i Sverige vid 1940-talets slut och liknande strid i Norge). Tidvis 
har långtgående interventionistiska och korporativa förslag accepte-
rats, exempelvis av Radikale Venstre på 1960-talet. Inte heller med-
förde borgerligt regeringsinnehav som i Danmark 1966–1970 och i 
Sverige 1976–1982 någon avgörande förändring av den ekonomiska 
politiken. Först från 1990-talet slog de nya liberala vindarna igenom, 
och då var det i flera fall socialdemokraterna själva som stod för upp-
brotten från den gamla modellen.

I Finland har normen om gemensamt ansvar haft en särskilt stark 
ställning. Den ekonomiska liberalismen har alltid varit svag. Traditio-
nen av konsensus och kameralism från 1800-talets förra hälft har levt 
kvar i viss utsträckning. Stor betydelse har också den känsliga säker-
hetspolitiska situationen och den viktiga handeln med Sovjet haft. 
Fram till Sovjetimperiets upplösning 1991 medförde östhandeln ett 
nära samarbete mellan stat och privata företag i Finland. Sedan dess 
har europeiseringen och EU-medlemskapet skapat nya förutsättning-
ar för Finland, som allt mer ekonomiskt och politiskt kommit att 
likna sina nordiska grannar.  

I alla nordiska länder har en stor del av den liberala kritiken kommit 
från rörelser utanför det traditionella liberala lägret, även utanför det 
politiska systemet självt. Missnöjespartier har kritiserat byråkratin, 
höga skatter och välfärdsstaten med en retorik som anknutit till libe-
rala värden, samitidgt som man i andra frågor, till exempel invandring, 
drivit en starkt antiliberal linje. Särskilt i Sverige hade arbetsgivaror-
ganisationerna och deras nätverk av tidskrifter och tankesmedjor, en 
central roll för kritiken mot välfärdsstaten under främst 1980- och 
1990-talen. Idag är deras roll mer nedtonad.

Även en jämförelse mellan missnöjespartierna, eller de populist-
iska om man så vill, visar på intressanta skillnader mellan länderna. 
I Danmark, Norge och till viss del Sverige har nyliberala idéer varit 
starka. Detta gällder dock inte det parti, Sverigedemokraterna, SD, 



30

som numera upptar rollen som tidigare Ny demokrati hade under 
1990-talets början. SD har sitt ursprung i högerextremismen och 
försöker etablera sig som förkämpe för en nationell välfärdsstat.  
I Finland uppkom på 1960-talet ett missnöjesparti, Landsbygds-
partiet, som ett agrart protestparti. Ursprunget var en falang inom 
Centerpartiet. Partiet förde en konservativ politik som motsatte sig 
urbaniseringen till försvar för konservativa värden inom familjepolitik 
och kultur. Någon liberalism utmärkte knappast Landsbygdspartiet.

Oljekrisen och den förändrade världsekonomin bidrog till att den 
nordiska samhällsmodellen sedan 1970-talet genomgått olika politiska 
och sociala kriser. Statsmaktens ansvarstagande för medborgarna har 
ifrågasatts både av ekonomiska och ideologiska skäl. Privat sjukvård 
och privata skolor finns numerea ofta som alternativ. Marknads-
krafterna har på flera sätt stärkts, särskilt inom bostadspolitiken, det 
område som särskilt i Sverige utgjort systemets kärna. Samtidigt är 
fortfarande välfärdstjänsterna till allra största del skattefinansierade. 
Brottet mot den gamla modellen ska därför inte överdrivas. Parti- 
systemet och liberalerna har också påverkats av dessa förändringar. 
Nya partier har tillkommit, lokala partier, missnöjespartier och miljö-
partier. De liberala partierna är små, med undantag för Danmark där 
Venstre, som kan klassas som högerliberalt, kunnat bilda regering. 
Något svepande kan man ändå hävda att liberalismen som ideologisk 
strömning, med sitt inflytande över flera partier, är starkare än de klas-
siska liberala partierna med sina ofta hundraåriga traditioner.

5. Liberalism och koalitioner

Ett särdrag i den tidiga nordiska liberalismen var dess nära koppling 
till landsbygden och böndernas organisationer. Delvis kan det för-
klaras med den omfattande agrara sektor som existerade i Norden 
åtminstone fram till några årtionden in på 1900-talet, delvis av den  
betydelse som självägande bönder haft under lång tid genom histo-
rien.
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Liberalismen och bönderna
De danska och norska liberala partierna var från början dominerade 
av bönder. I Sverige fanns 1868–1871 ett kortvarigt radikalliberalt 
parti, Nyliberala partiet, sida vid sida med böndernas parti i riksda-
gen, Lantmannapartiet. Nyliberalerna smälte dock snart samman 
med de senare. I Danmark överlevde nationalliberalerna efter det 
förödmjukande nederlaget 1864 endast som en lösligt organiserad 
”lobbygrupp” för liberala reformer. 

Några självständiga, ickeagrara, liberala partier fanns knappt i 
Norden vid denna tid. De som försökte misslyckades i allmänhet. 
Landsbygdens problem kom under lång tid att ha särskild betydelse 
för liberalerna. I Sverige stred man ihärdigt för egnahemsrörelsen, en 
form av antiindustriellt stöd för småskaliga jordbruk. Samtidigt drev 
liberalerna, särskilt i landets norra delar, framgångsrikt införandet av 
Norrlandslagen 1906 som förbjöd privata företag att köpa bondeägd 
skog. Liberalerna var intensivt engagerade för böndernas sak i ett stort 
antal ekonomiska och sociala frågor.25

Liberalernas jordbruksprofil minskade när separata bondepartier 
uppstod i Finland 1906, Sverige 1913 och Norge 1920. Också högern 
fick släppa till jordbrukande grupper när dessa partier växte sig starka. 
Finland skiljer delvis ut sig i fråga om de agrara partiernas ställning. 
Långt in i nutiden har Centerpartiet (fd. Agrarerna) varit det ledande 
partiet, något som också de goda förbindelserna med ledarna i Mosk-
va under Sovjettiden borgade för. Jordbrukarnas politiska roll påmin-
ner därvidlag mer om de starka bondepartierna i Östeuropa innan 
kommunisttiden och i viss mån även därefter.26 

Även om liberala partier och bondepartier ofta ingått olika alli-
anser har de liberala partierna blivit tydligt försvagade. I Finland har 
som nämnts de finskspråkiga liberalerna upphört som parti. I avgör-
ande ögonblick har jordbrukspartierna ofta valt att samarbeta med  
socialdemokratin. Med de senares försvagning är dock bilden numera 
delvis en annan. 

25  Edling 1996, 257-267.
26  Mylly 1980, 292.
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Liberalismen och folkrörelserna
Folkrörelserna har haft en stor betydelse för de nordiska partisyste-
men, särskilt för liberalerna och socialdemokraterna. Varje land 
har dock sina egenheter. Prästen och folkhögskolevännen N F S 
Grundtvigs (1783–1872) ljusa, optimistiska och liberala kristen-
domssyn har djupt påverkat dansk kultur och skolsystem. I Norge var 
de folkliga rörelserna i skiftande utsträckning motkulturer, en typ av 
motståndsrörelse mot en omvälvande industrialism, växande alkohol-
ism eller en syndfull stadskultur. Även i Sverige var nykterhetsrörel- 
sen av betydelse för den politiska utvecklingen. Majoriteten av libe-
ralerna stödde förbudssidan vid folkomröstningen om alkohol 1922. 
En klar majoritet av kvinnorna tillhörde samma sida. I kampen för 
alkoholförbud rekryterade liberalerna många politiskt aktiva kvin-
nor. Kvinnornas insats i nykterhetsfrågan kom att öka liberalernas 
ansträngningar för kvinnlig rösträtt. De första förslagen om kvinnlig 
rösträtt kring sekelskiftet kom för övrigt från liberalt håll medan  
många socialdemokrater länge prioriterade kampen för manlig rösträtt 
och striden mot arbetsgivarsidan.

I Finland var folkrörelserna snarast delar av en bred nationell rörelse 
riktad mot den ryska överhögheten. Det fanns också viss antagonism 
mellan de tidiga liberalerna och fennomanerna. De förra ville i första 
hand bygga upp politiska strukturer för att motstå russifieringen. De 
senare var snarare en blandning av statsstödd rörelse och nationell 
frihetsrörelse. Liberala organisationer var viktiga, men i jämförelse 
med andra länder var de i Finland mer uppbundna till den inhemska 
statsmakten.

Som helhet bidrog folkrörelserna till att en idealbild av ordning-
samhet, ansvar och jämlikhet kom att genomsyra såväl liberaler som 
socialdemokrater. Utifrån sådana moraliska normer kunde en liberal 
anhängare utan större svårighet försvara kollektiv mobilisering och 
begränsningar av individens frihet att svika sina plikter, och i samma 
andetag i princip försvara personlig frihet och individens rättigheter. 



33

Misskötsamhet och dryckenskap utgjorde hinder för att denna frihet 
skulle kunna utnyttjas och måste därför först avlägsnas.

Liberalismen och arbetarrörelsen
I kampen för demokrati och parlamentarism vid 1900-talets början 
var en allians mellan liberaler och socialdemokrater ganska naturlig, 
om än ifrågasatt av de radikala socialisterna. Partierna omfattade i 
stort samma grundläggande demokratiska värden och krav på sociala 
reformer. 

Särskilt i Sverige var denna allians, vänstersamverkan kallad, starkt 
utvecklad. De två partiledarna, socialdemokraten Hjalmar Branting 
och liberalen Karl Staaff, var även personliga vänner. Efter det demo-
kratiska genombrottet kring 1920 blev partierna dock rivaler om 
regeringsmakten. Trots många gemensamma ståndpunkter i sociala 
frågor och utbildningspolitik har de båda bara ingått i samma regering 
en gång sedan dess, den med alla demokratiska partier bildade sam-
lingsregeringen under det andra världskriget. Som koalitionspartner 
har istället socialdemokraterna valt Bondeförbundet/Centerpartiet. 
Två gånger har man bildat en gemensam regering 1936–1939, 1951–
1957 och på 1990-talet utvecklades en säregen form av samarbete 
genom att Centerpartiet fick sätta in ett antal politiska tjänstemän i 
Regeringskansliet, utan att partierna formellt utgjorde en koalition. 
I Danmark har Radikale Venstre varit socialdemokratins naturliga 
regeringspartner, men de radikala liberalerna har också deltagit i rena 
borgerliga regeringar. 

Liberalismen och byråkratin
Det kan tyckas förvånande att ämbetsmännen i alla nordiska länder 
har haft en nyckelroll för utvecklandet av liberalismen, åtminstone 
under 1800-talet. I Finland stärkte de den konstitutionellt präglade 
striden mot tsarväldet. Den nationella frågans centrala ställning bi-
drog till att de finländska myndigheterna åtnjöt en stark lojalitet, 
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också från de i princip byråkratikritiska liberalerna.
Den klassiska liberalismens storhetstid i Norge, oftast benämnd 

“ämbetsmannastatens tid” (1814–1884) var definitionsmässigt domi-
nerad av byråkratin – den enda naturliga eliten i det norska sam-
hället.27 Emellertid skedde 1884 ett politiskt systemskifte. En mer 
interventionistisk, socialt radikal och demokratisk liberalism tog 
över. Ändå försvann inte ämbetsmännens inflytande helt. Den äldre 
rättsstatliga traditionen kom i stället att försvaras av Høyre. När kraven 
på en planerad ekonomi var som starkast åren efter andra världskriget 
kunde denna tradition modifiera några av de långtgående förslag som 
socialdemokraterna lagt fram.

I Sverige intensifierade de radikala liberalerna och lantmännen från 
1860-talet sin kritik av byråkratin, som sågs som närmast överflödig. 
Syftet var att minska statens utgifter. Denna kritik var dock inte en-
tydigt liberal. Samma grupper kunde kräva statsstöd för jordbruket 
och inrättandet av nya statsorgan i modernäringens tjänst, likaväl som 
att försvara ekonomisk traditionalism, antikapitalism och motsätta sig 
vidare modernisering av ekonomi och transportväsen. Initiativen till 
moderniserande reformer på dessa områden kom istället i huvudsak 
från moderatliberalerna och de politiskt konservativa i riksdagens  
första kammare.28

Liberalismen och konservatismen
Under 1800-talet var liberaler och konservativa politikens huvud-
sakliga rivaler. Senare kom de att utgöra konkurrerande strömning-
ar på den borgerliga sidan. När den demokratiska konservatismen  
under 1920- och 1930-talen accepterade den ekonomiska libera-
lismen kan det ses som en seger för liberalerna, men samtidigt som 
ett hot. Högerns liberalism framstod ännu mer som ett hot under 
1970-talet då man i flera länder proklamerade sig som det äkta  
liberala partiet. 

27  Seip 1974, 107. 
28  T. Nilsson 1994, 259.
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På 1990-talet blev marknadsliberala lösningar på samhällets prob- 
lem alltmer populära. Privatisering, lägre skatter och förstärkande 
av marknadssystemet kom i centrum för den politiska debatten och 
nådde även grupper som tidigare varit helt kallsinniga inför sådana 
krav. Även om pendeln hela tiden svänger mellan marknadslösningar 
och offentlig styrning kan tiden kring tusenårsskiftet ändå ses som en 
högkonjunktur för den ekonomiska liberalismen över hela den politis-
ka skalan. Det innebar dock inte att de liberala partierna gick framåt. 
I stället hamnade vinsten hos högern, även om den fick känna på att 
väljarna inte var intresserade av det systemskifte man hade lanserat. 
Ett exempel är den kraftiga tillbakagången 2002 i Sverige. Först efter 
att ha reviderat sin politik på flera områden kunde man ta revansch 
och överta statsministerposten 2006. Liberalismens mest tydliga seger 
är ändå att socialdemokratin i hög grad har accepterat marknadslös-
ningar. Liberalismen har segrat, men de traditionellt liberala partierna 
har misslyckats. Undantaget är Danmark, men där har de liberala dra-
gen i humanitära frågor varit synnerligen svagt utvecklade.

6. Enhetlig eller skiljaktig liberalism?

Som helhet har den klassiska liberalismen varit svag i Norden. Även 
under liberalismens guldålder årtiondena vid 1800-talets mitt var  
liberalernas hållning ofta mindre liberal än vad som framkommer vid 
en ytlig betraktelse. Naturligtvis har liberala grundidéer påverkat både 
arbetarrörelsen och de konservativa. Det liberala inslaget hos arbetar-
rörelsen speglas av den starka reformistiska traditionen och striden för 
parlamentarism och demokrati. Men å andra sidan finns där också 
den starka kollektivistiska traditionen som välfärdsstaten bygger på. 

Nordens liberala partier har genom åren varierat i styrka, och med 
stora skillnader mellan länderna. Jämför till exempel norska Venstres 
svaga ställning och den ledande roll dess danska motsvarighet har för 
närvarande. I centrala politiska frågor som nationalism, säkerhetspoli-
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tik eller val av allianspartner har man agerat på olika sätt i de fyra 
länderna. På det kulturella området framstår Danmark som mer libe-
ralt än de andra genom sina mindre restriktiva alkohol- och narko-
tikalagar, långa tradition av privata friskolor och den liberala förkun-
nelse som Grundtvig introducerade. Sverige följer sedan, därefter 
Norge och till slut Finland som kan beskrivas som minst liberalt 
utifrån det perspektivet. På det konstitutionella området har emel-
lertid rättsstatliga idéer varit mer inflytelserika i Finland och Norge, 
även om variationerna över tid har varit stora. Sverige kan beteck-
nas som det samhälle där positiv rätt och social ingenjörskonst haft 
störst inflytande, något som ofta kolliderat med rättsstatliga idéer.  
I ekonomiska frågor har traditionen av laissez-faire skiftat, men inte 
ens under teorins höjdpunkt var något av länderna i sin praktiska 
politik särskilt trogna lärjungar.

Bönder, folkrörelser och kollektivism
Den nordiska liberalismen har ändå flera gemensamma drag som sär-
skiljer den från tyska eller brittiska traditioner. I huvudsak är denna 
nordiska liberalism resultat av specifika drag i den nordiska historien, 
i mindre utsträckning ett resultat av liberalismen i sig eller liberalernas 
agerande.

1) Inslaget av bönder i den tidiga liberalismen avviker på ett 
avgörande sätt från tyska och brittiska erfarenheter. De nordiska 
liberalerna har vid flera tillfällen varit starkt koncentrerade på jord-
brukets och landsbygdens problem. Detta har emellertid påverkat 
partierna på olika sätt. I Danmark gjorde jordbrukets export- och 
marknadsinriktning att ekonomiskt liberala idéer fick stark fäste inom 
jordbruksrörelsen och partierna som ville vinna bönderna. I Sverige 
stärkte istället landsbygdens strid för sina ekonomiska intressen i hög 
utsträckning traditionella, antiliberala hållningar. Ett tidigt exempel 
är 1880-talets tullstrid där protektionisterna avgick med segern.

2) Liberalismen rekryterade från 1800-talets slut stora skaror från 
folkrörelserna, frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, språkrörelserna och 
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även i viss utsträckning från fackföreningarna. Över hela Norden bi-
drog den klassiska näringsdrivande borgerlighetens litenhet vid sekel-
skiftet 1900 till att sociala reformatörer, ämbetsmän och bönder fick 
ett dominerande inflytande i tidens liberala partier. Under 1900-talet 
har andra grupper som varit knutna till staten och samtidigt omfattat 
upplysningens tankar, till exempel lärare, utgjort viktiga delar av de 
liberala rörelserna. Liksom andra ledande politiker rekryteras dagens 
liberaler ofta från den offentliga sektorn.

3) Moraliska skyldigheter och kollektiva normer har vägt tyngre 
än den ekonomiska liberalismens klassiska arv. Idéer om okränkbara 
individuella rättigheter liksom naturrättsliga ideal har haft mindre 
betydelse i Norden än  på kontinenten. Författningsdomstolar eller 
andra former för juridiskt inflytande inom politiken har avvisats av 
de flesta partier. De har setts som konservativa hinder för folkstyrets 
förverkligande och för genomförandet av politiska och sociala reform-
er. Med den juridiska tradition som EU-rätten bygger på kommer på 
sikt denna nordiska särväg rimligen att bli mindre tydlig.

Entreprenör eller socialingenjör?
1800-talets liberala ideltyp är den intensivt aktive industrimannen  
eller handelsmannen. Med en stark framtidstro som grund strä-
vade han efter att avskaffa tidens privilegier till förmån för den fria 
marknaden. Han framhävde individens ansvar och såg med misshag 
på offentliga sociala inrättningar som ansågs göra människor initiativ-
lösa och passiva.   

I en nordisk kontext ser idealbilden väsentligt annorlunda ut. Här 
finner vi en person mer koncentrerad på samhälleligt ansvar. Han – 
eller i enstaka fall hon – har formats av den långa traditionen av libe-
rala upplysningstankar, associationerna och andra föreningar under 
1800-talet och från seklets senare del folkrörelserna. På många sätt 
har denna liberala stereotyp, liksom den typiske socialdemokraten, 
varit en socialingenjör med det allmännas bästa som högsta mål. Där-
för har ofta moraliska principer och även patriarkalism funnits med i 
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de nordiska liberalernas ideologiska ryggsäckar. Även om inflytandet 
från Jeremy Benthams utilitaristiska idé om “största möjliga lycka för 
största mängd människor” inte har undersökts tillfredsställande, har 
innebörden av hans sentens inspirerat liberalerna i Norden under lång 
tid.
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En nordisk högermodell – finns den?

Diskussionen om den eventuella existensen av en nordisk högermo-
dell tar sin utgångspunkt i min bok om det svenska högerpartiets his-
toria, Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 1904–
2004.29 Boken är ett resultat av det projekt om den svenska högerns 
historia som åren 2000–2004 verkade vid Samtidshistoriska insti- 
tutet, Södertörns högskola. Projektiteln anknyter till ett av de teman 
som också denna session ska ta upp, Högern 1904–2004, Moderni-
seringens vän eller fiende? Efter analysen av det svenska partiet under 
dess olika namn, Allmänna Valmansförbundet (bildat 1904), Höger-
partiet (1938) och Moderata samlingspartiet (från 1969) vidgas pers-
pektivet till den nordiska arenan, åtminstone till danska Konservative 
Folkeparti, norska Høyre och finländska Nationella samlingspartiet.

