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Abstract 
The aim of this thesis is to examine how Christianity and fascism can be concatenated. The 
thesis has been conducted as a descriptive content analysis of the Swedish Association of 
Religious Reform (Sveriges Religiösa Reformförbund), established in 1929. In order to identify 
the Association’s socio-theological project and agenda, a Foucauldian inspired social 
constructionism theory has been applied. This thesis argues that by relying on a mission to 
‘complete’ the Lutheran Reformation, which considered religion and culture alike, the 
Association’s struggle for a religious ‘rebirth’ also referred to the rebirth of Swedish culture 
and society. This assumption was correlated with contemporary conceptions of ‘race’ and Jews, 
culminating into the perception of Jesus as a masculine Aryan ideal. 

 

Keywords: History of religions, Clerical fascism, Radical liberal theology, Exegesis, New 
reformation, Race, Jews, Social constructionism theory  
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Inledning 
Fascismen är ett av modernhistoriens mest omstridda och inflytelserika fenomen. Trots det 
hävdar idéhistorikern Roger Griffin att forskningen har förhållit sig onyanserat till den.1 Sett ur 
ett religionshistoriskt perspektiv väcker det intresse eftersom teologi ofta inte anses ha haft en 
signifikativ roll i den fascistiska ideologin. Dock har sådana förhållningar börjat revideras,2 
vilket belyses i historikern Richard Steigmann-Galls tes om den tyska fascismen: “I suggest 
that, for many of its leaders, Nazism was not the result of a ‘Death of God’ in a secularised 
society, but rather a radicalised and singularly horrific attempt to preserve God against 
secularised society.”3 En oundviklig fråga är därför hur kristendom och fascism kan förenas. 
Det ter sig angeläget av den anledningen att undersöka ideologins klerikala fraktioner som här 
går under benämningen klerikal fascism. För den klerikala fascismen sanktioneras projektet om 
den nationella pånyttfödelsen av en högre makt. Genom den kan en andlig strävan adderas för 
att inte begränsa projektet till en enbart politisk strävan. En analys av det radikala 
liberalteologiska Sveriges Religiösa Reformförbund, inrättat 1929, möjliggör att undersöka om 
biblisk exegetik kan ligga till grund för en sådan relation. 
     Sveriges Religiösa Reformförbunds teologiska grundtanke var att kristendomen hade behov 
av en ”ny reformation”. Förbundet motiverade behovet utifrån antagandet att den reformation 
Martin Luther påbörjat aldrig hade slutförts. För att den skulle kunna fullbordas behövde 
bibelsynen revideras och Kristusgestalten avsägas sin gudomlighet för att i stället framställas 
som ett ariskt maskulinitetsideal. Kombinerad med samtidens rasförståelse, i synnerhet i 
relationen till judarna och judendomen, handlade Förbundets nyreformatoriska projekt således 
om en teologisk pånyttfödelse som också inbegrep en pånyttfödelse av svensk kultur och 
samhälle. 

Syfte och frågeställning 
Arbetet har ett huvudsyfte och två delsyften. Huvudsyftet är att undersöka om Sveriges 
Religiösa Reformförbunds radikala liberalteologiska exegetik kunde möjliggöra en 
sammangjutning av kristendom och fascism. Delsyftena avhandlar hur Förbundet uppfattade 
rasbegreppet och hur dess förhållning till judar och judendomen uttrycktes. Av den anledningen 
har följande frågeställning formulerats:  

 Kunde Sveriges Religiösa Reformförbunds radikala liberalteologiska exegetik 
möjliggöra en sammangjutning av kristendom och fascism? 