1. Svensk höger genom hundra år – en karakteristik

Vid 1900-talets början kunde högern genom sin styrka i första kam-
maren ännu förhindra förändringar av det politiska systemet. Förs-
ta världskriget och den sociala oron i Europa åren efter påskyndade 
emellertid övergången till parlamentarism och full rösträtt. Därmed 
var Högerns ledarroll borta. Det innebär inte att partiet varit makt-
löst, men att en politisk ledarställning inte uppnåtts efter demokrati-
seringen. 

Utifrån riksdagsvalens procentsiffror kan vi urskilja tre framgångs-
vågor och två nedgångsdito för partiet. De goda tiderna utgörs av 

29  T. Nilsson 2004. För närmare uppgifter om arkiv och litteratur som använts hän- T. Nilsson 2004. För närmare uppgifter om arkiv och litteratur som använts hän-
visas till denna bok. Bara om någon forskare direkt apostroferas i texten anges titlar 
i noterna.
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1920-talet med toppen 1928 då de 29,4 procent man fick översteg 
resultatet 1917, innan den fulla rösträtten. Tack vare en målmed-
veten uppbyggnad av organisationen och Arvid Lindmans förmåga 
att hålla ihop landsbygds- och stadsfraktionerna etablerade sig AVF 
som ledande borgerligt parti, en position som Folkpartiet övertog 
först 1948. Nästa framgångsvåg infaller under Jarl Hjalmarsons led- 
ning på 1950-talet. Den tredje vågen inleds med Gösta Bohmans till-
träde 1970 (partiledare till 1981), når sin höjdpunkt från 1970-talets 
slut och under 1980- och 1990-talen med en tydlig avmattning kring 
tusenårsskiftet. Under hans ledning ökar partiet fyra val i rad och året 
efter hans avgång (valet 1982) uppnås rekordnoteringen under efter-
krigstiden, 23,6 procent.30 

Nedgångarna infaller logiskt nog mellan dessa tre perioder. Den 
första omfattar 1930- och 1940-talen med dess folkhemskoalition av  
socialdemokrater och bondeförbund samt krigsårens nationella sam-
ling kring Per Albin Hansson. Nummer två utspelas under 1960-talet 
då begreppen konservativ och höger alltmer kom att betraktas som 
hopplöst föråldrade och helt oförenliga med tidens strömningar. Bot-
tennivån nås 1970 med 11,5 procent. Karakteriseras framgångsfaser-
na av något speciellt? Låt oss se närmare på perioderna utifrån tre 
faktorer: Den ekonomiska liberalismens ställning i omvärlden, social-
demokratins position, samt socialismen som hot. 

1) De tre framgångsperioderna kännetecknas av ett uppsving för den 
ekonomiska liberalismens idéer. Under 1920-talet rådde en utbredd 
skepsis till regleringar av krigsårens typ. Någon egentlig konkurrent 
till liberalismen fanns inte, i alla fall inte inom demokratins ramar. 
Även 1950-talet upplevde en renässans för fri företagsamhet, åtmins-
tone i den meningen att vittgående planhushållningsidéer eller nya 
socialiseringar förhindrades. Marknadsliberalismens frammarsch från 
1970-talet är naturligtvis välkänd och inte begränsad till västvärlden. 
Nedgångarna har motsatt innebörd. Som ett svar på den ekono-

30  Överträffad först vid 2006 års val (26,2 %) som förde Fredrik Reinfeldt till 
statsministerposten.
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miska världskrisen, av många tolkad som den liberala kapitalismens 
svanesång, infördes under 1930-talet protektionistiska handelshinder 
och olika regleringar. Den keynesianska modellen föreföll överlägsen 
den klassiska nationalekonomin och passade också väl för den social-
demokrati som främst i Nordeuropa kom till makten. De radikala 
vindarna på 1960-talet medförde en försvagning för idealet om den 
fria företagsamheten. Budskapet var att jämlikhet måste gå före  
ekonomisk frihet, profitintresset upphöra och så småningom kom 
också gröna krav på att tillväxten måste avstanna.

2) 1920-talets socialdemokrati (Socialdemokratiska Arbetarepartiet,  
SAP) uppvisade en viss vilsenhet. Någon egen ekonomisk teori hade 
inte partiet. Vilsenheten var inte lika märkbar under 1950-talet, 
men hade ändå föregåtts av en reträtt från de mer radikala tankar 
som fanns i Socialdemokraternas efterkrigsprogram och som angreps 
kraftigt av borgerligheten under planhushållningsdebatten. Tiden från 
1970-talets början ses av många som ett trendbrott i svensk historia. 
Den harmoni, konsensus och framstegstro som tidigare hade präglat 
samhället frättes sönder av ekonomiska kriser, oljechocker och de 
allt tydligare sprickorna i välfärdsstatens fundament. Som systemets 
företrädare nummer ett – oavsett om det var sant framställdes det så 
i socialdemokratins historieskrivning – blev SAP särskilt drabbad av 
den svenska modellens nedgång. Arbetarrörelsens förslag till lösning 
på problemen – löntagarfonderna – kom att bli en belastning som en 
samlad borgerlighet inte var sen att utnyttja. Högerns nedgångsfaser 
karakteriseras naturligt nog av en mer självsäker och lyckosam social-
demokrati. Krisuppgörelsens (1933) ekonomiska betydelse ska inte 
överdrivas men den åstadkom ändå en politisk stabilitet. När sedan 
den ekonomiska frammarschen kom, följd av krigsårens nationella 
samling, etablerades en fast socialdemokratisk ordning och en bild 
av partiet som landets räddare. 1960-talets framgångsrika social-
demokrati tog sin avstamp i pensionsstriden från slutet av 1950-talet. 
Mobiliseringen kring ATP blev en kraftig injektion för arbetar-
rörelsens fackliga och politiska grenar. Tack vare välfärdens frukter 
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förstärktes bilden av det socialdemokratiska Sverige som ett modernt 
modelland. Med lanseringen av parollen ”ökad jämlikhet” och en mer 
aktiv, USA-kritisk utrikespolitik kunde åtminstone delar av vänster-
uppsvinget senare kanaliseras in i arbetarrörelsen. 

3) Värt att notera är den betydelse som Högerns antisocialism har 
haft vid de tre tillfällen då den privata äganderätten har ansetts vara 
hotad. 1920-talets socialiseringsnämnd kom att få ett begränsat in-
flytande, planhushållningsmotståndet åren kring andra världskrigets 
slut trängde tillbaka den socialdemokratiska efterkrigsradikalismen 
och mobiliseringen mot löntagarfonderna 1975–1983 bidrog till 
ökad borgerlig enhet. Löntagarfonderna kom visserligen att införas, 
men i en form som låg långt ifrån LO-ekonomen Rudolf Meidners 
ursprungliga radikala förslag från 1975. Framgångsvågorna samman-
faller med borgerlig mobilisering till den privata äganderättens försvar 
gentemot olika former av socialiseringsidéer. Här har Högern agerat 
som ”ankare”, det vill säga förhindrat vad som skulle ha kunnat in-
nebära ett systemskifte i socialistisk riktning. Också det utrikespoli-
tiska hotet – i första hand Sovjet – måste vägas in. Det framgångsrika 
valet 1928, 1950-talets val under det kalla krigets tid och 1980-talets 
i dess spända utrikespolitiska läge har alla haft markanta inslag av 
rädsla för världskommunismen, antingen i form av kosacker, spioner 
eller uppdykande ubåtar.

2. Hur ska partiet karakteriseras under de hundra åren?

Vänster – höger
Motsatsparet vänster – höger har här renodlats till sociala och ekonom- 
iska frågor. Ska staten via skatter omfördela tillgångarna för att skapa 
jämlikhet? Ska staten eller privata intressen kontrollera näringslivet? 
Utifrån en sådan definition finns påtagliga drag av kontinuitet i par-
tiets utveckling. Bland riksdagspartierna har Högern under de hund-
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ra åren varit minst villig till social omfördelningspolitik och statligt 
företagande. Partiet har inte generellt bekämpat sociala reformer; tid-
vis har närmast motsatsen gällt. Däremot har mer sällan ekonomisk 
omfördelning mellan olika sociala grupper varit en drivkraft i partiets 
socialpolitik. I högre grad har det rört sig om uppmuntran till indi-
viduellt sparande, befrämjande av nationella mål, som till exempel 
i 1930-talets befolkningspolitik, eller omfördelning inom individens 
livscykel. Högerstämpeln på partiets näringspolitik kan visserligen 
också diskuteras. Högerregeringen bidrog verksamt till att LKAB 
nationaliserades till hälften 1907, även om omsorgen här snarare 
gällde nationella kapitalintressen gentemot utländska än socialistiska 
böjelser. Att Moderaterna under de borgerliga åren både 1976–1981 
och 1991–1994 medverkade i rekordmånga förstatliganden och sky-
högt selektivt företagsstöd innebar att marknadsliberala principer 
sköts åt sidan. Samtidigt kan det hävdas att partiet trots detta befann 
sig längst till höger, jämfört med den mer stödbenägna mitten och 
den ännu mer positiva socialdemokratin.

Den strömning inom Högern som växte fram på 1940-talet, den 
”progressiva konservatismen”, hade långtgående sociala ambitioner 
och var positiv till statens engagemang. Uppsvinget, om än kortvarigt, 
för partiets välfärdsstatliga kurs byggde på arvet från det föregående 
decenniets socialkonservativa strömningar, inte på den samtidigt 
framträdande socialliberalismen. Den socialpolitiska offensiven blev 
dock kortvarig.Under Jarl Hjalmarsons partiledartid på 1950-talet 
övergick man till socialpolitisk försiktighet och en tydlig skepsis till det 
skattefinansierade välfärdssystemet. Det decennium där självbilden 
”höger” var starkast ifrågasatt är 1960-talet. Det ledde bland annat 
till den borgerliga samlingsrörelse som främst var verksam i Skåne, 
Medborgerlig samling, MbS. Samlingsrörelsen byggde på tanken att 
högern skulle söka sig in mot mitten, bli mer socialt reformvänlig och 
helhjärtat sluta upp kring välfärdsstaten.

Resultaten av samlingsrörelsen blev emellertid främst ökade spän-
ningar gentemot mittenpartierna, förutom erfarenheten att borgerliga 
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väljare attraherades av samlingen. Det brådstörtade namnbytet efter 
valnederlaget 1968 illustrerade att partiet fortfarande hade besvär 
med sin politiska identitet. Begreppen höger och konservatism var 
impopulära under vänsterradikaliseringens tidevarv och partiet var 
angeläget om att komma bort från den tidstypiska synonymiseringen 
av höger och extremism  

Att konservatism inte självklart ligger till höger om liberalismen i 
ekonomiska och sociala frågor bekräftas av Moderaternas utveckling 
från 1970-talets senare del. Partiets profilering som tog fart under 
Bohmans senare år som partiledare utmynnade i en marknadsliberal-
ism som allt tydligare avvisade de välfärdsstatliga arrangemangen. Det 
offentligas makt – och ansvar – skulle minska till förmån för indivi-
dens och familjens egna val, på marknaden eller i det civila samhället. 
Till skillnad från den tidigare förhärskande socialliberala traditionen i 
Sverige var Moderaternas liberalism klart högersinnad – staten skulle 
ge vika för individen, politiskt beslutad omfördelning ersättas av 
friheten för envar att förverkliga sina livsplaner. Partiets tvivel på den 
högerliberala ekonomiska politikens möjligheter har uppkommit när 
Högerns ställning bland väljarna varit som svagast. Det gäller såväl 
åren efter andra världskriget som på 1960-talet. Därför är det knap-
past överraskande att signaler om en orientering mot mitten, det vill 
säga en nedtoning av högerbudskapet, också kommit efter det histo-
riska valnederlaget 2002. Om det endast är en taktisk markering, eller 
en början till en strategisk kursändring är svårt att säga.31 

Liberalism – konservatism
Att beteckna det nygrundade AVF som konservativt är knappast 
kontroversiellt. Högermännen – kvinnorna släpptes inte in förrän 
1913 – försvarade konservativa bastioner som nationen, kungamak-

31  Det kan konstateras att framgången 2006 byggde på en tydlig omorientering av 
1990-talets förda marknadsliberala politik. Pragmatism och trygghet fick en helt 
annan ställning i partiets retorik under Reinfeldt. Fem år efter det att texten skrevs 
framstår det tydligt att det inte rörde sig om en kortvarig, taktisk anpassning, utan 
en mer genomgripande kursändring. 
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ten, ämbetsmannastaten, kyrkan och familjen. Ideologiskt härskade 
en moraliskt baserad konservatism som inbegrep plikten, försvaret av 
religionen, fosterlandet och den nationella historien. Kulturradikalis-
men var en svuren fiende, ett hot mot seder och samhälle, mot kyrka 
och kungamakt. 

Den konservatism som präglade Allmänna valmansförbundet var 
dock av pragmatisk karaktär. I Arvid Lindman fick man en hårdhu-
dad resultatpolitiker, en stark ledare som insåg värdet av samhällsbe-
varande rösträttsreformer och en modern partiorganisation. Denna 
höger bar på en rättsstatlig tradition från 1800-talet som både klas-
siska liberaler och reformkonservativa kunde stå upp för. Den auk-
toritära staten avvisades, både med hänsyn till näringslivets frihet 
och den rättsstatliga traditionens värnande om medborgarnas frihet. 
Uppgörelsen med det högerextrema Sveriges Nationella Ungdomsför-
bund, SNU, 1934 bör dock inte ensidigt ses i ljuset av en föregående 
liberalisering av partiet. Snarare blir detta effekten av gränsdragningen 
mot de högerextrema grupperna efter brytningen. Partiet kritiserade 
också den korporativa ordning som ”klasspartierna” Socialdemokra-
terna och Bondeförbundet byggde upp i och med krisuppgörelsen 
året innan. Paradoxalt nog hade denna inneburit att Socialdemokra-
terna upptog mer av klassiskt konservativa ståndpunkter – protek-
tionism, korporativism – samtidigt som Högern tonade ned dessa 
till förmån för en liberal ekonomisk politik. Sammantaget innebar 
detta att Högerns ekonomiska liberalism stärktes. Andra världskriget 
och efterkrigsåren medförde emellertid en konservativ renässans. Sär-
skilt gällde det uppslutningen kring Högerns favoritteman som förs-
varet och den nationella enheten. Krigsårens samlingsregerande och 
Högerns förstärkta socialpolitiska engagemang förde partiet närmare 
arbetarrörelsen, åtminstone gällde det de ”progressiva konservativa” 
som gärna uttalade sin sympati för Socialdemokraternas historiska in-
sats. I och med planhushållningsmotståndet (PHM) med dess liberala 
kritik av socialdemokratin ökade på nytt avståndet mellan Högern 
och SAP, på ett liknande sätt som krisuppgörelsen hade gjort. Därefter 
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slog Högern på 1950-talet följdriktigt in på en mer liberal ekonomisk 
kurs. Ägardemokratin, eget sparande, lägre skatter, frivilligt pensions-
system sattes på dagordningen, samtidigt som kostsamma sociala re-
former sköts på framtiden till dess ekonomin kunde klara nya utgifter. 

Något konfessionellt parti hade Högern aldrig aspirationer på att 
vara, däremot hade kristendomen både som troslära och etisk väg-
ledare länge en stark ställning. Samhällets sekularisering efter andra 
världskriget påverkade emellertid också partiet. In på 1960-talet hade 
de kristna gruppernas ställning försvagats. En sista kraftsamling gjordes 
i samband med naminsamlingen för kristendomens bevarande i sko-
lan, en aktion som 1964 ledde till bildandet av KDS, Kristen Demo-
kratisk Samling som det ursprungliga namnet var. Inom Högerpartiet, 
åtminstone student- och ungdomsförbunden, spreds istället den mer 
liberala uppfattningen att religionsfrihet krävde en skilsmässa mellan 
kyrka och stat. Högerns ökade acceptans för välfärdsstaten, i sig en 
försvagning av den ekonomiska liberalismen, skedde parallellt med en 
större acceptans för liberalism i moralfrågor. Liberalismen minskade 
på ett område, men ökade på ett annat. I bägge fallen medförde den 
ideologiska förflyttningen dock ett närmande till mittenpartierna.

Under slutskedet av den första borgerliga regeringsperioden 1976–
1982 blev den egna profileringen mer påtaglig. Det rörde sig om en 
alltmer djupgående kritik av välfärdsstaten utifrån klasssiskt liberala 
tankegångar. Åter var det den ekonomiska liberalismen som ökade 
avståndet till socialdemokratin. På ett mer uttalat sätt lyftes också in-
dividen fram, särskilt i Gösta Bohmans tal och skrifter. När indivi-
den gjordes till måttstock öppnades också vägen för en påtaglig till-
bakaträngning av äldre moralkonservativa ståndpunkter. 

Liberalismens offensiv innebar dock inte att alla konservativt präg-
lade områden försvann på 1980-talet. Partiet höll tydligt fast vid klas-
siska ståndpunkter som ett starkt försvar, fler poliser och en sträng 
kriminalpolitik, kunskap och ordning som ledmotiv för skolan och 
en förhållandevis restriktiv syn på invandring. På andra områden 
kunde, som tidigare visats, liberala och konservativa uppfattningar 
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samexistera. Särskilt betydelse har i det avseendet socialpolitiken haft. 
Liberalismen har där inte varit mer ytterliggående än att mer social-
konservativa krafter har kunnat ansluta sig till politiken, om än med 
delvis andra argument än marknadsliberalerna. 

Perioden från 1980-talet till 2000-talets början är den enda i par-
tiets historia då liberalismen klart överglänst konservatismen. Denna 
tyngdpunktsförskjutning har inte bara orsakats av den ekonomiskt 
liberala kritiken mot välfärdsstaten och dess regleringar. Också inom 
områden rörande kultur och moral har konservatismen trängts till-
baka. Det traditionella kulturarvet är inte längre ett självklart argu-
ment utan starkt utmanat av individens manifesterade vilja på kultur-
marknaden. Kravet på skilsmässa kyrka – stat som fastslogs på 1987 
års stämma var resultatet av en längre process och partiets väntan 
på ett lämpligt tillfälle. Ändå kan beslutet ses som en milstolpe. På  
senare år har också liberalismen inom partiet flyttat fram sina posi-
tioner i frågor som rör samlevnadsformer och sexualitet. Röster har 
höjts för att tillåta homosexuella att adoptera. Hur förankrad denna 
inriktning är bland medlemmar och väljare är svårt att säga, men tro-
ligen finns en än så länge tyst opinion som motsätter sig liberalisering-
en. Likadant gäller troligen invandringspolitiken där man, efter att 
tillsammans med Socialdemokraterna under 1990-talet försvarat en 
förhållandevis restriktiv politik, låtit liberala tankar om fri rörlighet 
genomsyra också det området. 

Sett över hundra år har konservatismen förlorat mark inom partiet. 
Utvecklingen är dock inte rätlinjig. Motrörelser har förekommit och 
inget säger egentligen att dagens liberala hegemoni kommer att vara 
permanent. Man skulle kunna hävda att ett parti som är så mån om 
att ligga rätt i tiden, att vara modernt, kan bli extra utsatt för spän-
ningar om tidsandan skulle gravitera åt det konservativa hållet.

Traditionalism – modernitet
Har Högern försökt att bromsa eller skjuta på samhällsutvecklingen, 
ibland kanske till och med lyckats styra den? AVF:s traditionalist- 
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iska profil från starten 1904 medförde att partier och parlamentarism 
betraktades som farliga nymodigheter, som främmande importer 
oförenliga med svensk tradition. Kvinnosynen var starkt traditionell. 
AVF inte bara motarbetade kvinnlig rösträtt, utan nekade också i bör-
jan kvinnor inträde i partiet. Värnandet om de konservativa gemen-
skaper som nämndes ovan pekar också åt det traditionalistiska hållet. 