                                                             
1 Griffin hävdar att tidigare forskning antingen präglats av en marxistisk syn där fascismen förklaras som en 
aggressiv grad av kapitalism eller en liberalistisk där fokus läggs på fascismens ”anti”-dimensioner, exempelvis 
att den är antidemokratisk och anti-mänskliga fri- och rättigheter. Se Roger Griffin, The Nature of Fascism 
(London: Routledge, 1993), 2-14. 
2 Exempelvis att studera fascismen som en ”politisk religion” i termer av en metafysisk entitet som inkorporerar 
den traditionella institutionaliserade religionen i dess eget trossystem med tillhörande myter, ritualer och 
symboler. Se Emilio Gentile, Politics as Religion (Princeton: Princeton University Press, 2006). 
3 Richard Steigmann-Gall, The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity, 1919-1945 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003), 12. Kursivering i original. 
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Metod 
Det här arbetet är i grund och botten en deskriptiv innehållsanalys. Brist på tidigare forskning 
gör denna metod nödvändig för att kunna beskriva Sveriges Religiösa Reformförbunds socio-
teologiska projekt och agenda. En stor mängd av Förbundets material kommer att läsas 
extensivt för att därigenom klargöra hur dess exegetik kan sammankoppla kristendom och 
fascism. Arbetet tar fasta på Gavin Floods riktlinjer om att religionshistorisk forskning ”bör 
vara historicistisk och undersöka religioner i en kontext av diskreta narrativ och bruk relaterade 
till exakta platser och kulturella och lingvistiska områden.”4 Arbetet befinner sig därför i en 
hermeneutisk cirkel. Religionshistorikern Jörg Rüpke förklarar denna cirkel som att arbetet 
baseras på tidigare emiska (emic) och ”etiska” (etic) narrativ samtidigt som detaljerade belägg 
infogas i det nya narrativet som produceras av forskningen.5 Därmed är det viktigt att framhålla 
betydelsen av historiekritik. Källorna avslöjar inte hur det ”verkligen var” utan snarare hur de 
själva uppfattade sin samtid.6 Följaktligen är det elementärt att inte gå i fällan när det gäller 
skillnaden mellan emiska och ”etiska” narrativ i och med att det inte finns en skarp 
historiografisk gräns mellan dem. Vare sig de är muntliga eller skriftliga förlitar sig ”etiska” 
historiska rekonstruktioner i hög utsträckning på emiska narrativ.7 Arbetet betraktar 
primärmaterialet, i synnerhet de handlingar som tillhör Sveriges Religiösa Reformförbund, som 
det emiska narrativet och det ”etiska” som den tidigare historieforskningens försök att återge 
och rekonstruera dessa narrativ. 

Material 
Arbetets analysdel består främst av primärkällor tillhörande Sveriges Religiösa Reformförbund, 
förutom en pamflett som publicerades av den antisemitiska tidningen Nationen. Tidskriften 
Religion och Kultur, som var Förbundets viktigaste organ, har använts i störst utsträckning. Den 
kom ut kvartalsvis mellan åren 1930-1980. Över de sextiotal sidor som varje nummer omfattar 
tas olika ämnen upp. Främst ämnen som rör Förbundets liberalteologiska uttolkning, till 
exempel hur kristna bör förhålla sig till Jesus, vilken roll teologiska dogmer har i det 
vetenskapsbaserade nittonhundratalet samt innebörden av att vara en samhällsinriktad 
kristendom, men också ämnen som var en del av dess samtid, särskilt rasbiologi och kulturella 
frågor. Därtill består varje nummer av böner, dikter, bokrecensioner och sammanställningar av 
dess konferenser.  
     Vissa avgränsningar har gjorts gällande Religion och Kultur. Då omfånget är förhållandevis 
stort kommer ett nummer var femte år mellan åren 1930 och 1950 att studeras. En avgränsning 
till detta tidsförlopp möjliggör att undersöka hur Förbundets teologiska uttolkning eventuellt 
ändrades, primärt med hänsyn till händelseförloppen runt Andra Världskriget. I vissa fall utgörs 
ett nummer av en sammanställning av en av Förbundets konferenser. När så är fallet kommer 
två nummer det året att studeras då det inte bara är viktigt att undersöka ämnena som tas upp i 

                                                             
4 Gavin Flood, Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion (New York: Continuum, 2007), 235-6. 
5 Jörg Rüpke, “History”, i The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, red. Michael 
Stausberg och Steven Engler (New York: Routledge, 2011), 286. 
6 Rüpke, ”History”, 286. 
7 Rüpke, ”History”, 288. 
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tidskriften utan också hur dessa ämnen debatterades internt. I de undersökta utgåvorna kommer 
endast artiklarna att granskas. Artiklarna i varje nummer omfattar tillsammans ett fyrtiotal sidor. 
     Förbundet har också annat material. 1931 hade de sin första religionsvetenskapliga 
konferens i Stockholm. Sammanställningen av konferensen, vilken innehåller upplägg och 
samtliga föredrag, publicerades i bokformat 1932. Denna utgåva granskas i sin helhet. Det görs 
också pastor Nils Hannerz två pamfletter. Den ena, Den levande gudens ord: Grundlinjer för 
evangelisk nordisk tro, publicerades 1934 och omfattar drygt 30 sidor; den andra, Evangelisk 
nordisk tro och världsåskådning, publicerades två år senare och består av ett liknande sidantal. 
Båda utgavs av det ultranationalistiska bokförlaget Svea Rike. Hannerz skrev också artiklar i 
Religion och Kultur. Dock faller dessa utanför den valda avgränsningen och har inte studerats. 
Emanuel Linderholms privata samling har använts för att få reda på Förbundets medlemsantal 
och prenumeranter på tidskriften Religion och Kultur.  
     Primärkällor har också använts för att komma underfund med hur vissa betydelsefulla 
företrädare för liberalteologi, ”ras” och germansk historia beskrev dessa ämnen. Dessa berörs i 
definitionsavsnittet och återkommer sedan i analysen. Det analyserade materialet består av verk 
skrivna av Joseph Arthur de Gobineau och Houston Stewart Chamberlain.  
     Sekundärlitteratur har varit till hjälp när arbetet haft behov av kontextuell utvidgning. 
Historikerna Heléne Lööw och Lena Berggrens arbeten har varit oumbärliga i dessa skeden. 
Också religionsvetaren Susannah Heschels forskning har varit av betydelse. Annan 
sekundärlitteratur har använts i definitionsavsnittet för att begripliggöra fascism, religion och 
antisemitism. Teoriavsnittet förlitar sig primärt på filosofen och idéhistorikern Michel Foucault. 
     Alla bibliska referenser hämtas från 1917-års bibelöversättning eftersom det var den som 
var i bruk under den analyserade tidsperioden. 