Samtidigt är bilden mer komplicerad än när det gällde konserva-
tismens övertag över liberalismen. Behovet av rationell organisation, 
teknik och vetenskaplighet var fast rotat, åtminstone hos dem som var 
indragna i industri- och exportverksamhet. Under 1900-talets första 
årtionden var tillräckligt många av bruksägarna, finansmännen, gods-
ägarna och storbönderna alltför indragna i näringarnas verksamhet 
för att vilja bromsa dess modernisering, utan att för den skull ac-
ceptera politikens modernisering i form av demokrati. Även inom 
politiken finns dock behov av rationell organisation. Arvid Lindman 
arbetade hårt för att skapa en modern partiapparat. I fråga om val-
rörelser, partiledarens aktivitet och masspridningen av propaganda 
kom AVF, främst dock ungdomsförbundet, SNU, snabbt att anamma 
den nya tidens metoder. Samtidigt är det ingen slump att moderniser-
ingen kom först på de områden där ren självbevarelsedrift talade för 
en öppenhet för förändringar – den egna näringsverksamheten och 
nödvändigheten att högern vände sig till bredare grupper när mass-
demokratin infördes.

När demokratin accepterades slutgiltigt under 1930-talet var moti-
veringen traditionalistisk. Demokratin fick sin legitimitet av att den 
omformulerades till att bli en vidareutveckling av en äldre tradition, 
något som vuxit fram i den svenska frihetens mylla. Traditionalismen 
förstärktes under andra världskriget med dess nationella samling, upp-
rustning av försvaret och vidgade roll för kyrkan. Denna ideologiska 
förskjutning fick betydelse för det socialpolitiska engagemanget åren 
efter krigsslutet. Denna kortlivade, s.k. progressiva konservatism, illust- 
rerar komplexiteten med de tre motsatsparen. Utan tvivel var håll-
ningen mer vänsterinriktad (ekonomisk omfördelning) än Högerns 
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tidigare och senare förda kärva politik. Samtidigt kan den betecknas 
som konservativ (kollektivets ansvar för individen) och dessutom som 
modern (högern såg för första gången socialpolitiken som en inves-
tering i framtiden, inte som en beklaglig kostnad i nuet). Framtiden 
hade efter andra världskriget kommit till Högern för att stanna, även 
om det skulle dröja innan begreppet blev hegemoniskt. I ytterligare 
ett par decennier skulle framstegstron och den framtidsinriktade 
perspektivet samregera med traditionalistiska idéer om arv, historisk 
tradition och strävan att motverka vissa av moderniseringens följder 
såsom ungdomsbrottslighet, sexuell lössläppthet och hånande av den 
kristna tron.

Tron på teknik och vetenskap når sin kulmen under 1960-talet då 
först en teknokratisk strömning får genomnslag för sina idéer och 
senare, under vänstervågens tid, en yngre generations kritik mot 
samhällets centralisering och det främlingsskap som vuxit fram i 
betongförorterna. Också varningarna för miljöförstöring fördes in i 
högerns debatt. Idéerna sammankopplades med ökade anspråk på vad 
stat och kommun skulle göra för att lösa problemen. Denna vridning 
åt vänster, som 1969 års program innebar, kan också betecknas som 
konservativ – och som traditionalistisk. Det senare eftersom man med 
närmast civilisationskritiska vändningar varnade för de följder som 
samhällets modernisering skulle få. Att den unga högergenerationen 
kunde dras till sådana tankar, som hade djupa rötter i äldre konserva-
tism, är således mindre märkligt än att dessa idéer också odlades inom 
den föregivet moderniseringsvänliga och radikala vänstern.

Under Gösta Bohmans tid som partiledare (1970–1981) skapades 
ökat spelrum för framstegstänkandet och tekniktron. Successivt på 
1980-talet kom kritiken mnot socialdemokratin att handla om parti-
ets oförmåga att handskas med den nya tiden, om partiets förlegade 
ståndpunkter och att det var ett åldrat, egentligen ganska onödigt 
parti. Moderata samlingspartiet kom alltmer att erövra modernitets-
begreppet, mycket tack vare den roll som Europaintegrationen gavs i 
partiets politik. Man gjorde ett stort nummer av att man hade starkast 
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stöd i ”det växande Sverige”, det moderna Sverige som präglades av 
informationssamhället, inte av det förgångna industrisamhället. Som 
företrädare för det rationella, det sakliga och det förändringsbenägna 
fick Moderaterna dock smärtsamt erfara att dessa värden inte längre 
är lika oomstridda som under den tid på 1940-, 1950- och 1960-talen 
då socialdemokratin innehade ”moderniseringsprivilegiet”.

En kortfattad abstrakt karakteristik av partiet utifrån dessa tre mot-
satspar skulle kunna vara att partiet hela tiden har varit ett högerparti; 
liberalismen har till största delen avlöst konservatismen (även om ”is-
merna” kunnat samverka i hög grad) och traditionalismen har efter 
en längre tid av samexistens fått ge vika för moderniteten. På samma 
sätt som partiet står längst till höger bland riksdagspartierna, är mest 
liberalt (åtminstone i ekonomiska frågor) så är man också det mest 
moderniseringsvänliga. 

Folkparti eller företagarparti?
För att överleva under massdemokratins tidevarv behövde Högern  
bygga ut sin organisation och vinna nya väljargrupper. Högern gjorde 
samtidigt anspråk på att tillvarata helhetsintresset, rikets och hela 
folkets intressen. Därför måste man också kunna visa att stöd för par-
tiet kunde hämtas från alla delar av landet, hos män och kvinnor i 
alla sociala skikt. Denna strävan efter folklig legitimitet följer partiet 
under i stort sett hela dess historia, åtminstone efter demokratisering-
en 1921.

3. Högern Norden runt

De faktorer som påverkat högerpartierna under 1900-talet har i 
hög grad varit av internationell karaktär: Demokratiseringsvågen vid 
1900-talets början, kvinnornas kamp för politiskt medborgarskap, 
1930-talskrisen, andra världskriget, efterkrigstidens välfärdsstatliga 
expansion och senare kriser, marknadsliberalismens renässans, 
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Europaintegrationen. Även valresultat och ideologiska strömningar 
i allmänhet visar en påtaglig samstämmighet. Hur reagerade 
högerpartierna i andra nordiska länder på dessa övergripande 
utmaningar jämfört med den svenska högern? I Norden har högern 
mer sällan suttit vid makten.Sedan 1945 har Konservative Folkeparti 
besatt statsministerposten under elva år (Poul Schlüter 1982–1993), 
tiden är än kortare för norska HØyre, finländska Samlingspartiet 
och allra sist Högern/Moderaterna (Carl Bildt 1991–1994, Fredrik 
Reinfeldt 2006–). För Samlingspartiet bör man tillägga att partiets 
kandidat Juha Paasikivi innehade presidentposten 1946–1956, 
med den makt detta innebar, särskilt inom utrikespolitiken 
(”Paasikivilinjen”). Bilden blir inte väsentligt annorlunda om man ser 
på tiden före 1945. Socialdemokratins övermakt gentemot högern i 
Norden är knappast någon överraskning, men det kan vara värt att 
notera de påtagliga skillnaderna mellan de nordiska högerpartierna.

Högern och demokratin
De nordiska högerpartierna kan alla hänföras till den moderna 
konservatismens normalväg i fråga om demokratin: motstånd – 
skepsis – anpassning, om än vid olika tidpunkter och i olika tempon.  
Nationella samlingspartiet, formellt grundat 1918 som arvtagare till 
det gammalfinska partiet, var tidigt ute med att omfatta demokratin. 
För gammalfinnarna, som stod för en moderat, konstitutionell 
självständighetslinje gentemot Ryssland, var den nationella 
gemenskapen ett överordnat mål. Rösträtten drog in de lägre klasserna 
och stärkte denna gemenskap. Danska Højre, det riksdagsparti som 
föregick dagens parti, hade motsatt sig rösträtten. När Konservative 
Folkeparti grundades ur Højre 1915 var massdemokratin införd och 
ett bredare väljarunderlag var av nöden. Först nu byggdes också en 
permanent riksorganisation upp. Demokratin blev ett medel att samla 
medelklassen, tillsammans med det liberala bondepartiet Venstre, 
för att motverka socialistiska framstötar. Samtidigt fanns det inom 
högern en oro för vad demokratin kunde leda till. Norska Høyre ärvde 
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från ämbetsmannastatens period, 1814–1884, ett liberalkonservativt 
rättsstatstänkande med maktdelning och konservativa garantier. 
Regeringen skulle stå över opinionen, vara både stark och 
upplyst. På 1880-talet motsatte man sig utvidgad rösträtt. 1909  
nämndes för första gången ”folkstyre” i partiprogrammet, men först 
1918 var uppslutningen helhjärtad. Høyre strävade efter att dämma upp 
mot vänstern, vilket under unionstiden främst betydde bondepartiet 
Venstres radikala socialpolitik. Sedan unionsupplösningen banat väg 
för en normal uppdelning i vänster och höger sökte man tillsammans 
med Venstre att motverka den socialistiska agitationen och senare 
arbeiderpartiets uppslutning bakom Komintern.

Högern och fascismen
Mest utsatt för fascismens lockelser var Finland. Till det bidrog både 
inbördeskrigets erfarenheter och närheten till Sovjetunionen, varifrån 
det finländska kommunistpartiet verkade i exil. Vid valet 1933 sam-
verkade Samlingspartiet med det högernationella IKL, Fosterländ-
ska folkrörelsen. Det förra var något starkare men det välorganisera- 
de IKL försökte att ta över ledningen för de konservativa. Samlings- 
partiet bröt alliansen 1936, men de profascistiska strömningarna 
inom IKL var starka fram till krigets slutskede. Den norske forskaren 
Stein Uglevik Larsens slutsats är att den totala styrkan hos fascismen i 
respektive land i Norden avgjorde vilket inflytande de totalitära idéer-
na fick bland de konservativa.32 I Finland kom således fascismen att 
fungera som en magnet för högersinnade och konservativa i vida kret-
sar. Paradoxalt nog var ungdomsförbundet i Finland mer ståndaktigt 
gentemot fascismen än i Norge, Danmark och Sverige där missnöjet 
med moderpartierna skapade utrymme för högerextrema strömning-
ar. Utvecklingen i Norge och Danmark påminner mycket om svenska 
SNU:s utbrytning 1934. I Danmark var konservatismen i huvudsak 
antitysk, som en följd av landets smärtsamma nederlag mot Preussen 
1864 och konflikten mellan dansk och tysk nationalism i Sönderjyl-

32  Uglevik Larsen 1990, s. 240-263.
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land. Under första världskriget var socialdemokratin och liberalerna 
i Radikale venstre tyskvänliga, de konservativa för ententen. Under 
Christmas Möllers ledning från 1929 betonade KF alltmer sociala och 
nationella frågor. De unga konservativa i Konservativ Ungdom, KU, 
sökte dock alltmer inspiration från Estrups regim under 1800-talets 
senare del, en regim (”Estrupiatet”) som ställde riksdagen åt sidan och 
regerade med provisoriska lagar. Korporativa idéer fick inflytande i 
KU; man vände sig allt tydligare emot den liberalkonservativa prägel 
partiet fått 1915. Den konservativa rörelsen splittrades i en liberal 
och en antiliberal flygel. För Christmas Möller var författningsfrå-
gan och demokratin den viktigaste skiljelinjen gentemot ungdoms- 
förbundet. Han ville utarbeta en folklig politik som breddade partiet. 
Från hösten 1933 mötte KU allt större motstånd från partiledningen. 
1938 lämnade de mer extrema grupperna KU till förmån för Nation-
alt samvirke, en organisation som inte fick något större inflytande. 
Motståndsrörelsen under ockupationens första år dominerades av 
kommunisterna och högergrupper, däribland KU.  

I Norge gjordes flera försök från extremt håll under mellankrigs-
tiden att vinna insteg i Høyre. En bred proteströrelse på högerkanten, 
Fedrelandslaget, försökte att överta partiets bidrag från näringslivet. 
De ungkonservativa drev på för ett nytt, mer högerradikalt program. 
Staten skulle stärkas i auktoritär, men plebiscitär (via folkomröst- 
ningar) riktning. Tanken var att ersätta Høyres ekonomiska liberalism 
med ett system med statlig planering och korporatism. Någon större 
betydelse fick inte dessa försök. Med Nasjonal Samlings (bildat 1933) 
alltmer extrema politik – antisemitism och ledarkult – försvann nästan 
alla ungkonservativa sympatier för fascism och auktoritär politik.

Gemensamt för de fyra nordiska högerpartierna var starka ledare 
som uttryckligen tog avstånd från fascismen och nationalsocialismen, 
till förmån för en nationell konservativ politik: Juha Paasikivi, Christ-
mas Möller, Carl J Hambro och Arvid Lindman. I alla fyra länder 
hamnade högern i ett konkurrensförhållande gentemot de nya höger-
radikala strömningarna. Detta stärkte antifascismen  och isolerade –  
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i skiftande utsträckning – fascismen. Konservatismens varningar för 
Hitler kan ha varit mer effektiva i bekämpandet av högerextremismen 
än socialdemokrater och kommunister som ofta gjorde anspråk på att 
ha isolerat dessa rörelser. 

Högern och välfärdsstaten
I Danmark och Norge stärktes efter 1945, liksom i Sverige, högerns 
sociala reformintresse. Både ockupationsåren och samarbetet i de 
befrielseregeringar som bildades efter Tysklands kapitulation bidrog 
till en viss konsensus. I Danmark fastställde Konservative Folkeparti 
1945 ett nytt partiprogram som hade åtskilliga beröringspunkter med 
socialliberalism och moderat socialdemokrati. Att de senare gått åt 
vänster försvårade dock samarbetet. Välstånd och trygghet blev kon-
servativa honnörsbegrepp och statens roll i uppbygget av samhället 
accepterades också av partiet. Som dess ledare Christmas Möller med 
viss tillspetsning sade 1945: ”Vi er alle blevet socialister”. Efter att 
efterkrigsårens vänstervind mojnat och det kalla kriget brutit ut antog 
KF en mer liberal kurs, utan att helt överge välfärdsstatliga anordning-
ar. Höyre genomgick en mer konfrontationspräglad tid. Visserligen 
anslöt man sig till partiernas gemensamma program, fellesprogram, 
mycket på grund av partiledaren Hambros agerande där motståndar-
na inom partiet isolerades men man skaffade sig manöverutrymme 
i fråga om programmets politiska innehåll. Høyre hade på motsatta 
sidan av spelplanen Det Norske Arbeiderparti, DNA, med klara vän-
sterinslag. Välutarbetade planer på en planekonomi framfördes 1947, 
innehållande sysselsättningslag, ekonomiska branschråd och en pris- 
och rationaliseringslag (”Lex Thagaard”) som gav staten ett starkt in-
flytande över ekonomin. Efter en avgörande strid 1952–1953 slog 
DNA till reträtt. Resultatet blev en kompromiss. Planekonomin slogs 
tillbaka men ändå inrättades en mer långtgående offentlig styrning än 
den som rått under mellankrigstiden. 

Finlands höger i Nationella samlingspartiet har i synen på 
välfärdsstaten följt en helt annan rytm än sina nordiska kolleger. Till 
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det har både den sena ekonomiska moderniseringen och det käns-
liga förhållandet till Sovjetunionen bidragit. Det förra ledde till att 
medelklassen först i ett senare skede drogs in i välfärdssystemet, det 
senare att partiet länge hölls utanför den politiska makten som främst 
utövades av det av Sovjet favoriserade Agrarerna/Centerpartiet. När 
väl Samlingspartiet ansågs regeringsfäigt låg det nära till hands att 
man inte bara visade sitt nationella sinne i fråga om säkerhetspoli-
tiken och vänskapen med Sovjetunionen, utan också gentemot det 
välfärdssystem som byggts upp. 1970-talet innebar ett genombrott för 
Samlingspartiets uppslutning kring välfärdsstaten och den hållningen 
upprätthölls under hela det kalla kriget. Först efter Sovjetunionens 
fall, EU-medlemskapet och de ekonomiska kriserna har kritiken mot 
välfärdsstaten tilltagit. 

Om man undantar Samlingspartiet framträder ett tydligt mönster, 
ett mönster som också omfattar den svenska högern. Motståndet mot 
den socialdemokratiska politiken rör främst näringslivets regleringar, 
även om man på vissa håll accepterar en starkare styrning än under 
mellankrigstiden. Gentemot de sociala reformerna riktas kritiken 
snarare mot utformningen av systemen och graden av kollektivism. 
Efter de första efterkrigsårens progressiva vindar ökar dock skillnad-
erna mellan högerpartierna. Den ekonomiska liberalismen var under 
denna period svagast i Norge. Där härskade en pragmatisk liberalkon-
servatism från den norska ämbetsmannastatens 1800-tal. I Finland 
var motståndet mot statliga ingrepp som störst under efterkrigsåren 
när Samlingspartiet stod utanför tidens politiska konsensus. KF och 
Högerpartiet drev en mer liberal ekonomisk linje, med skattesänk-
ningar som framträdande krav. 

Högern och högervågen
Vad som ofta betecknas som ”nyliberalism” började skölja över 
västvärlden efter Thatchers och Reagans valsegrar 1979–1980 i 
Storbritannien och USA. Det rörde det sig om ett opinionsskifte, 
en växande kritik mot efterkrigstidens långtgående konsensus kring 
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välfärdsstaten. Trots denna tidsmässiga och innehållsmässiga sam-
stämmighet reagerade, eller snarare agerade, högerpartierna på olika 
sätt. Att resultatet blev någon form av politisk offensiv är dock klart. 
Högern var fullt medveten om möjligheten att för första gången på 
länge få sätta sin prägel på det framtida samhället.

Låt oss ändå börja med undantaget. Redan tidigare har nämnts att 
Nationella samlingspartiet just under denna tid kom att helt identi-
fiera sig med välfärdsstaten. Individens frihet betonades, men i likhet 
med socialdemokratin anförde man gärna de positiva friheter som 
staten med sina kollektiva nyttigheter kunde erbjuda medborgaren. 
Företagarna å sin sida var angelägna om social harmoni och stabilitet, 
vilket välfärdsstaten också kunde erbjuda. Som stadsintressets partier 
kunde Socialdemokraterna och Samlingspartiet i många fall finna 
varandra, också gentemot Folkdemokraterna (kommunisterna). Att 
Samlingspartiets anhängare var övertygade om välfärdsstatens värde 
på längre sikt har dock ifrågasatts. Utifrån den särpräglade politiska 
situationen kunde mycket väl taktiska bevekelsegrunder ha haft be-
tydelse. Ändå är det tydligt att en nationell harmonitanke har präglat 
den finländska högern. De mer uttalat nyliberala strömningar som 
uppstått efter Sovjets fall och inträdet i EU har i stort begränsats till 
ungdomsförbundet.

KF och Høyre representerade snarast mittfåran bland Nordens 
högerpartier under den marknadsliberala offensiven. KF leddes un-
der högervågens era av Poul Schlüter, partiledare 1974–1993 och 
statsminister 1982–1993. Hans pragmatiska och oideologiska håll-
ning skilde sig från den radikala marknadsliberalismen. När partiet 
inför 1987 års val anlitade en reklambyrå från samma koncern som 
den Thatcher tidigare hade använt sig av var budskapet ändå tydligt. 
På inga villkor skulle man efterlikna den brittiska kampanjen eller 
framställa Schlüter som en dansk Thatcher. Schlüters långa regerings-
tid ägnades främst åt att få bukt med ekonomiska underskott och 
obalans. Danmark skulle förvandlas från ett land av låntagare till ett 
av sparare. I den politiken fanns tydliga högerinslag som sociala ned-
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skärningar och sänkta skatter. Privatiseringar och andra ideologiskt 
färgade angrepp på välfärdsstaten antingen misslyckades eller kom 
aldrig upp på bordet. Till det måste dock läggas att Danmark i jäm-
förelse med Sverige sedan länge har haft inslag av privat drift och val-
frihet inom välfärdssektorn. Kraven på marknadsreformer kom från 
1980-talet från ungdomsförbundet, KU. Tillsammans med konkur-
rensen från Fremskridtspartiet ledde det till ökade krav på avregler-
ing och en förstärkning av medborgarens ställning i förhållande till 
statsmakten. Ett storstilat försök att sänka skatterna rejält misslyck-
ades under Schlüters senare regeringstid. Som helhet blev därför de 
liberala förändringarna mindre omfattande än i Sverige, trots KF:s 
starka position.

Den norska ”høyrebölgen” har medfört starka framgångar för 
Høyre, men också påtagliga svängningar i väljarstödet. Tidvis har man 
utmanat DNA om rollen som ledande norskt parti, tidvis har man 
inte ens varit störst inom borgerligheten. Höyres program från 1977, 
det år då frammarschen inleddes, var starkt positivt till välfärdsstaten. 
Sedan tidigare förhärskade den pragmatiska synen att välfärden var 
ett sätt att undvika statlig planering eller andra former av ekonomiska 
regleringar. Eftersom tillväxten ändå krävde någon form av planering 
hade Høyre verkat för att en sådan skulle ske inom företagen i stäl-
let. Liksom under det sena 1940-talets debatter gällde på 1970-talet 
frågan främst förhållandet mellan individen och kollektivet, ett om-
råde där partiet vilade på en obruten tradition från 1880-talet. Den 
viktigaste opinionssvängningen under partiets framgångsdecennier, 
främst 1980-talet, gällde just den offentliga styrningen och kontrol-
len av näringslivet. Därför blev statsägda Statoils dominans inom den 
snabbt växande oljesektorn ett viktigt inslag i norska Høyres kritik. 
Redan från början krävde man att privata intressenter skulle få delta i 
oljeexploateringen. Likaså avskaffades radiomonopolet 1981 när Kåre 
Willoch satt vid makten. Högervågens framväxt förhindrade inte att 
det inom partiet fanns ett starkt miljöintresse eller att de yngre krävde 
ökad u-hjälp. Systemskiftet har därför varit relativt begränsat; mer 



58

påtagligt när det gäller statens relation till näringslivet, mindre när 
det gäller den offentliga vård- och servicesektorn. Fremskrittsparti-
ets populistiska politik – tidvis angrepp på välfärdssystemen, tidvis 
angrepp på de andra partierna för att de anses rusta ned densamma 
– kan också ha bidragit till Høyres sökta image som ett moderat och 
ansvarsfullt parti för alla grupper i samhället.

Folkpartier eller elitpartier?
Hand i hand genom högerpartiernas historia går å ena sidan försöken 
att bredda den sociala basen, att vinna insteg bland lägre medelklass  
och arbetare, å andra sidan motståndarnas anklagelser om över-
klassparti, företagarparti eller liknande tillmälen. Strävandet efter att 
bli, eller åtminstone framstå som, ett folkparti har tett sig olika i de 
olika länderna, och även gett skiftande resultat. För danska KF har 
stödet från olika sociala grupper svängt kraftigt genom åren, liksom 
väljarstödet totalt (1997 och 2001 låga 9 procent).33 Största väljar-
grupper har varit företagare och tjänstemän, de senare har tidvis ut-
gjort hälften av väljarbasen. Arbetarnas andel av KF:s anhängare har 
ändå legat kring 20 procent. Ett illustrativt försök att förstärka bilden 
av ett folkparti är Schlüters uttalande vid landsmötet 1974, då han 
valdes till ordförande för det splittrade partiet. De konservativa skulle 
samla de flitiga och strävsamma ur alla grupper. KF var ett parti för 
husmodern, bokhållaren, sjuksköterskan, köpmannen, tullaren och 
lantmannen. Här lyser den romantiserade bilden av den danska små-
stadens harmoni onekligen igenom.

Kärnan i Høyre var från början ämbetsmän och borgerskap, de två 
grupper som ofta till mer än hälften röstat på partiet sedan dess. Fler-
talet jordbrukare föredrog liberala Venstre, samt senare Bondepartiet/
Senterpartiet. Ambitionen var emellertid att samla ett brett spektrum 
av det norska folket. Som landsmötet 1908 uttryckte saken: ”det 
konservative parti söger tillslutning hos alle tilhaengare af en liberal 
fremskridtspolitik”. Här framgår också det jämfört med Sverige tidiga 

33  I det senaste valet 2007 fick partiet 10 % av rösterna. 
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liberala framstegstänkandet. Höyre har aldrig varit ett ensidigt rike-
mansparti. Huvudstyrkan har varit tjänstemännen, särskilt i den pri-
vata sektorn, och företagarna, samt ett under høyrebølgen hyggligt ar-
betarstöd. 1985 bestod partiets väljarkår av fler arbetare (17 procent) 
än offentliga tjänstemän och företagare (13 respektive 12 procent). 

Samlingspartiets sociala profil är relativt likartad. Språksituationen 
och självständighetskampen gjorde dock att partiet distanserade sig 
från den svenskspråkiga delen av överklassen, samtidigt som man 
sökte stöd i bredare finska grupper. Den sena strukturrationalise-
ringen gjorde att så sent som 1948 mer än var fjärde högerväljare 
var lantbrukare. Arbetarandelen var samma år nästan lika stor. Sedan 
dess har bägge grupperna minskat och tjänstemän samt företagare ut-
gör numera en klar majoritet bland partiets väljare. Liksom Social-
demokraterna är Samlingspartiet störst i det urbana, södra Finland. 
Här finns en likhet med flera andra av de här behandlade högerpar-
tierna. I områden som gynnas av moderniseringen ökar högerns stöd 
också inom arbetarleden.

Flera exempel finns på att kvinnor i högre utsträckning än män sökt 
sig till högern. De kanske överraskande folkliga drag som exemplifi-
erats ovan har dock knappast fullföljts när det gäller kvinnors repre-
sentation. De har varit välkomna som väljare, länge mindre välkomna 
som parlamentsledamöter eller på ledande poster inom partiet. Ett 
exempel av många är Danmarks konservativa vars huvudstyrelse 1971 
bestod till 10 procent av kvinnor, tjugofem år senare var andelen inte 
mycket högre, ca 17 procent. Varken i Finland, Danmark eller Sverige 
har en kvinna för övrigt verkat som partiledare för högern, däremot i 
Norge Kaci Kullman-Five.

Hållningen till demokratin, fascismen, välfärdsstaten och den 
marknadsliberala högervågen har som visats följt gemensamma 
mönster, även om något enskilt parti tydligt avvikit vid några 
tillfällen. Hållningen till välfärdsstaten har varit likartad inom de 
olika högerpartierna. De har i allmänhet accepterat de sociala välfärds- 
systemen; samtidigt som de intensivt har bekämpat statens styrning 
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av näringslivet. Högerpartiernas normala syn på staten skiljer sig alltså 
åt beträffande dessa två former av statlig verksamhet. I huvudsak 
har det inte handlat om stat eller icke-stat. Den offentliga sociala 
reformpolitiken har till och med tidvis setts som medel för att 
skydda den privata äganderätten från styrningen, från socialiseringar 
eller plan-ekonomi. Det förtjänar att påminna om att den svenska 
högerns mest tydliga mobiliseringar, tillsammans med näringslivet, 
har gällt försvaret för den fria äganderätten, inte motstånd mot sociala 
reformer.

Man kan konstatera att de nordiska medlemmarna i högerns familj 
i stort skiljer sig lika mycket sinsemellan som i förhållande till sina 
tyska och brittiska syskon. Förekomsten av en ”nordisk högermo-
dell” kan ifrågasättas, möjligen finns en skandinavisk sådan. Vad som 
bör understrykas är snarare den betydelsen som nationalismen, i olika 
skepnader, har haft för högerns skilda vägval. Samlingspartiet i Fin-
land har byggt sin påfallande välvilja till välfärdsstaten på ett äldre, 
gammalfinskt arv om betydelsen av social harmoni för den nationella 
enheten. Danska KF undgick mycket av fascismens locktoner tack 
vare den nationella, antityska traditionen sedan 1864. I Norge blev 
det Venstre som under unionsstridens era kunde exploatera national-
ismen. Som unionens försvarare utpekades Høyre närmast som anti-
nationellt. Både KF och Høyre byggde upp en tradition av måttfull-
het och socialt ansvar. De ideologiska framstötarna mot välfärdsstaten 
var få. Inte heller efter 1970-talets liberala renässans var man lika 
genomsyrade av de marknadsliberala trossatserna som de svenska 
Moderaterna.
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Demokrati och nationalism i Sverige, 
Norge och Danmark kring 1900

Begreppen demokrati och nationalism är en användbar utgångspunkt 
för att belysa den finländska rösträttsreformen 1906 från en vidgad 
nordisk horisont. Kraven på folkstyre drevs under 1800-talet till stor 
del utifrån nationella perspektiv. Varje folk skulle själv få bestämma 
sin framtid och varje man (kvinnorna började ju först mot sekelskiftet 
1900 räknas som fullgoda medborgare) skulle få ge sin röst till känna. 
Redan här kan vi se en spänning i kampen för demokrati. Särskilt den 
framväxande arbetarrörelsen, men även liberalismen, hyllade ju också 
internationalistiska idéer. ”Proletärer i alla länder, förenen er” som 
Marx & Engels utropade i Kommunistiska Manifestet 1848. Och med 
löfte att fast knyta brodersbanden sjöngs Internationalen. Men lika-
fullt var den nationella arenan en utgångspunkt för socialdemokratins 
och andra rörelsers politiska visioner. 

Inom konservatismen växte en organisk nationalism fram, den i 
fosterjorden rotade traditionella gemenskap som alltmer kom att do-
minera nationalismen vid 1800-talets slut. Tidigare hade nationalis-
men utgjort ett hot mot de etablerade mångnationella imperierna, 
som i första hand Ryssland och Österrike-Ungern. Nu fick den delvis 
en annan kulör. Förenklat sagt: nationalismen kunde, främst i länder 
som inte strävade efter befrielse från ett imperium, också bli ett vapen 
för att förhindra demokratin. 

För att ta Sverige som exempel. Högern tolkade vid sekelskiftet 
1900 den svenska historien som en kontinuerlig frihetstradition – 
mot utländska fogdar (Engelbrekt), mot ryska erövringsförsök, men 
också mot kungligt envälde eller partivälde. Den perfekta balansen, 
”lagom” om man så vill, var däremot den gällande regeringsformen 
från 1809. Den avvisade både gustavianskt envälde och frihetstiden, 
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dess otyglade och korrumperade partiliv som man såg det. Svensk 
tradition behövde inte utländska importer. Parlamentarismen stred 
mot ett hävdvunnet och förtroendefullt samarbete mellan kung och 
folk. Regeringen skulle vila på monarkens förtroende, inte på riks-
dagspartiernas. Det senare skulle förstöra den maktdelning, den kons-
titutionella traditon som Sverige kunde vara stolt över. Såväl i Sverige 
som i Danmark och Norge var parlamentarismen mer svårsmält än 
den utvidgade rösträtten. Rösträtt – för män – fanns i Tyskland men 
så länge kejsaren och rikskanslern tillsatte regeringen var riksdagen 
inget större hot.34

1. Demokratin kring 1900

Men låt oss nu betrakta det politiska läget i de tre länderna år 1906 
när Finland fick allmän rösträtt för män och kvinnor. Hur långt 
framme befann man sig i den demokratiska utvecklingen, för att till-
gripa en kanske enkelspårig linjär historiesyn? På vilket sätt spelade 
de nationella strömningarna in? Avslutningsvis ska jag också resonera 
kring frågan om det finns en nordisk modell här. Jag ska kort också 
peka på några drag som kan binda samman 1906 års situation med 
dagens i de tre länderna.

Sverige sent ute
I Sverige var rösträttsfrågan mycket het.35 Länge lyckades de konserva-
tiva förhindra en utvidgning av den rösträtt som 1867 gav 21 procent 
av männen rösträtt. (Antalet ökade sakta genom att fler passerade 
inkomstspärren.) Motståndarna godtog för övrigt inte ens begreppet 
rösträtt. Som 1899 års konstitutionsutskott förklarade:36

34  T. Nilsson 2002.
35  En klassisk undersökning från ett liberalt perspektiv är Brusewitz 1951. Den ti-En klassisk undersökning från ett liberalt perspektiv är Brusewitz 1951. Den ti-

diga perioden skildras i Vallinder 1962. Demokratins slutliga genombrott kring 
1920 beskrivs i Andrae 1998.

36  Konstitutionsutskottets utlåtande nr. 14, s. 5, 1899.
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Enligt utskottets åsigt är det nemligen icke den enskildes rätt, som bör 
vara i första hand bestämmande för frågan om den politiska rösträt-
tens utsträckning, utan statens bästa, och det är derför statens både 
rättighet och skyldighet att tillse, det valrättsbestämmelserna blifva 
så afvägda, att icke ett öfvervägande inflytande vid valen tilldelas de 
samhällsmedlemmar, som hafva de minsta förutsättningarna för att 
förvärfva sig den sjelfständighet, den mognad i politiskt omdöme och 
den erfarenhet, hvilka böra förefinnas hos dem, åt hvilka inflytande på 
statens angelägenheter skall anförtros.

Karl Staaffs liberala regering avgick i maj 1906 efter nederlag i 
rösträttsfrågan. I stället kom Arvid Lindmans konservativa regering 
som de närmaste åren lotsade en samhällsbevarande rösträttsreform 
genom riksdagen. Alla män (förutom de som släpade efter med skat-
ten, vilket många fattiga gjorde) fick rösträtt. Reformen behöll dock 
den av radikalerna avskydda första kammaren som även i fortsättning-
en valdes indirekt via en inkomstgraderad (om än med maximalt 40 
röster per person eller bolag) kommunal röstskala. Valen till andra 
kammaren blev proportionella, för att garantera åtminstone en stark 
högerminoritet i AK. Och kvinnorna fick vänta till 1921. Lindman 
var en pragmatisk högerpolitiker som insåg att man måste reformera 
för att bevara. Tanken var att tillräckligt många moderata liberaler 
skulle nöja sig med detta. Troligen hade systemet kunnat bestå längre 
om inte första världskriget hade inträffat, med den sociala oro som 
påskyndade det fulla demokratiska genombrottet i flera länder, och 
alltså även i Sverige kring 1920. 

Rösträttsfrågan hade blivit en central stridsfråga först på 1890-talet. 
Innan dess var det ganska få som drev kravet. Främst rörde det sig 
om radikala tidningsmän med socialdemokratisk eller liberal färg, 
tidiga socialistiska agitatorer och kvinnoaktivister samt en och annan 
lantman på vänsterkanten. Lantmannapartiet som dominerade andra 
kammaren från tvåkammarriksdagens start 1867 hade dock ett 
begränsat intresse av frågan. Bönderna attackerade främst överhuset, 
första kammarens godsägare och höga ämbetsmän, som med sitt veto 
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kunde bromsa varje reform och som man ansåg strödde pengar på 
statens onyttiga ämbetsmän. August Strindbergs hejdlösa satir över 
”Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner” i Röda rummet är 
ett eko av tidens ämbetsmannafientliga opinion. Först på dagordning-
en stod en förändring av den kommunala rösträtten, som alltså av-
gjorde valet av landsting som i sin tur valde förstakammarmän bland 
den lilla skara som hade tillräckligt med pengar för att vara valbara. 
Bara då kunde såväl kommuner och landsting som första kammaren 
erövras av de oftast relativt välbeställda lantmännen, de självägande 
jordbrukarna. Att låta arrendatorer, tjänstefolk och lantarbetare, 
dvs landsbygdens underklasser, rösta i andrakammarvalen vore att 
riskera det egna politiska och sociala inflytandet. Som Wilhelm 
Nauckhoff, förbundsekreterare i det konservativa Sveriges Agrar- och 
landtmannaförbund förklarade vid årsmötet 1900:

Samma dag Sveriges jordbrukare låta allmän rösträtt blifva lag-stadgad 
i Sverige, skrifva de ock under sin egen politiska dödsdom.

Genom folkrörelsernas framväxt ökade ändå rösträttskraven i styr-
ka. Så kallade folkriksdagar hölls i början av 1900-talet. Och nykter-
hetsrörelsen kopplade sitt krav på totalförbud till att medborgarna 
lokalt skulle besluta om ett sådant. På så sätt flöt nykterismen och 
demokratin samman, och det utifrån ett vidare syfte om det fulla 
medborgarskapet i ett nytt Sverige för alla. Begreppet folkhemmet 
lanserades redan vid denna tid. Folkhemmet kunde målas i en kon-
servativ färg – alla hade gemensamma intressen och nationen skulle 
hålla samman – eller också i en liberal där politiska rättigheter och 
sociala reformer också krävdes. Egnahemsrörelsen var en fråga i tiden. 
Här vävdes en rad reformkrav samman. Den egna torvan skulle ga-
rantera social stabilitet, bromsa emigrationen till Amerika och rädda 
jordbruket, landets modernäring.37

1905 hade den svensknorska unionen upplösts, något som egentli-
gen hade mycket större betydelse i Norge än i Sverige. både i samtiden 

37  Egnahemsrörelsen: Edling 1996.
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och för den roll i den nationella självbild som frigörelsen kom att få 
efter 1905. Unionsstriden var ändå inte betydelselös i Sverige. Kon-
flikten med Norge, dvs främst med det liberala bondepartiet Vens-
tre, hade bidragit till att en mer aggressiv, Norgefientlig konservatism 
hade vunnit mark från 1880-talet. Denna höger kom att behärska 
första kammaren. Man företrädde en hård linje mot Norge, protek-
tionism och ett klart nej till rösträtt och parlamentarism, idéer som 
alltså sågs som osvenska.38

Flera av de ledande högeryttrarna avled dock kring 1900. Andra, 
som statsministern under krisen 1905, Christian Lundeberg, kom att 
stå för en fredlig avveckling. Som helhet bidrog förhandlingslösning-
en 1905 till en positionsförskjutning bland de konservativa. Dels för-
fäktade en del, som statsvetarprofessorn Rudolf Kjellén, en nationell 
samling efter ”förödmjukelsen” 1905 som också skulle integrera  
arbetarklassen. Alltså rösträtt, men inte parlamentarism. Dels bidrog 
fredligheten till att samförståndstanken stärktes. Det blev t.ex. de mer 
moderata krafterna som tog ledningen för det högerparti som såg  
dagens ljus 1904, Allmänna valmansförbundet.

Dansk dramatik
Med tanke på denna föreläsningsseries rubrik, ”Finland – det mest 
demokratiska landet i världen?”, kan man notera att danska skildring-
ar gärna betonar landets rekordgamla demokrati.39 Det s.k. system-
skiftet ägde visserligen rum först 1901. Parlamentarismen blev då i 
praktiken erkänd. En venstreregering med stöd i det direkt folkvalda 
folketinget kunde bildas. Den ersatte de konservativa regeringar av 
olika snitt som med stöd av kungamakten och det godsägardomi-
nerade överhus – landstinget – ganska likt den svenska första kam-
maren. Rösträtt för flertalet män och en författning med politiska 

38  Två svensk-norska antologier om unionsfrågan respektive svensk-norska förbin- Två svensk-norska antologier om unionsfrågan respektive svensk-norska förbin-
delser under en längre period utgavs 2005 i samband med hundraårsminnet av 
upplösningen: Nilsson & Sørensen  2005a, 2005b.

39  Dansk litteratur: Bjørn 1990, Monrad 1994, Bille 1997.
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rättigheter hade dock existerat sedan 1849. De sista begränsningarna 
togs bort 1915 med samma rätt också för kvinnor och tjänstefolk. 
Några år tidigare hade också de kommunala valen demokratiserats. 
Liksom i Sverige fick högern igenom det proportionella valsättet. Att 
den gamla ordningens män kunde behålla delar av sitt inflytande bi-
drog till samförståndstanken. 

Nationalitetsfrågan var vid 1900-talets början mer nedtonad än  
tidigare. Men fortfarande påverkade både minnena av nederlaget 
1864, då hertigdömena Slesvig, Holstein och Lauenburg gick förlo-
rade till Bismarcks Preussen och till Österrike, och naturligtvis den 
säkerhetspolitiska situationen med den starka tyska grannen i söder. 
En vandringshistoria uppger att Bismarck raljerande och nedlåtande 
ska ha sagt: ”Vad ska danskarna ha Slesvig till – de har ju Tivolit.”  Men 
att det bodde 170 000 danskar i Slesvig inom det tyska kejsardömet 
gnagde på den danska nationella känslan. Nämnas kan också att 
området på danska kallas Sönderjylland, en klar markering om var 
det egentligen hör hemma. Särskilt de konservativa var tyskkritiska. 
Här finns en klar skillnad mot den svenska konservatismen som från 
1870-talet blev alltmer tyskpräglad. Liberalerna i Radikale Venstre 
däremot stod för en anpassningspolitik utifrån åsikten att Danmark 
inte kunde försvara sig. Bättre var då att satsa på sociala reformer. 

Trots de riksdagspolitiska likheterna med Sverige i början av 
1900-talet var den danska demokratiprocessen under 1800-talet be-
tydligt mer dramatisk. Enväldet föll först efter 1848, ett år då radikala 
uppror spreds över Europa. 1800-talets ”1968” om man så vill, men 
mer reell och ofta blodig. Enväldet till trots kännetecknades samhäl-
let åtminstone från 1700-talets mitt av viss tolerans. Debatter kunde 
föras och från 1834 fanns rådgivande ständerförsamlingar. Att den 
nye regenten Fredrik VII, upphävde enväldet berodde nog mindre på 
det radikala trycket än på insikt om den nya tidens krav.  Och det är 
den följande grundlagen, junigrundloven 1849, som lyfts fram som 
nationaldag (5 juni) och tidigt demokratiskt landmärke. Danmark 
gick snabbt (kanske rekordsnabbt?) från envälde till konstitutionellt 
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styre med en för sin tid omfattande rösträtt, omfattande 73 procent 
av männen. 

En viktig roll fick nu nationalliberalerna, medelklassmän med  
nationella drömmar om att alla danska områden skulle knytas sam-
man. Frågan gällde Slesvig, Holstein och Lauenburg som var danska 
hertigdömen men inte likvärdiga delar av riket. Liksom andra tyska 
eller delvis tyska småstater ingick de två senare samtidigt i Tyska för-
bundet. Och liksom på andra håll attraherades tyskarna i dessa om-
råden av Bismarcks enhetsverk som fullbordades med kejsardömet 
1871. I Slesvig var danskarna i majoritet, men de danska leden gles-
nade alltmer längre söderut. Försöken att mot stormakternas vilja 
helt inlemma Slesvig (Ejderpolitiken) ledde till Danmarks definitiva 
nederlag i kriget 1864. Alla tre hertigdömen förlorades. Landytan 
minskade med en tredjedel, befolkningen från 2,5 till 1,5 miljoner 
invånare. 

Nationalitetsfrågan komplicerade den konstitutionella situationen. 
Olika grundlagar kom tidvis att gälla för kungariket (exklusive her-
tigdömena) och helstaten (med Slesvig). Efter nederlaget 1864 in-
fördes en ny konstitution två år senare. Att revolutionsvindarna från 
1848 hade försvunnit och de maktägande flyttat fram sina positioner 
var uppenbart. Utan att gå in på detaljer kan man säga att särskilt 
godsägarnas inflytande stärktes markant. Främst genom överhuset, 
landstinget. I Sverige fanns olika mekanismer för att t.ex. komma 
överens om de två kamrarna kom till olika beslut i budgetfrågor. Så 
inte i Danmark. När den växande bonderörelsen förde fram Venstres 
kandidater i valen uppstod från 1880-talets mitt ett dödläge, främst 
på grund av försvarsfrågan. De konservativa krävde, med hänvisning 
till Tyskland, en upprustning med i första hand befästningar kring 
Köpenhamn. Venstre nekade anslag. En försvarskritisk, för att inte 
säga antimilitaristisk eller pacifistisk strömning, fick där starkt in-
flytande. 

Man talar om Venstres dåtida ”visnepolitik”, alltså vissna som 
blommor gör. Partiledaren Christen Berg uttryckte Venstres konfron-
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tationslinje 1883: För en regering som åsidosätter valresultatet som 
denna ”kommer allt att vissna i händerna”. Så länge som kungamak-
ten och regeringen stödde sig på landstinget, och inte på det mer 
demokratiska folketinget, skulle man obstruera, vägra att godkänna 
statsbudgeten. Följden blev provisoriska finanslagar under den auk-
toritäre statsministern Estrups regemente. Tiden 1885–1894 kän-
netecknades av skarpa konflikter, något som också den framväxande 
arbetarrörelsen bidrog till med sina politiska och fackliga krav. Både 
Venstres och Socialdemokraternas ledare fängslades. Estrup sårades 
för övrigt 1885 vid ett skottattentat utfört av en ung typograf. Undan-
tagstillståndet var då inte långt borta.

Från 1890-talets mitt skedde en islossning. Venstre och de konser-
vativa kunde enas i en kompromiss och provisoriska finanslagar till-
greps inte mer. Överenskommelsen träffades över huvudet på Estrup 
som avgick, mycket bitter. Att han avled 1913, samma år som So-
cialdemokraterna fick flest röster i valet till folketinget (men inte flest 
mandat) kan också illustrera tidens nya vindar. Efter en storlockout på 
arbetsmarknaden 1899 enades arbetsgivare och fackföreningar om ett 
avtal som reglerade båda sidornas rättigheter och skyldigheter. Med 
parlamentarismen 1901 och de tidigare nämnda rösträttsreformerna 
inleddes en mer stabil period som också innebar sociala reformer.    

Norsk nationalism
Att demokrati och nationalism vävdes samman i Norge är naturligtvis 
betingat av unionsfrågan.40 Under 1814 upplöstes bandet med Dan-
mark och efter några korta sommarmånader av eget styre tvångsanslöts 
Norge till unionen med Sverige, helt enligt Kielfreden 1813. Unio-
nen var dock främst en personalunion; den svenske kung-en var också 
kung i Norge, men alltså inte unionskung över ett sammanslaget rike. 
Norge hade egen författning, regering, riksdag, försvar, förvaltning 
och egna gränser mot omvärlden. Fram till 1890-talet gällde konflik-

40  Förutom de nämnda antologierna om unionsfrågan kan här nämnas Kaartvedt 
1984 (om Høyre) och Mjeldheim 1984 (om Venstre).
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terna mellan unionsrikena förhållandena inom unionens ramar, inte 
dess existens. Successivt blev Norge likställt med Sverige, men kraven 
på egen utrikespolitik (formellt gällde konflikten 1905 ett separat 
norskt konsulatväsen) kunde inte unionen svälja.

Författningen från den 17 maj 1814 hade reviderats efter unionens 
ingående, men man behöll huvudpunkterna i den för sin tid mycket 
fria författning som undertecknats i Eidsvoll. Ett enkammarsystem 
(i praktiken) och en rösträtt som också omfattade de självägande 
bönderna var de viktigaste inslagen.

 Inom unionens ramar började en norsk nationalkänsla att växa sig 
allt starkare, särskilt från 1800-talets mitt. Politiken kom att polari-
seras. På ena sidan stod Venstre, bönderna och liberala stadsbor, på 
den andra Høyre med främst ämbetsmän i spetsen. Partierna upp-
stod som en följd av unionsstriden på 1880-talet där Venstre drev på 
likställighetskraven och så småningom den fulla frigörelsen, medan 
Høyre verkade för fortsatt union. Först 1905 ställde partiet sig på 
upplösningsvännernas sida. Venstre stred för parlamentarism och 
demokratisering och motsatte sig den styrande kungamakten. På så 
sätt blev norska Venstre en inspirationskälla också för svenska radika-
ler och lantmän. 

Den folkliga mobiliseringen, konflikten med ämbetsmannaintresse-
na och dess allierade kungamakten, gjorde att den norska nationalis-
men fick en mer liberal vänsterpräglad färg. Det var Venstre som hår-
dast drev den nationella frågan och lojaliteten med Sverige gjorde att 
Høyre utmålades som ett onationellt parti. Också i kulturella frågor 
framstod Venstre som mer nationellt. Man ville förnorska det språk 
som egentligen var en dansk dialekt. Ämbetsmannastaten var genom-
syrad av det danska. Om den politiska frigörelsen riktades österut, 
riktades den kulturella mot söder.

Det parlamentariska genombrottet skedde redan 1884. I en politi-
serad rättsprocess dömdes norska statsråd till avsättning av riksrätten, 
dominerad av Venstrepolitiker. Anledningen var att de stött Oscar II:s 
vägran att underteckna en lag som gav de norska statsråden tillträde 
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till stortinget. Kungens vetorätt var inte absolut. Syftet med lagen var 
att införa ett parlamentariskt ansvar för statsråden. Slutresultatet blev 
att kungen tvingades acceptera en regering ledd av Venstreledaren 
Johan Sverdrup. Liberaler och lantmän i båda unionsrikena jublade, 
de konservativa skummade av raseri. På 1890-talet tog Venstre upp 
kravet på allmän rösträtt och 1898 genomdrevs allmän rösträtt för 
män. Kvinnor fick kommunal rösträtt 1900 och allmän rösträtt 1913.

Unionskonflikten från 1890-talet, särskilt under det dramatiska 
1905, ökade den politiska mobiliseringen i Norge. Folkomröst- 
ningen i augusti 1905 om att godkänna regeringens handlande i uni-
onsfrågan stärkte naturligtvis folkstyrelsetanken, även om de politiska 
påtryckningarna och stämningsläget gav litet utrymme för öppen  
opposition. Rimligen fanns det fler motståndare till upplösningen än 
de tappra 184 som sade nej, mot de 368 000 som sade ja. Att Sveriges 
tidigare näringsminister för en del år sedan förklarade att Norge var 
världens sista sovjetstat var fel. Man kan ju hävda att det snarare var 
den första . . . 

Unionsfrågan mobiliserade också kvinnorna, trots att de inte fick 
delta i omröstningen. Uppemot 250 000 kvinnor gav i en namn-
insamlingskampanj sitt stöd åt upplösningen. Denna mäktiga insats 
hade betydelse för kvinnorösträtten som stegvis sedan infördes, till 
fullo 1913. 

En annan effekt av unionsfrågans lösning var att stridslinjerna 
kunde dras på ett mer normalt sätt för ett modernt industrisamhälle. 
Politiken kom nu att gälla fördelningspolitik, statens roll och andra 
vänster-högerfrågor. En stark drivkraft för Norges starke man 1905, 
Venstremannen Christian Michelsen, var att privategendomens och 
rättsstatens försvarare måste stå emot den sociala radikalism som Ar-
beiderpartiet stod för. Unionsstriden mot kungamakten medförde 
också att monarkin befästes i Norge. Denna paradox kan förklaras 
av att Michelsen ville ha ett snabbt internationellt erkännande av den 
norska staten. Med en från Danmark importerad prins (Carl blev 
Haakon) skapades också stabilitet. Att prins Carls tillträde skedde 
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först efter en folkomröstning stärkte naturligtvis monarkins ställning, 
något vi kan se spår av idag.

2. Nordiskt mönster?

Kan man då tala om ett nordiskt mönster? Rent allmänt skiljer sig den 
politiska utvecklingen tydligt åt mellan länderna under 1800-talet. 
Däremot ökar likheterna markant under 1900-talet, även om Finland 
av nationella och säkerhetspolitiska skäl tidvis avviker från mönstret. 
Vad har då inträffat som medverkat till likformigheten, eller snarare 
konvergensen?

Om vi betraktar de tre länderna från demokratins och nationalis-
mens horisont vägde de nationella frågorna tungt i Norge och Dan-
mark (liksom naturligtvis i Finland) fram till 1920. Här avviker den 
gamla nationalstaten Sverige trots unionsäventyret. Men gemensamt 
är att nationella konflikter spelar en andraplansroll för inrikespoli-
tiken efter 1920, då Danmark genom folkomröstning i området 
fått tillbaka Nordslesvig. Ett annat gemensamt drag är att politikens  
tidigare förlorare behandlades varsamt vid demokratiseringen i Sve-
rige, Danmark och Norge. Högern visar sin pragmatism och deras 
starka ledare bidrar till att de totalitära hoten på 1930-talet motas 
bort. Svensk höger framställer nationalsocialismen som en tysk,  
osvensk företeelse, helt främmande för traditionella svenska dygder 
som frihet, lokalt självstyre och samförstånd mellan styrande och  
styrda. Alltså på likande sätt som demokratin och parlamentarismen 
en gång avvisades. Nu hade dessa begrepp inlemmats i traditionen 
och måste följaktligen försvaras mot hoten utifrån. En nationell håll-
ning blir lika med demokrati.41

Böndernas starka politiska roll ser vi fortfarande spår av. De tidiga 
liberala partierna är överlag dominerade av jordbrukare och andra 
landsbygdsbor. Venstre eller centerpartierna i Norden är inte längre 

41  T. Nilsson 2002.
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jordbrukarpartier, men de har förblivit en hemvist för agrara ström-
ningar och gett en röst åt landsbygden i allmänhet. Ser man på histo-
riens långa linjer så kan man också peka på den lokala självstyrelsens 
betydelse. Även om svenska forskare diskuterar hur långt man ska 
gå i framhållandet av lokalsamhällets möjligheter att förhandla med 
centralmakten under den svenska stormaktstiden avvisar nog ingen 
att det åtminstone fanns ett visst spelrum för lokalt inflytande.42 
I alla tre länder har nog staten haft en relativt hög grad av legitimitet 
hos befolkningen. Detta underlättade utvecklingen mot en modern  
offentlig förvaltning under 1800-talet, utan alltför mycket korruption 
och vanskötsel.

Samförstånd i politiken kan skapas på olika sätt. Antingen via sam-
arbete gentemot utländskt hot eller ockupation, eller via överenskom-
melser som tar hänsyn till båda parters intressen. Här avviker Sverige 
genom att den förra varianten (lyckligtvis) inte förekommit i modern 
tid. Detta har så at säga kompenserats med frivilliga överenskommelser 
av den senare typen. På olika plan i alla tre länder sker en rad förhand-
lingslösningar, om demokratin, mellan arbetsmarknadens parter och 
mellan länderna. Uppgörelserna ger goda resultat och stimulerar till  
fortsatta sådana, även om man inte får tro att alla sociala och politiska 
konflikter har avtalas bort. 

Rötter i 1800-talet
Ändå bör vi återvända till 1800-talet, eller längre tillbaka, för att 
förstå den senare utvecklingen. Jag har redan antytt de samhälleliga 
krafter som då växte fram. Det rörde sig inte bara om folkrörelser utan 
en uppsjö av föreningar och sammanslutningar som verkade på en rad 
områden. Inte heller den styrande politiska ledningen bör målas i allt-
för mörka färger före demokratiseringen. Mitten av 1800-talet bjöd 
på en rad reformer inom undervisningsområdet, religion, ekonomi 
och annat. På den politiska nivån förefaller skillnaderna dominera. 
På den sociala – och kanske mentala – blir likheterna större. Socialt 

42  Dahlkvist & Strandberg 1999, Aronsson 1992 och 2001.
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och kulturellt var våra länder homogena, och dessutom ganska lika 
varandra.  

Förutsättningarna för en civiliserad utveckling var alltså relativt 
goda. Att hemvävda lösningar och nationella traditioner numera i 
globaliseringens tidevarv kan vara ett hinder är en helt annan sak. 
1906 var den enda tänkbara demokratiska lösningen fast rotad på 
nationell grund, även om idéerna och idealen var och är universella.

Det fanns på sätt och vis ändå ett alternativ. Tanken om Nordens, 
eller i alla fall Skandinaviens enhet uttrycktes av skandinavismen. Dess 
historia kan inte rekapituleras här. Den kan ses som en liberalt präglad 
enande nationalism. Skillnaderna mellan Sverige, Norge och Dan-
mark ansågs försumbara. Det fanns en gemensam kultur och gemen-
samt ursprung. Alltså vad som krävdes för en stat. Idéerna florerade 
i studentkretsar främst vid 1800-talets mitt. Att monarkiska syften 
blandades in i studentfesternas glada sånger var emellertid tydligt.

Skandinavismen led skeppsbrott när Danmark 1864 inte fick det 
svenska stöd mot Preussen man hade utlovats av Carl XV. Här grep 
nationalstatliga svenska moderatliberaler in och avstyrde all kunglig 
äventyrspolitik. Norge var dessutom hela tiden skeptiskt till alltför 
framskridet skandinaviskt samarbete. Man var ju i full färd med att 
frigöra sig från svensk politisk dominans och en danskspråklig kul-
turell sådan. 

Ändå fortlevde skandinavismen i mer praktisk form. Man kan till 
och med tala om en indiansommar åren kring 1900 då ett otal yrkes-
organisationer och andra föreningar möttes för att utveckla samarbe-
tet.43 Unionsupplösningen krävde dock sin tribut. Så inställdes t.ex. 
det planerade nordiska historikermötet 1905. Halvannat decennium 
senare var det mesta igång igen. Om man vill kan man ju se dagens  
teman som ett resultat av samarbetstankarna. Det är naturligtvis 
självklart att Finlands demokratisering ska jämföras med Sveriges, 
Norges och Danmarks. Trots olikheterna finns det som jag velat fram-
häva också stora likheter.

43  Hemstad 2008.
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Historien som politiskt vapen

1. Historien mitt ibland oss

”Det där är ju bara historia”. Den repliken kan man ofta möta i teve 
eller i mer vardagliga sammanhang. Vad som än hänt så är det ändå 
överspelat nu. Det förflutna är inte intressant, det påverkar oss inte 
längre. Eftersom den tid vi lever i kännetecknas av en rad snabba 
förändringar på livets alla områden kanske det inte är så konstigt om 
vi tappar uppsikten bakåt. Samtidens alla sociala förändringar, nya 
moden, tekniska prylar, åsikter och vetenskapliga upptäckter blir så 
överväldigande att bara nutid och framtid finns kvar.

Det här kapitlet handlar om att historien ändå ständigt är närva-
rande, också i vår så föränderliga tid. ”Även om du inte intresserar 
dig för historien så intresserar den sig för dig!”, som någon skarpsint 
har formulerat det. Historien påverkar politiken och samhälls- och 
kulturdebatten, ofta utan att vi själva riktigt upptäcker det. Ibland är 
historien en självklar bakgrund för att man ska undvika tidigare miss-
tag eller för att upprepa mer lyckosamma insatser. Ibland används 
historien mer medvetet för att övertyga; ofta på ett sakligt sätt, men 
lika ofta för att föra läsaren, lyssnaren eller medborgaren bakom lju-
set. Tolkningen av historien behöver inte begränsas till en debatt eller 
ett särskilt tillfälle. På den andra sidan av skalan finns tolkningar som 
genom en mängd aktörers försorg blir dominerande i ett land under 
längre tid. Ett exempel är den heroiserande bild som uppstod efter 
1945 av motståndsrörelsernas roll under Nazitysklands ockupation av 
stora delar av Europa, även av våra grannländer Danmark och Norge. 
Genom åren har berättelserna om motståndsrörelsernas insatser un-
der andra världskriget, ibland sanna, ibland överdrivna eller till och 
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med påhittade, förvandlats till något självklart sant, något som alla 
medborgare kritiklöst borde tro på. 

Det är sådana olika former av medveten användning av historien 
som här står i fokus. Och det är här förmågan att kritiskt granska de 
historiska tolkningar som görs blir så viktig. Historien kan vara ett 
effektivt vapen för att övertyga omgivningen. Alltså behöver vi som 
medborgare, lyssnare eller tevetittare redskap för att kunna förstå hur 
detta kan gå till. Den öppna propagandan från Hitlers Tyskland eller 
Stalins Sovjet, eller från senare diktaturer som Spanien under Franco 
och Irak under Saddam Hussein, kanske oftast avslöjar sig själv, men 
mindre uppenbara sätt att sprida en historietolkning kan vara svårare 
att genomskåda. Låt oss se några exempel på bådadera ur historien 
innan vi går vidare med de inledande resonemangen. 

Att tolka det förflutna
Kampen om historien handlar i de allra flesta fall om tolkningar. Olika 
parter kan vara överens om vad som hänt, i alla fall om grundläggande 
fakta. Men vad betyder det? Hur ska vi tolka händelsen? Vilka ord och 
begrepp ska användas? Svenska historiker har länge varit eniga om att 
bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson spelade en viktig roll i den 
politiska maktkamp som utkämpades på 1430-talet. Frågan är snarare 
vad Engelbrekt representerade. Var han en tidig nationell frihetshjälte 
som ville upprätta ett svenskt styre i stället för tidens dansk-norsk-
svenska union? Var han en demokratisk föregångsman, ja kanske en 
revolutionär som ville föra folket till makten? Eller var han i stället 
ett ombud för Hansan, Östersjöområdets dominerande handelsor-
ganisation med inflytande i en rad länder? Olika tolkningar av denne 
Engelbrekt kunde sedan förbindas med skilda ideologiska synsätt och 
skilda sätt att se på den aktuella politiken. Vilka tolkningar som får 
hegemoni avgör hur historien beskrivs. Med nya tolkningar ändras 
historien, åtminstone i betydelsen av vår kunskap om det förflutna. 
”Det förflutna är inte längre vad det en gång var”, som den fyndiga 
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titeln lyder på en metodbok i historia, skriven av en norsk författare.44

Tolkningen av historien förändras också om tidigare förbisedda 
händelser, landsdelar, epoker eller sociala grupper tas fram. Arkeo-
logerna var länge mest intresserade av att göra utgrävningar i södra  
eller mellersta Sverige, mer sällan norr om Uppsala. När intresset från 
1960-talet också började riktas mot den övre halvan av vårt land fick 
historien delvis skrivas om, allt eftersom man påträffade bosättningar 
och rester från järnframställning långt äldre än man tidigare känt till. 
Att bebyggelsen i norr därmed blev åtskilliga år äldre påverkade i sin 
tur debatten om Norrlands framtid. De som hävdade att Norrland 
ständigt åsidosattes av centralmakten använde de arkeologiska fynden 
för att hävda landsdelens betydelse, i forntid såväl som i nutid och 
framtid.

Ytterligare ett exempel är de krav som restes från 1970-talet att 
kvinnornas insatser i historien skulle lyftas fram. Bara ett fåtal kvin-
nor brukade finnas med när historikerna – som oftast var män – skrev 
sina böcker. Ett stort antal förbisedda kvinnor togs nu fram i syfte att 
ge en mer rättvisande bild av vårt förflutna. Historien blev därmed en 
hävstång för de grupper som stred för jämställdhet och radikala sam-
hällsreformer. Men man nöjde sig inte med detta. Nästa steg blev att 
kräva att all slags historia skulle studeras på ett nytt sätt. Både mäns 
och kvinnors idéer och agerande skulle belysas för att man skulle 
kunna se hur uppfattningen om mäns och kvinnors plats i samhäl-
let växte fram. Inte bara historien undersöktes utan också nutidens 
förmåga att ständigt återskapa ojämlika förhållanden mellan könen. 
Området började att kallas genusforskning för att markera att huvud-
delen av skillnaderna mellan män och kvinnor inte ansågs vara biolo-
giskt givna utan socialt och kulturellt skapade. Tack vare omfattande  
offentligt stöd till forskningsområdet kunde dessa nya idéer om kvin-
nornas strukturella underordning få en stark ställning i samhälls- och 
kulturdebatt.

44  Kjeldstadli 2008.
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Nordiska exempel
Vi har sett hur historien används i en rad olika sammanhang, för 
vissa syften. Det kan gälla politiska ledares strävan efter legitimitet 
och historisk förankring, parter i krigiska konflikter som vill förlöjliga 
fienden och frammana mod hos de egna, folk i landsdelar som anser 
sig diskriminerade eller grupper som för fram kvinnans ställning och 
som därmed vinner inflytande i samhällsdebatten. Hur nationella 
stämningar växer fram, eller till och med konstrueras av politiska le-
dare, är ett omtyckt område för forskning om historiens betydelse.  

Hädanefter ska Sverige och två av våra grannländer granskas när-
mare utifrån perspektivet om hur historien används. För Norges del 
tas tre nationellt ödesmättade årtal fram, 1814, 1905 och 1940, årtal 
som på skilda sätt har införlivats i den politiska kulturen och använts 
i samhällsdebatten. I Danmark granskas den tolkning av händelserna 
under den tyska ockupationen 1940–1945 som ibland med en kritisk 
infallsvinkel kallats ”motståndsmyten”.  Slutligen diskuteras i avsnit-
tet om Sverige hur svensk äldre historia på olika sätt har kunnat mo-
biliseras för helt olika syften. 

2. Norsk nationalism i historien 

Årtalen 1814 och 1905 med grundlagens och unionens upprättande 
respektive unionsupplösningen är helt avgörande för förståelsen av 
den norska nationalismens framväxt och speciella kännetecken.  
Under denna tidsrymd uppstod en folklig nationalism som var mer 
vänsterpräglad än många andra länders. Den tyska ockupationen av 
Norge (och Danmark) den 9 april 1940 är också ett nyckelår i det 
norska historiska medvetandet, och dessutom en händelse som bi-
drog till att Norge valde att gå in i Nato 1949. Vad var det som gjorde 
dessa år till ödesår i norsk historia, till år vars tolkningsinnehåll haft 
en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen fram i vår tid?

Efter att Norge hade varit ett självständigt kungarike under tidig 
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medeltid förenades landet med Danmark 1380, men förlorade sin 
formella autonomi 1536. Sedan 1660 styrdes Danmark av  enväldiga 
monarker som dock lämnade ett visst utrymme för andra samhälls-
krafter. Enväldet kom att leva kvar till 1849 då det ersattes av en 
konstitutionell monarki. Sedan Storbritannien 1807 angripit Köpen-
hamn för att förhindra att den danska flottan hamnade i Napoleons 
händer drevs landet in i en allians med Frankrike. Den katastrofala 
följden blev att Danmark i Kielfreden i januari 1814 (”Kieltraktaten”) 
avträdde Norge till Sveriges kung Karl XIII. Norge skulle enligt Kiel-
traktaten vara ett kungarike förenat med Sverige men med bevarade 
lagar, rättigheter och friheter från dansktiden. Att Norge övergick till 
Sveriges kung var en kompensation för att Finland hade förlorats till 
den ryske tsaren 1809. Dessutom hade Sverige deltagit på den segran-
de sidan mot Napoleon. Bakgrunden var att den importerade tron-
följaren Jean Baptiste Bernadotte, från 1818 kung Karl XIV Johan, 
ändrat Sveriges utrikespolitiska kurs 180 grader (”1812 års politik”). 
Fiendskapen med ärkefienden Ryssland avlöstes av en allians medan 
den förre vapenbrodern Napoleon förvandlades till fiende. 

Norge som fredsbyte
På grund av kriget och den brittiskledda flottblockaden hade Danmark 
i praktiken inte kunnat styra Norge åren 1807–1814. Så småningom 
äntrade kung Fredrik VI:s kusin, den danske tronföljaren Kristian 
Fredrik scenen, förklädd till matros för att dölja sitt uppdrag för om-
världen.45 Han vägrade att godta Kielfredens villkor och strävade efter 
kungakronan i ett självständigt – en del skulle hävda danskvänligt – 
Norge. I Norge fanns också inom de ledande kretsarna en förbittring 
mot Kielfreden, säkerligen påspädd av att fredens utfästelser om be-
varade norska rättigheter undanhölls norrmännen. I linje med natur-
rättens och folksuveräniteten hävdade de att en förening med Sverige 
måste godkännas av folket. De avvisade den traditionella statsrätt som 

45  Om händelserna i Norge under dessa år, se Seip 1974, Steen 1951. Nationsbygget 
och de kulturella strömningarna analyseras i Sørensen 1998.
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formulerats i Kieltraktaten och som gav staterna rättigheter, inte med-
borgarna. I mitten av februari 1814 sammankallade Kristian Fredrik 
ledande norrmän till ett möte på Eidsvolls järnverk. Församlingen 
vägrade dock att godkänna prinsens krav på arvsrätt. Kompromis-
sen blev att en grundlagsgivande församling skulle tillkallas. Sedan 
församlingens ämbetsmän, militärer, företagare och bönder skapat en 
grundlag skulle den tillförordnade regenten väljas till kung. Efter sex 
veckors hårda förhandlingar var grundloven klar den 17 maj, numera 
nationaldag. Huvudprinciperna enades man tidigt om. Norge skulle 
vara ett fritt, oavhängigt och odelbart rike med en kung som verkstäl-
lande makt. En folkvald nationalförsamling fick den lagstiftande och 
skattebeviljande makten medan oavhängiga domstolar anförtroddes 
den dömande makten. Religions- och tryckfrihet garanterades.

Några av de totalt 115 paragraferna orsakade större stridigheter. 
Majoriteten i församlingen utgjordes av Kristian Fredriks anhäng-
are inom ”självständighetspartiet” (även kallat ”danska partiet”  
eller ”prinspartiet”). Motståndarna benämndes ”unionspartiet” (även 
”västpartiet” eller ”svenska partiet”). Behovet att mobilisera norrmän-
nen till kamp mot det svenska hotet gjorde att båda sidor var beredda 
att gå långt i demokratiskt hänseende. Rösträtten blev omfattande 
utifrån den tidens normer och Norges författning betraktades som 
Europas friaste författning, trots att betydande maktmedel samlades i 
kungens, Kristian Fredriks, hand.

Kristian Fredriks tid som norsk kung blev kort. Den 26 juli anföll 
överlägsna svenska styrkor södra Norge. Efter kortare stridshandlingar 
slöts den 14 augusti konventionen i Moss, ett vapenstillestånd med 
långtgående konsekvenser. Karl XIII lovade att acceptera den norska 
grundlagen, med enbart de ändringar som upprättandet av en union 
mellan länderna nödvändiggjorde. Kristian Fredrik abdikerade och 
lämnade landet. Efter förhandlingar om dessa ändringar kunde Karl 
XIII väljas till norsk kung och unionen träda i kraft hösten 1814. 
Året efter slöts Riksakten som reglerade förhållandet mellan unions-
länderna. Även om unionens konstruktion genomgick vissa föränd-
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ringar fram till 1905 kom dess huvudprinciper att ligga fast. Norge 
hade som nämnts en egen konstitution, egen förvaltning och armé 
samt egen politisk representation (Stortinget). Det inre självstyret 
var därmed tryggat. Kungen var dock svensk och han delade sin tid 
mellan brödrarikena, även om sessionerna i Norge var ganska korta. 
Därutöver sköttes utrikespolitiken av den svenske utrikesministern i 
Stockholm, något som under 1800-talets senare del kom att bli en 
allvarlig stötesten för unionen. Med 1825 års mellanrikslag under-
lättades också handel och samfärdsel mellan rikena. Vissa motsät-
tningar framträdde mellan länderna de första decennierna. Norrmän 
som ville fira 17 maj skingrades av militär på svensk begäran, särskilt 
uppmärksammat blev det så kallade ”torgslaget” i Kristiania (dagens 
Oslo) 1829. Nationella manifestationer blev dock sedan tillåtna. 

För den norska nationella identitetens framväxt blev Kielfredens  
karaktär, självständighetskampen, församlingen i Eidsvoll, grund-
loven och unionens uppkomst frågor vars tolkning vållade intensiva 
dispyter bland jurister, historiker och politiker resten av unionstiden. 
Låt oss därför se närmare på några frågeställningar med ursprung från 
dessa år som fått argumenten att hagla.

Friheten som gåva eller förtjänst?
I sin samtid och vidare under 1800-talet tolkades Eidsvollsförsam-
lingen och grundlovens tillblivelse i Norge som ett resultat av en 
utvecklad självständighetsrörelse. En sådan ansågs ha etablerats redan 
under dansktiden och nått full mognad efter de svåra åren 1807–
1814. Även bondesamhället ska ha nåtts av idéerna. Hjältarna i den 
berättelsen är självständighetspartiets män i Eidsvoll, medan Kristian 
Fredrik placeras i bakgrunden. Tolkningen passade väl i de nationella 
strömningar som växte fram senare under 1800-talet. En mer modern 
tolkning, kritisk mot äldre tiders ofta nationalromantiska skildringar, 
lägger i stället tonvikten på stormaktspolitikens oförutsägbara spel 
och Kristian Fredriks agerande. Någon välutvecklad självständig- 
hetsrörelse fanns ännu inte utan friheten kom ”som en gåva”, för att 



81

citera den ledande norske historikern efter 1945, Jens Arup Seip. 
Denna tolkning har kommit att dominera under senare decennier, 
även om andra stämmor också gjort sig hörda.46 

 
Likställighet eller lydrikeslära? 
Synen på unionens karaktär kan indelas i två huvudlinjer, med ur-
sprung i tiden kring 1814 även om argumenten kom att vidareutveck-
las senare under 1800-talet, inte minst när unionsstriden skärptes 
mot slutet av seklet.47 På norsk sida dominerade likställighetsteorin. 
Genom Kieltraktaten hade den danske kungen Fredrik VI abdikerat 
från den norska tronen. Makten tillföll därmed folket. I maj 1814 in-
rättades av de församlade i Eidsvoll en självständig norsk stat med egen 
konstitution och kung. Sverige erkände den norska suveräniteten med 
konventionen i Moss och de följande förhandlingarna. Unionen be-
stod följaktligen av två suveräna och likaberättigade stater som i riks- 
akten formulerat de gemensamma band som skulle finnas. Grund-
loven var däremot norsk och inte något som Sverige kunde lägga sig i, 
däremot den norske kungen – från Karl XIII (eller Karl II enligt norsk 
kungalängd) till Oscar II.

Lydrikesteorin utformades av den konservative statsvetarprofessorn 
i Uppsala Oscar Alin under 1880-talet. Den byggde på Sveriges rätt 
att vara överordnat Norge, något som ansågs bekräftas i Kieltraktaten. 
Överenskommelserna därefter innebar att denna linje verkställdes i 
praktiken och grundloven blev därmed ett unionsdokument, det vill 
säga att ändringar i den norska konstitutionen krävde svenskt god-
kännande. Lydrikesteorin kom att bli den militanta svensknationalis-
tiska rörelsens grundhållning i unionstidens slutskede.

46  1800-talets ledande norske historiker, Ernst Sars, lade stor tonvikt på de natio- 1800-talets ledande norske historiker, Ernst Sars, lade stor tonvikt på de natio-
nella stämningarna. I Steen 1951 och Seip 1974 dominerar kritiken mot Sars na-
tionella tolkning. Lunden 1992 är ett sällsynt exempel på att Sars tolkning åter 
kommit till användning. 

47  På svensk sida företräddes lydrikesläran främst av statsvetaren, redaktören och 
unionshöken Oscar Alin 1889. Likställigheten försvarades av de moderatkonserva-
tiva H.L. Rydin och Hans Forssell. 
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Föreningstiden som parentes eller startpunkt?
Mer radikala nationalister kring partiet venstre, en allians av bönder 
och stadsradikaler, såg tiden under det danska styret, föreningstiden, 
som en parentes, en period av nedgång på alla plan.48 Lyckligtvis över-
levde den nationella strömning som hade uppstått under medeltidens 
starka norska kungarike genom föreningstiden och kunde efter 1814 
bilda utgångspunkten för självständighetsrörelsen. Denna strömning 
var negativ till den danskinspirerade bildade kulturen, framförallt 
det danska språk som talades i Norge. Därigenom kom striden om 
språket att ta fart vid 1800-talets mitt med verkningar in i vår tid.

Konservativa och moderatliberala såg däremot en kontinuitet från 
föreningstiden då en norsk kultur, som en del av en allmäneuropeisk 
strömning, kunde uppstå och vidareutvecklas. Nationalismen var 
förenlig med en öppenhet mot europeisk kultur. Den egna traditio-
nen kunde inte ses isolerat utan ansågs vara en variant av en större 
rörelse i tiden. Förespråkare för denna linje var städernas  ämbetsmän 
och borgerskap, grupper som senare kom att försvara det existerande 
norska skriftspråket (”bokmål”, ”riksmål”) mot bondesamhällets nya 
elit som förespråkade ett norskt skriftspråk, bildat på landets olika 
dialekter (”nynorsk”, ”landsmål”). 

När man ser det självmedvetet ystra firandet i Norge på 17 maj blir 
kontrasten tydlig till det mer vilsna svenska firandet den 6 juni. Unio-
nen kan sägas ha skapat utrymme för en växande norsk nationalism, 
kulturell såväl som politisk, utan att för den skull kunna svälja na-
tionalismens mer långtgående krav, något som blev uppenbart under 
unionens tio sista år. Med sina måltavlor kungamakt och ämbetsman-
nastat kom mer radikala strömningar att forma den norska national-
ism som kunde förenas med krav på folkligt deltagande i politiken 
och ökad stortingsmakt gentemot kungamakten. Det fanns också mer 
konservativa former av nationalism, en unionsvänlig strömning som 
ville förena det universella och det nationella, uppnå unionens förde-

48  Ett exempel är den tidigare nämnde Sars, som levde åren 1835–1917, från 1874 
som professor i historia i Oslo.
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lar för Norges bästa. När unionsstriderna tilltog kom dock denna 
moderata högerriktning i bakvatten.49 

Med unionsupplösningen 1905, framdriven av venstre, knöts 1814 
ihop med 1905. Eidsvoll hade gett Norge en fri författning och uni-
onens upplösning åstadkom fullständig nationell frihet, något som 
Norge inte hade haft sedan medeltiden. I norska läroböcker i his-
toria är därför unionstiden 1814–1905 grunden för periodiseringen 
av historien. I Sverige delas oftast historien upp med hjälp av årtalen 
1809 (Finland förloras, ny författning, ny kungaätt) och 1921 (par-
lamentarism och fullständig demokrati). Unionen betydde aldrig lika 
mycket för Sverige. I Norge blev hundraårsfirandet av upplösningen 
under 2005 ytterligare ett tillfälle att påminna om framväxten av den 
norska nationen.

”Aldrig mer 9 april”
Hur kommer då den tyska ockupationen i april 1940 in i bilden? 
Norge blev, liksom Danmark, taget på sängen när tyska sjöstridskrafter 
tog sig in i Oslofjorden och längs Atlantkusten morgonen den 9 april. 
Mest av en slump lyckades norrmännen sänka det tyska slagskeppet 
Blücher, vilket försenade ockupationen av den norska huvudstaden. 
Kungahuset, regeringen och många stortingsledamöter kunde sätta 
sig i säkerhet och tog sig senare över till London där en exilregering 
installerades. Ockupationsstyret i Norge var visserligen mindre hård-
fört än i många andra länder men medförde ändå att de demokratiska  
rättigheterna försvann, fångar torterades, motståndsmän avrättades 
och andra övergrepp. För det civila motstånd som fanns i Norge 
var den demokratiska nationella traditionen en tillgång, med 1814 
och 1905 som minnesår. Vidkun Quisling med sitt parti Nasjonal 
Samling, NS, ställde sig till ockupationsmaktens förfogande och fick 
därmed ett starkt inflytande. Men det protyska NS kunde aldrig skaf-
fa sig legitimitet som den norska nationella traditionens arvtagare. 

49  Om konservatismen under denna tid, se Elvander 1961 och Hadenius 1964.
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Namnet Quisling kom sedan att bli ett vedertaget begrepp för en per-
son som förrådde sitt land genom att arbeta för ockupationsmakten.

Det norska försvaret hade varit oförberett 1940. Efter befrielsen i 
maj 1945 uppstod en omfattande diskussion om varför landet inte 
kunde försvara sig. När sedan det kalla kriget inom några år delade 
upp Europa i en västlig demokratisk del och en östlig under kommu-
nistiskt styre ställdes Norge inför ett säkerhetspolitiskt vägval. Skulle 
man som under 1930-talet, och som Sverige, förlita sig på sin neu-
tralitetspolitik och stå utanför den västliga militära pakten Nato? Det 
fanns starka företrädare för en neutral linje, både inom det regerande 
Arbeiderpartiet (socialdemokraterna) och längre vänsterut. Mot dem 
användes parollen ”Aldrig mer 9 april”. Historien ansågs ha visat att 
neutralitetspolitiken inte gav något skydd. Nato-förespråkarna kunde 
utnyttja den nationella chock som den tyska ockupationen hade ska-
pat. Anslutningen till den västliga militäralliansen bands också ihop 
med 1814 och 1905, årtal som här blev vapen för säkerhetspolitiken 
efter 1945.

Även vid senare tillfällen har bilden av unionen som förtryckets tid 
haft betydelse. Ett exempel är omröstningen om EU-medlemskap 
1994. Det norska folket hade redan en gång tidigare, 1972, sagt nej 
till dåvarande EEC som en följd av starka nationalistiska strömningar 
bland väljarna. Folkomröstningen 1994 gav samma resultat, bland 
annat med hjälp av den tvetydiga parollen ”Stem nei til unionen”. För 
många i Norge, där man slår vakt om landets egen historia, var bud-
skapet glasklart. Liksom 1905 skulle man säga nej till att de politiska 
besluten togs någon annanstans än i det egna landet. Begreppet union 
har således en negativ klang i Norge som en följd av landets historia.

3. Danska minnen av ockupationsåren

Danmark hade liksom Norge ockuperats av Nazityskland den 9 april 
1940. Även i Danmark kom parollen ”Aldrig mer 9 april” att få be-
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tydelse för det säkerhetspolitiska vägval som förde landet in i Nato 
efter krigsslutet. Vad som ska diskuteras i fortsättningen är emellertid 
en annan fråga. Hur beskrevs i efterhand ockupationsårens historia? 
Vilka krafter i samhället hade en tongivande roll för innehållet i den-
na tolkning? Vilka alternativa berättelser har senare lanserats?

Från samarbete till motstånd
Danmarks försvar hade under 1930-talet försvagats. Nedrustningen 
drevs igenom av socialdemokraterna, venstre (liberalt bondeparti) och 
radikale venstre (radikalliberalt stadsparti) medan högern, Konserva-
tive folkeparti, var starkt kritisk. Nazisterna, Danmarks Nationalso-
cialistiske Arbejderparti,  figurerade också i politiken men hade svagt 
stöd bland väljarna. Partiledaren Fritz Clausen satt dock i riksdagen 
1939–1945, vilket varken nazisterna i Norge eller i Sverige lyckades 
med. Danmarks försvarspolitik byggde på den kollektiva säkerheten 
genom Nationernas Förbund. Ett eget danskt motstånd ansåg ma-
joriteten vara meningslöst. Att Danmark 1939 accepterade ett tyskt 
erbjudande om en ickeangreppspakt var ett tydligt uttryck för oron 
och anpassningen till den tyska grannen.

Den tyska ockupationen av Danmark gick mer smärtfritt än i 
Norge. Danmark kapitulerade efter endast symboliskt motstånd, utan 
omfattande strider. Hela den politiska ledningen blev kvar i landet. 
Danmark var i ännu högre grad än Norge tänkt att bli ett mönsterland 
bland alla de stater som nu behärskades av Hitlers Tyskland. Kungen, 
Christian X, regeringen och riksdagen upprätthöll sina poster. 
Partierna tilläts att fortsätta sin verksamhet, förutom kommunisterna 
som förbjöds efter den tysk-sovjetiska paktens upphörande 1941. 
En bred samlingsregering trädde till. Danmark ställdes under tysk 
militärkontroll men fick behålla sin formella självständighet och sina 
politiska institutioner. Vid valet 1942 fick den sittande statsministern, 
socialdemokraternas Thorvald Stauning, ett starkt stöd. Motståndet 
mot samarbetspolitiken var länge begränsat. De små sabotagegrupper 
som fanns bestod främst av kommunister eller högernationella, 
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ingendera av dem var hängivna demokrater. 
Samarbetet med ockupationsmakten innebar att dansk polis in-

grep mot olika former av motstånd, både civila protester och den 
sabotageverksamhet som senare kom igång. Oppositionella grupper 
övervakades och kommunister fängslades genom samarbete med den 
tyska hemliga polisen, Gestapo. Utifrån den danska befolkningens åt-
minstone kortsiktiga intressen medförde samarbetspolitiken också en 
rad fördelar. Partierna blev kvar och man slapp ett nazistvänligt parti 
vid makten, vilket Norge drabbades av. Förvaltning, undervisning 
och kyrkoliv försiggick utan allvarligare ingrepp från den tyska ocku- 
pationsmakten eller inhemska nazister, likaså det kommunala själv-
styret. Någon deportering av danska judar skedde inte förrän efter 
augusti 1943. Genom insatser från både svenskar och danskar på båda 
sidor av Öresund kunde de flesta av dem räddas över till Sverige. Som 
”modelland” kunde också danskarna glädjas åt att levnadsnivån var 
betydligt högre än i de andra ockuperade länderna. 

Så småningom ökade det danska missnöjet. Sommaren 1943 bröt 
en rad strejker ut. Även andra protester förekom. Som svar övertog 
tyskarna också formellt makten. Regeringen avgick och ett administ-
rativt styre sattes i dess ställe. De knappa två åren av fortsatt ockupa-
tion innehöll ökad sabotageverksamhet och ökade tyska repressalier, 
både mot motståndsmän och civila som avrättades som straff för varje 
dödad tysk soldat. Motståndsrörelsen avrättade också personer som 
samarbetade med ockupationsstyret, s.k. stikkere. Sedan Nazitysk-
land kapitulerat i maj 1945 fick Danmark en samlingsregering, till 
hälften bestående av representanter för motståndsrörelsen, till hälften 
för riksdagspartierna. En rättsuppgörelse med samarbetsfolk inleddes. 
Ett fåtal dödsstraff verkställdes, andra åtalade fick längre eller kortare  
fängelsestraff. I efterhand har rättsprocessen kritiserats för att delvis 
ha byggt på retroaktiva lagar, dvs lagar som inte fanns när handling-
arna begicks.
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Motståndsmyten formas
För det danska samhället, inte minst utifrån det internationella sam-
arbete som tog fart, var det efter kriget viktigt att betraktas som till-
hörigt den segrande allierade sidan, vilket också lyckades. Den his-
torietolkning som dominerade i väst under efterkrigstiden har av 
historikern Norman Davies kallats ”the Allied Scheme of History”. 
Detta system, eller schema, betecknade kriget som en uppgörelse 
mellan demokrati och diktatur, trots att det stalinistiska Sovjet från 
1941 tillhört den allierade sidan. Tolkningen byggde på att endast 
små grupper av holländare, fransmän, danskar, norrmän eller andra 
ockuperade folk hade stött tyskarna. Den bilden förstärktes av att 
motståndsrörelserna som fanns i alla tyskockuperade länder, om än 
med olika styrka, lyftes fram som symboler för hela befolkningens 
hållning.50 

En dansk tillämpning av det schemat hade dock att bemästra ett 
stort problem, hävdar historikerna Claus Bryld och Annette War-
ring.51 Samhällets ledande grupper, såväl politiker som näringsliv, 
såväl socialdemokrater som konservativa, hade fram till 1943 drivit 
en samarbetslinje. Sabotage, till exempel av järnvägar, betraktades av 
samlingsregeringen som ”terrorism”, vilket medförde att den lilla mot-
ståndsrörelse som fanns förföljdes också av danska myndigheter. Även 
efter 1943 fortlevde starka motsättningar mellan motståndsrörelsens 
folk och de traditionella riksdagspartierna. 

Resultat blev, enligt Bryld och Warring, ett slags kompromiss. Mot-
ståndsrörelsen fick igenom att en rättsuppgörelse skulle genomföras, 
partierna fick behålla makten. Det gamla politiska systemet beva-
rades trots att det delvis hamnat i vanrykte och att många inom mot- 
ståndsrörelsen under kriget hade ifrågasatt partiernas legitimitet. 
Den berättelse om krigsåren som formades kom därför att präglas av 
konsensus, av en samsyn om berättelsens bärande delar. Nästan alla 
medborgare hade varit ”goda danskar”, emot ockupationen och åt-

50  Davies 1997.
51  Bryld & Warring 1999.
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minstone på något sätt aktiva i motståndskampen. Den tidigare eran 
av samarbete med tyskarna tonades ned. Även de goda inkomster 
som jordbruket och industrin kunde uppbära under samarbetstiden 
och det frivilliga arbete i tysk tjänst som tiotusentals arbetare åtog sig 
saknades i skildringarna. Det var protesterna efter augusti 1943 som 
lyftes fram i museer, läroböcker, böcker och tidningar. En viktig roll 
fick här Danmarks Frihedsmuseum som med utställningar och böck-
er förmedlade bilden av motståndsrörelsens avgörande roll. Med åren 
kunde också partiernas samarbetslinje de första tre åren till viss del 
tolkas som en form av motstånd, ett agerande som inte stod i motsätt-
ning till motståndsrörelsen utan kompletterade denna. Huvudlinjen 
var emellertid att betona motståndsrörelsens insatser.

Den norska forskaren Anne Eriksen har i sina studier av norska 
minnen av andra världskriget beskrivit olika mytbildningar.52 En 
”myt” i den här bemärkelsen grundas på ett reellt händelseförlopp, 
men genom överdrifter, heroiserande tolkningar eller andra tillspets-
ningar avlägsnar sig den från vad som skett. Kvar blir en berättelse 
med mer oklart ursprung men som på ett självklart sätt uppfattas som 
sann. Istället för en skildring över vad som hänt blir berättelsen sna-
rast en framställning av hur det borde ha varit.

Ifrågasatt konsensus
Den historietolkning som etablerades efter det andra världskriget 
hade drag av goda mot onda. Många danska män och kvinnor offrade 
sitt liv för ett fritt Danmark, andra drabbades av förföljelser eller and-
ra former av ockupanternas övermakt. Att komma med alternativa 
tolkningar kan då lätt framkalla motargument om vems ärenden som 
kritikern egentligen går. Varför studera hur samarbetsmännen och de-
ras anförvanter kanske drabbades av orättvisor när det finns tusentals 
drabbade ”goda danskar”? En annan förklaring som befäste ”mot-
ståndsmyten” är att Danmark som stat hade intresse av den, tolk- 
ningen var mer eller mindre en förutsättning för att landet skulle kun-

52  Eriksen 1995.
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na ingå bland segrarnas krets och delta fullt ut i det västliga samar-
betet. De två ledande politiska krafterna under kriget, riksdagsparti-
erna och motståndsrörelsen, fick båda anledning att upprätthålla och 
vidareförmedla den rådande historietolkningen. Samhället var inte 
moget för omtolkningar om andra världskrigets händelser på dansk 
mark.

Myten om det danska allomfattande motståndet var seglivad men 
kom ändå så småningom att ifrågasättas. Ett avgörande steg för de 
kritiska tolkningarnas framväxt är publiceringen 1971 av en avhand-
ling om järnvägssabotagens betydelse, skriven av Aage Trommer.53 
Författarens kontroversiella slutsats var att sabotagen i praktiken haft 
en mycket begränsad effekt för de tyska trupptransporterna och kont-
rollen av kommunikationerna. Järnvägssabotagen drabbade främst 
civila vid de repressalier som följde snarare än de tyska transporterna. 
Reaktionen från föreningar och grupper som företrädde motstånds-
rörelsen var hätsk. Forskaren syfte sattes i tvivelsmål och man höll 
fast vid sabotagens effekter. Än mer utmanande var de böcker som 
från 1990-talet, också i Norge, började utkomma och som skildrade 
ockupationen utifrån berättelser av barn till nazister eller NS-folk.54 

Ett annat exempel, med beröringspunkter också med Sverige, var 
den svenska teveserien om Jane Horney som sändes i dansk teve 1985. 
Serien var en dramatisering av ett enskilt öde i det stora krigets skugga, 
svenskan Jane Horney som med all sannolikhet avrättades i Danmark 
av motståndsrörelsen, misstänkt för att gå tyskarnas ärenden. Frågan 
var om likvideringen av henne följde de regler som motståndsrörelsen 
själv satt upp, och som efter kriget gavs en allmän amnesti. Seriens 
mer spektakulära tes var att Jane Horney avrättades för sin påstådda 
kännedom om att personer inom motståndsrörelsen i maskopi med 
tyskarna mot betalning skapat framtida flyktrutter över Öresund efter 
ett väntat tyskt nederlag i kriget. Även om den tesen inte var bevisad 

53  Trommer 1971.
54  Om avrättningarna av misstänkta samarbetsmän i Danmark, Emkjær 2000; 

Norge: Moland 1999. 
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gav debatten impulser till senare mer vetenskapliga undersökningar 
om frågor som tidigare varit närmast tabu.55

Islossningen innebar att motståndsrörelsens avrättningar (eller 
mord om man inte vill använda en term som ger agerandet en rättslig 
karaktär) synades närmare och att helt nya områden öppnades för for-
skning och debatt. Hur gick avrättningarna av samarbetsfolk till? Hur 
omfattande var de? Vilka drabbades, skyldiga eller oskyldiga? Hur  
behandlades de kvinnor som fått barn med tyska soldater efter kriget? 
Vad hände med dessa barn? Och vad hände med anförvanterna till 
personer som samarbetat med ockupanterna?56 

Utvecklingen i Danmark och Norge är slående parallell. Först in på 
1990-talet hade det gått tillräckligt lång tid för att dessa alternativa 
perspektiv, som kompletterade den mytiska förenklade bilden, kunde 
studeras på ett grundligt sätt. 

En undersökning från 1999 satte fingret på en lika tragisk som 
känslig händelse från tiden strax efter krigsslutet.57 I den hävdades 
att de danska sjukvårdsmyndigheterna, lägerorganisationerna och till 
och med Danska Röda korset nekade att behandla civila tyska krigs-
flyktingar. Av den kvarts miljon flyktingar som sökte sig till Danmark 
avled över 13 000, drygt hälften av dem var barn. Enligt undersök-
ningen dog de flesta av dem av sjukdomar som egentligen var lätta 
att behandla som mässling och magkatarr. Uppgifterna tillbakavisades 
indignerat av både enkilda läkare och motståndsveteraner men har 
enligt Claus Bryld inte kunnat motbevisas.58

55  Om Jane Horney, Nørgaard 2007. 
56  Om “tyskerjenter” och deras barn samt NS-barnen, se Olsen 1999, Eik & Ugelvik 

Larsen 1999.
57  Lyllof 1999.
58  Bryld 2001.
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4. Svenska historiska strider

Sverige har jämfört med de andra länder som diskuterats här en mer 
fredlig historia. Åtminstone under de snart tvåhundra år som gått se-
dan kriget mot Ryssland 1808–1809, deltagandet i alliansen mot Na-
poleon 1813–1814 och det korta kriget i Norge 1814 har varken krig 
eller utländsk ockupation drabbat oss. Det hindrar inte att tolkning-
stvister om det förflutna och användandet av historien som verktyg i 
politiska konflikter kan ha varit nog så upphettade. Fyra exempel från 
de senaste hundra åren ska granskas lite närmare. Här möter vi strid-
bara gestalter som Engelbrekt, mytiska personer som Torgny lagman, 
frihetstidens maktfulla partier och 1900-talets folkhemsbyggare. Alla 
har de använts för att hylla eller angripa en viss politik.

Engelbrekt – frihetshjälte eller Hansans ombudsman?
Källorna om Engelbrekt Engelbrektsson och hans kortvariga poli-
tiska gärning är knappa. Sannolikt föddes han på 1390-talet i en 
tyskättad bergsmannasläkt i Norberg i Dalarna. Engelbrekt till-
hörde lågadeln och kan ha deltagit i de väpnade strider som unions- 
kungen Erik (i efterhand kallad Erik av Pommern i syfte att ned-
värdera hans ställning) utkämpade mot Holstein och handelsorgani-
sationen Hansan. Vintern 1432 utsågs han hur som helst till att inför 
kung Erik framföra bergslagsböndernas klagomål på den hårdhänte 
fogden i Västerås, Jösse Eriksson. Sedan uppvaktningen inte lett till 
önskat resultat tog bergsmännen och bönderna under Engelbrekts 
ledning till vapen. Resningen vidgades till att också omfatta kyrka 
och rådsherrar vilket ledde till att Erik avsattes som svensk kung. Vid 
ett möte i Arboga 1435 utsågs Engelbrekt till rikets hövitsman (”över-
befälhavare”). Drygt ett år senare mördades han med en yxa utanför 
Örebro av Magnus Bengtsson från den adliga stormannaätten Natt 
och Dag.

Denna kortfattade sammanfattning av en kortvarig karriär står i 
stark kontrast till de seglivade diskussionerna om hur Engelbrekts 
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gärning ska tolkas. Efter sin död kom Engelbrekt att hyllas som en na-
tionell martyr, en motsvarighet till bondflickan Jeanne d´Arc i Frank-
rike. Med reformationen försvann denna fom av helgonkult och först 
från mitten av 1800-talets väcktes Engelbrektsgestalten till liv igen. 
Den nationalliberala tolkning som Erik Gustaf Geijer representerade 
knöt honom till allmogens traditionella patriotism och frihetslängtan. 
Linjen från Engelbrekt gick via sturarna till landsfadern Gustav Vasa 
som lade grunden till det svenska nationsbygget.59 

När femhundraårsminnet av Arboga möte firades 1935 var bilden 
av Engelbrekt på väg att förändras. Han var fortfarande en hjälte, 
men i en känd byst av Bror Hjorth framställd snarare som en radikal 
agitator med knuten näve än en landsfader. Nationens hjälte hade 
blivit folkets hjälte i en skildring som mera knöt honom till August 
Palm och andra socialdemokratiska agitatorer än till statsmaktens 
Gustav Vasa. Författaren Vilhelm Moberg, som gärna hyllade de folk-
ligt radikala krafterna i Sveriges historia, kom senare också att placera 
in honom i frihetshjältefacket.60 Marxister lyfte fram Engelbrekt, nu 
som en tidig företrädare för den borgarklass som gavs en progressiv 
kraft i bekämpandet av feodalismen, innan det borgerliga samhället i 
sin tur skulle avlösas av socialismen.61 

Erik Lönnroth tillhörde de historiker som angrep den nationalro-
mantiska tolkningen av svensk historia som Geijer hade lanserat och 
som dominerade under 1800-talet och tidigt 1900-tal. För Lönnroth 
var historiens aktörer först och främst representanter för ekonomiska 
intressen. Engelbrekt representerade därför enligt Lönnroth de ekono-
miska krafter i Bergslagen som ville upprätthålla banden med Hansan 
och därför drabbades av kung Eriks krig mot Östersjöns ledande han-
delsorganisation. Lönnroths tolkning från 1930-talet låg i linje med 
den utmaning mot konservativa historiker som bröderna Lauritz och 
Curt Weibull inlett ett par decennier tidigare. Även om debatterna 

59  Henningsson 1961.
60  Moberg 1970/1971.
61  Nyström 1989.
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om Engelbrekts insats fördes inom vetenskapliga ramar fick kull- 
kastandet av hjälteteckningen av Engelbrekt och andra nationella ge-
stalter till följd att en mer liberal och källkritisk historietolkning fick 
ökat inflytande.62 

Lönnroths tolkning har kritiserats av flera nutida forskare, till exem- 
pel Lars-Olof Larsson och Herman Schück, för att vara ensidigt 
ekonomistiskt.63 Dåtidens aktörer var inte så fångna av makt och 
pengar som Weibullskolan och Lönnroth hävdat, anser de. Debatten 
rör numera inte upp några stormar utanför den akademiska forsk-
ningen. Intressant är ändå att delar av den vänsterrörelse som växte 
fram på 1970-talet, till exempel tidskriften Folkets Historia, anam-
made 1930-talets bild av Engelbrekt som både nationell och folklig 
hjälte, en dåtida revolutionär som visade vägen också för 1970-talets 
radikala aktivister. 

Bilden av Engelbrekt har skiftat genom historien. Ibland har han 
varit en nationell hjälte, en föregångare till landsfadern Gustav Vasa 
och därmed mer konservativt sinnad. Ibland läggs i stället tonvikten 
på hans roll som radikal folkledare, som en föregångsman för senare 
revoltörer. Ytterligare andra har sett honom som en representant 
för utländska handelsintressen. Engelbrekts främsta vapen var hans 
armborst och ledarförmåga. Sentida uttolkare har använt bilden 
av gestalten Engelbrekt, bilden av honom, som ett ideologiskt och 
politiskt vapen. 

Frihetstiden som avskräckande exempel
När striden om allmän rösträtt och parlamentariskt styre rasade i 
början av 1900-talet blev den period på 1700-talet som benämndes 
frihetstiden (1719–1772) ett brukbart vapen. I första hand var det 
konservativa högermän som gärna tog upp perioden, i deras ögon 
ett avskräckande exempel på radikal politik. Historikern Sven-Ulric 
Palme har i en uppsats skildrat hur en till synes vanlig debatt om par-

62  Lönnroth 1949.
63  Larsson 1984, Schück 1994.
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lamentarismen i riksdagens andra kammare i mars 1909, genom sina 
historiska paralleller, kom att orsaka en hetsig polemik.64 Det började 
med att liberala samlingspartiets Carl Carlsson Bonde på ett positivt 
sätt drog historiska paralleller till frihetstiden, en tid när kungamak-
ten sattes på undantag (kungens namnunderskrift på officiella beslut 
ersattes tidvis med en namnstämpel) och en tidig form av parlamen-
tarism kom att utvecklas. Riksdagen kunde avsätta ministrarna, vilket 
var unikt för sin tid. Detta politiska experiment upphörde när Gus-
tav III 1772 gjorde en kupp varvid kungamakten återfick sin forna 
ställning. Sedan dess hade bilden av frihetstiden som korrumperat 
partivälde etsat sig fast, inte bara hos de konservativa. Uppståndelsen 
över Carlsson Bondes tal, som fick instämmande av 79 andra liberal-
er, berodde kanske ännu mer på att han i positiva ordalag nämnt en 
viss Carl Fredrik Pechlin. Denne adelsman sågs av många konserva-
tiva som frihetstidens värste politiske skurk. Att beteckna någon som 
”pechlinare” var i dessa kretsar bland de grövsta tillmälen som fanns. 

Efter debatten inledde högerpressen en våldsam kampanj mot libe-
ralerna. Stockholms Dagblad skrev att Pechlin var en ”principlös par-
tigängare” under ”namnstämpels tidehvarf”, en landsförrädare som 
tagit emot ryska mutor. Nya Dagligt Allehanda ansåg att liberalerna 
”rest ett äreminne öfver en af de tvetydigaste karaktärer vår politiska 
historia ägt.” Dagens Nyheter, som stödde liberalerna, försvarade inte 
Pechlin men däremot Carlsson Bondes allmänna syn på frihetstidens 
parlamentarism, mot den traditionella konservativa uppfattningen. 
Förräderimotivet skulle sedan återkomma i angreppen på samtidens 
liberaler, främst under smutskampanjer mot Karl Staaff, till exem-
pel i samband med bondetåget 1914. Kung Gustav V tog då inför 
30 000 försvarsvänliga bönder avstånd från Staaffs liberala regering 
på grund av dess ovilja att rusta upp försvaret och den konservativa 
pressen framställde liberalerna som onationella. Också parallellerna 
med frihetstiden levde vidare fram till demokratins slutliga seger åren 
efter första världskriget. I tydlig bitterhet över det parlamentariska 

64  Palme 1960.
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genombottet skrev den högern närstående Svensk Tidskrift 1919:65

Vår nationella parlamentarism är frihetstidens, med dess försvagade 
regeringsmakt – alltså ej blott kungamakt – med dess allsvåldiga 
ständer, med dessas ohejdade benägenhet att utsträcka sin befogen-
hetssfär över tillbörliga gränser, krönande verket med en ny konkur-
renskraftig byråkrati, en riksdagsbyråkrati, som från utskottsväsendets 
historiskt vigda rum utsträcker sina polyparmar kring den svenska för-
fattningen.

Tolkningen av frihetstiden var en viktig ingrediens i den tidiga högerns 
historietolkning. När partiets företrädare i början av 1900-talet 
talar om det svenska statsskickets framväxt betonas Sveriges särart; 
de unika inhemska traditioner som steg för steg lett fram till det 
nuvarande systemet. ”Den svenska självstyrelsetraditionen”, ”den 
svenska folkstyrelsens idé”, ”svensk frihetstradition” och ”det folkliga 
självstyret” eller liknande begrepp är emellertid inte samma sak som 
modern demokrati. Gärna inflytande från olika samhällsgrupper,  
men också en bevarad kungamakt med ett särskilt ansvar för rikets 
välbefinnande. Fram till demokratins fulla genbombrott präglas 
högerns syn på det svenska statsskickets utveckling av tre teman: en 
stark frihetstradition, ett styre byggt på inhemsk, nationell grund och 
en lyckosam politisk samverkan kungamakt – folk. 

Frihetstiden tolkades som rakt motsatt dessa ideal. Periodens ”frihet” 
var bara en täckmantel för övergrepp från ledande riksdagspolitiker. 
1700-talets riksdagsvälde sågs som ett sidospår i svensk utveckling, 
något som avvek från den lugna, konstitutionella strävan som annars 
kännetecknade vårt land. Att tiden inte heller befrämjade en politisk 
samverkan kungamakt och folk är redan omtalat genom att kunga-
makten sattes på undantag. 

 När högern senare accepterade demokratin och på 1930-talet ute-
slöt sitt alltmer tyskorienterade ungdomsförbund (Sveriges nationella 
ungdomsförbund, SNU) levde ovanstående tre teman fortfarande 

65  Svensk Tidskrift 1919.
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kvar. Skillnaden är att det nu var nazismen och fascismen som ut-
definierades, förkastades som utländska system främmande för den 
svenska traditionen. På så sätt blev historietolkningen också viktig 
för högern på 1930-talet, men nu som vapen för demokratin istäl-
let för att som tidigare riktas mot rösträttens och parlamentarismens 
företrädare.66

Torgny lagman – vänsterman eller högerman?
Den isländske historieskrivaren Snorre Sturlasson (cirka 1179–1241) 
berättar i en av sina skrifter, Heimskringla, om Torgny lagman. Enligt 
Snorre skulle Torgny cirka år 1000 frimodigt ha stått upp på tinget 
och till svearnas kung (Olof Skötkonung) framfört folkets mening. 
Stödd av de församlade bönderna krävde han att konflikten med den 
norske kungen, Olav II Haraldsson, skulle lösas på ett fredligt sätt. 
Kungen tvangs att ge vika och kriget inställdes.

Heimskringla skildrar i krönikans form de norska kungarna från 
äldsta tid till 1177. Eftersom den nordiska historien vid denna tid är 
tätt sammanvävd behandlar skildringen därför också förhållanden i 
nuvarande Sverige. Snorres kungaberättelser bygger på äldre skalde-
diktning, krönikor och muntlig tradition. Äldre historieforskning un-
der det mer nationalromantiska 1800-talet satte större tilltro till dem 
än vad 1900-talets källkritiska historiker har gjort. Torgny lagman 
anses idag knappast ha existerat, men som mytbildning har gestalten 
levt vidare in i våra dagar. Han har mobiliserats av 1800-talets libe-
raler, av de konservativa vid 1900-talets början, av socialdemokratin 
under samma tid och av dåvarande moderatledaren Carl Bildt på 
1980-talet. 

Liberalerna använde sig på 1800-talet av Torgny lagman som en in-
hemsk frihetsfigur. Han symboliserade de fria bönder vars inflytande 
i tidig medeltid sattes i kontrast till 1800-talets privilegiesamhälle och 
omyndigförklarade folk. I Folkskolans läsebok, den klassiska bok som 
generationer av skolbarn stavade sig igenom in på 1900-talet, ägnades 

66  T. Nilsson 2002.
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han ett långt kapitel. Ännu mer i rampljuset hamnade Torgny lagman 
i samband med bondetåget i februari 1914. Skillnaden var att han 
nu engagerats av de konservativa krafterna. Ungefär 30 000 bönder 
från hela landet marscherade under landskapsfanor och med försvars-
vänliga och fosterländska paroller till Kungliga slottet i Stockholm. 
Där tog Gustaf V och kronprins Gustav Adolf emot. I sitt tal tog 
kungen avstånd från den försvarspolitik som den liberala regering-
en under Karl Staaff drev. Historikern Åsa Linderborg skriver i sin 
avhandling hur Torgny lagman i kungens tal blir en talesman mot 
parlamentarism och rösträtt, för kungamakt och militär upprustning. 
I en pamflett som bondetågets arrangörer spred i stora upplagor pryd-
des omslaget av Torgny och Olov Skötkonung. ”I stället för att tolka 
Torgny som en symbol för en beväpnad allmoge som hotar kungen 
till livet, symboliserar han i bondetåget alltså den orubbliga troheten 
mot allmogens monark”, skriver Linderborg.67 

Eftersom radikala grupper tidigare hade använt sig av Torgny lag-
man för sin sak lät inte svaret från vänster vänta på sig. I den so-
cialdemokratiska pressen fick Torgny istället representera folkviljan 
gentemot kungamakten. Social-Demokraten skrev att Torgny hade lett 
”de stiligaste bondedemonstrationer Sverges [så ville tidens radikala 
språkvetare och politiker att Sverige skulle stavas] hävder känna – en 
kamp mellan bondevilja och kungavilja som slutade med att kungen 
föll till föga för allmogekraven”. I detta vänsterperspektiv hade Torgny 
lagman inte mycket gemensamt med bondetågets kungatrogna bönder 
som förklarades vara ”herreviljans duperade hantlangare”. Regeringen 
fick stöd av ett arbetartåg två dagar senare med större anslutning än 
bondetåget. Staaff valde ändå att avgå eftersom kungen, i strid mot de 
parlamentariska principer som liberalerna stred för, hade tagit avstånd 
från den regering som uppbar riksdagens stöd.

Med ett hopp drygt sjuttio år framåt i tiden möter vi den 1986 valde 
moderate partiledaren Carl Bildt, historiskt intresserad och samtidigt 
företrädare för ett parti som genomsyras av framstegstro och moderna 

67  Linderborg 2001, 273.
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visioner. I sitt installationstal på partistämman tar Bildt fram Torgny 
lagman som en illustration till den uråldriga svenska rättskänsla som 
har sin grund i att slaveri eller livegenskap aldrig förekommit i vårt 
land.68 Bilden av den frie svenske bonden har sitt ursprung i 1800-tals-
historikern Erik Gustaf Geijers ”frie odalman”, vidareförmedlad 
både av liberaler, konservativa och socialdemokrater. Tolkningen av 
bondeklassens roll, personifierad av Torgny lagman, skilde sig emel-
lertid som vi sett åt. För 1800-talets liberaler och socialdemokratin 
1914 var han en folklig hjälte som utmanade kungamakten. För  
bondetågets konservativa var han däremot en illustration till den 
lyckosamma huvudlinjen i svensk historia, byggd på nationell sam-
verkan mellan kung och folk. Hur ska Bildts historiska referens pla- 
ceras in i det sammanhanget? Dagens moderater har sitt ursprung 
i det konservativa parti som bildades 1904, Allmänna valmansför-
bundet. Men för Carl Bildt blir Torgny lagman ändå en upprorsman, 
i linje med tidigare tolkningar från liberaler och socialdemokrater. 
Makten på 1980-talet är emellertid en annan än den fördemokratiska 
överhetsstaten. Nu är det socialdemokratins stat som snärjer medbor-
garna i regleringar och förbud, den välfärdsstat som enligt Carl Bildt 
fråntar individerna kontrollen över sina liv. 

Talet är i övrigt starkt framtidsorienterat och moderniserings- 
vänligt. Användandet av nationalromantiska symbolgestalter som 
Torgny Lagman ger ett mikroperspektiv på moderaternas förhållande 
till det förflutna. Historiska gestalter mobiliseras för en insats i fram-
tidens armé, för samhällsförändringar i linje med partiets marknads-
liberala budskap. Det tidiga 1900-talets konservativa hade också 
använt sig av Torgny Lagman, men då som ett värn mot samhälls-
förändringar.

Exemplet med Torgny lagman illustrerar inte i första hand tvister 
om historien i sig, oenighet om vad som har hänt. Tolkningarna byg-
ger på en mytisk gestalt som  knappast existerat. Ändå har denne 
Torgny genom historien förknippats med en rad värden, med bonde-

68  T. Nilsson 2004, 101.
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frihet, med folkstyre, med konservativ försvarsvilja, med samarbete 
folk – kungamakt och med individens frihetssträvan gentemot den 
moderna välfärdsstaten. Just det mytiska gör det troligen lättare att 
klistra olika ideologiska  hållningar på honom. Därför har han kunnat 
överleva tusen år efter den tid då han inte ens levde. 

Folkhemmet i teve
I Sverige har forskningen om arbetarrörelsen varit mycket om-
fattande. Den svenska socialdemokratin har också i ett internationellt 
perspektiv haft ett unikt starkt inflytande. Sedan Per Albin Hans-
son trädde till som statsminister 1932 har partiet bara stått utanför 
regeringsmakten sammanlagt tretton år: sommaren 1936, regeringar-
na under centerledaren Thorbjörn Fälldin och folkpartiets Ola Ullsten 
1976–1982, moderatledaren Carl Bildts borgerliga fyrpartiregering 
1991–1994 samt Fredrik Reinfeldts från 2006. Maktinnehavet och 
forskningens inriktning mot socialdemokratin har bidragit till att dess 
agerande och strategi hamnat i fokus, andra alternativ har kommit 
i skymundan. Den moderna svenska historien betecknas ofta som 
folkhemmets epok, ett begrepp som ursprungligen hade ett renod-
lat konservativt innehåll men som från 1930-talet kom att symbol-
isera socialdemokratins sammansmältning av tradition och reform. 
När 1900-talshistorien berättas står därför oftast socialdemokratins 
ledande företrädare i centrum och perspektivet utgår gärna från so-
cialdemokratins perspektiv.

Ett belysande exempel på detta inomperspektiv är den intressanta 
och skickligt gjorda teve-dokumentären ”Folkhemmet tur och  
retur”, framställd av Olle Häger i samarbete med Hans Villius och 
ingående i SVT:s programserie ”Hundra svenska år” som sändes 
inför tusenårsskiftet. Oavsett om avsikten varit så eller inte färgas 
hela berättelsen av en socialdemokratisk syn på 1900-talets historia. 
Rösträtten framställdes helt som socialdemokratins förtjänst. Även  
högerregeringen Lindmans reform 1907–1909, som med vissa 
undantag gav männen rösträtt, hamnade på dess konto. Liberalernas 



100

ledare Karl Staaff, som hade en nyckelroll i rösträttskampen, nämndes 
inte ens i sammanhanget. Övergången från det oroliga 1920-talet till 
1930-talets fasta regeringspolitik illustrerades med komiska klipp 
om regeringar som avlöste varandra innan framtidsbyggandet och  
bostadsbyggandet kunde ta vid 1932. Företagare som hyllade Per Albin 
Hansson togs fram; andra inte. Den ökade individualismen under 
seklets sista tid illustrerades av en arrogant ung man som beklagade 
att Mercedesägarna inte längre var en exklusiv krets. Det över- 
gripande budskapet var att folkhemmet var ett godhjärtat experiment, 
ifrågasatt bara av hätska extremister. Genom intervjuer och musik  
gestaltades inte bara folkets besvikelse över utvecklingen, med de ökade 
klasskillnaderna, utan också tanken om svek från rörelsens ledning. En 
uppfattning som gärna varit utgångspunkten också inom forskningen. 
Programmakarnas oreflekterade bild är inget belägg för forskningens 
brister, men det finns förenande element i form av tolkningen av 
regeringsskiftet 1932 och den syn på välfärdsstatens inneboende 
godhet som åtminstone under lång tid färgade forskningen.

Först under 1990-talet har mer systemkritiska vetenskapliga un-
dersökningar hamnat i blickfånget. Det kan gälla steriliseringar eller  
andra former av övergrepp mot individer som folkhemsperioden ock-
så inbegrep. Kanske är det typiskt att sådana teman dyker upp först 
när studieobjektet, välfärdsstaten, redan har drabbats av problem i 
form av underskott, nedskärningar och svårigheter att uppfylla de ut-
lovade målen.69 

5. Från Finland i öst till prärien i väst

Tidsresan genom historietolkningarnas Norden har nu nått slutet. 
Andra länder och exempel hade kunnat väljas. Varför inte Finland 

69  Steriliseringarna: Runcis 1998, Tydén 2002. Medan Runcis tydligt kopplar poli-Steriliseringarna: Runcis 1998, Tydén 2002. Medan Runcis tydligt kopplar poli-
tiken till välfärdsstatens uppbyggnad anför Tydén flera ideologiska strömningar 
och faktorer bakom steriliseringarna.
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där de blodiga striderna mellan vita (borgerliga) och röda (socialister) 
vintern och våren 1918 avsatte spår i landets politik och samhällsliv 
som ännu inte är helt försvunna? De konkurrerande benämningarna 
på konflikten avslöjar också en hel del. För den segrande borgerliga 
sidan är ”frihetskriget” en självklarhet, också motiverat med att revo-
lutionära ryska soldater deltog på den röda sidan. Som dess motpol 
finns ”klasskriget”, en marxistisk karakteristik som bygger på de oför-
sonliga motsättningarna mellan klasserna och borgar-klassens rädsla 
för socialismen. Naturligt nog är det kommunister och vänstersocial-
ister som använt sig av den beteckningen. Mer neutralt, och troligen 
mest vanligt i svenska översikter, är ”inbördeskriget”, ett begrepp som 
anger djupet av konflikten men inte tar ställning om den nationella 
eller sociala frågan var avgörande.

Att kampen om historien inte bara utspelas i Europa är nästan 
överflödigt att påpeka. En tyvärr ständigt aktuell konflikthärd som 
Mellanöstern är impregnerad med historiska minnen, kulturella  
traditioner och sentida händelser som sammantaget blir verktyg, på 
olika sidor, i en närmast ändlös konflikt. Stort upplagda historiska 
jubileer i andra delar av världen kan också bli konfliktfyllda. Ett  
exempel är femhundraårsfirandet av Columbus färd till Amerika 
1492. Kritiker hävdade att Amerika knappast ”upptäcktes” av honom, 
i alla fall utifrån perspektivet hos de urinnevånare som sedan länge 
levde på den amerikanska kontinenten. Däremot kan den äventyrliga 
färden ses som början på en europeisk kolonisation som medförde 
omfattande lidande, både i Syd- och Nordamerika, där européernas 
exploateringslusta kolliderade med indianernas traditionella liv. För 
ättlingarna till dåtidens innevånare kunde därför firandet uppfattas 
som ytterligare en förolämpning mot deras historia.

En grundmurad nordamerikansk tradition är också pionjärmyten, 
bilden av den strävsamme farmaren eller cowboyen som på 1800-talet 
flyttade civilisationens gräns västerut, förlitande sig enbart på familjen 
och sitt arbete. Idealet om den rättrådige individen, ovillig att styras 
uppifrån, har förmedlats vidare in i den amerikanska politiska kul-
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turen. Inte minst har det skett via populärkulturen. Gestalten känns 
igen både i den klassiska västernfilmen, till exempel Gary Cooper i 
Sheriffen (1952), eller varför inte president Bartley i TV-succén Vita 
Huset?

De exempel som här har tagits med illustrerar den uppsjö möj-
ligheter som finns för att göra historien till ett verktyg. Det kan hand-
la om allt ifrån benämningen på en händelse, karakteristiken av en 
period, val av perspektiv, ställningstaganden för den ”goda sidan”, an-
vändande av mytiska gestalter, negligerandet av vissa samhällsgrupper 
eller partier till förenklade tolkningsmönster av en mängd olika slag. 
Knepen är tillräckligt många för att den som säger att något ”bara” är 
historia inte bör bli oemotsagd nästa gång som repliken fälls.
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