Teori 
Arbetet använder sig av en socialkonstruktivistisk teori. En sådan utgångspunkt framhåller att 
det existerar flera konstruktioner av världen, vilka alla är kontextuellt beroende, men också att 
all kunskap erhålls av sociala processer och att kunskap och sociala aktioner hör samman. 
Socialkonstruktivismen riktar därför kritik mot det förgivettagna, varför den är att beteckna som 
anti-essentialistisk.8 Socialkonstruktivismen är således applicerbar på religionshistorisk 
forskning. Religionsvetaren Steven Engler går ett steg längre och föreslår att religionsstudier 
har en inneboende konstruktivism i och med att kontextualiseringen av det heliga är en 
oundviklig del av fältet.9  
     Sociala konstruktioner är belägna inom den mänskliga sfären. Dock förblir det nödvändigt 
att gå bortom det visuella och gripbara för att begripliggöra hur dessa konstruktioner produceras 
och upprätthålls. En diskurs är av den anledningen ett nödvändigt verktyg. För Michel Foucault 
konstitueras en diskurs av en grupp av teckensekvenser så länge de är påståenden, det vill säga, 
såtillvida de är partikulära existensmodaliteter.10 En diskurs är därför konstitutiv, inte enbart i 
termer av att representera och avkläda specifika händelseförlopp utan också som en resurs för 
meningsskapande. En diskurs är den bakomliggande faktor som gör särskilda fenomen eller 
                                                             
8 Marcus Moberg, ”First-, Second-, and Third-level Discourse Analytic Approaches in the Study of Religion: 
Moving from Meta-theoretical Reflection to Implementation in Practice”, Religion 43 (2013): 7-8. 
9 Steven Engler, “Constructionism versus What?”, Religion 34 (2004): 298. 
10 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (New York: Routledge Classics, 2002), 121. 
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sakförhållanden meningsfulla i särskilda kontexter.11 Att upprätta en genealogi, vilket innebär 
att det förflutnas historia skrivs med nuets termer,12 är för det här arbetet nödvändigt för att 
kunna genomföra en deskriptiv innehållsanalys av Förbundets liberalteologiska diskurs. För att 
kunna upprätta en genealogi krävs att forskaren tar utgångspunkt i ett vad Foucault kallar 
”historiskt a priori.” Han förklarar det enligt följande: “An a priori not of truths that might 
never be said, or really given to experience; but the a priori of a history that is given, since it is 
that of things actually said.”13 Det är det bakomliggande osagda, det som lämnas osagt men 
ändå sägs, som behöver lyftas fram för att forskaren skall kunna utläsa de emiska narrativens 
betydelse för de agenter som är aktiva inom detta narrativ. 
     Fördelen med att infoga ett historiskt a priori är att den undersökta diskursen och den 
upprättade genealogin blir beroende av varandra. Med utgångspunkt i Sveriges Religiösa 
Reformförbund visas det i hur termen ”individualistisk materialism” förstås. För ett vardagligt 
öga kan det te sig oskyldigt. Men med hjälp av användandet av dessa verktyg görs det möjligt 
att gå bortom det sagda och därmed finna att termen är en del av den fascistiska terminologin 
som syftar till judendomens destruktiva inflytande på fosterlandets kulturella fortskridande. Ett 
historiskt a priori är av den anledningen till hjälp när fascismens lingvistiska koder skall 
dechiffreras. På liknande vis kan Förbundets användning av begreppen ”gudlöshet”, 
”irreligiositet” och ”otro” avkodas som metonymier för moderniteten eller materialismen, 
liksom för katolicism och judar. Likaså görs det möjligt att sätta in Förbundets syn på ”ras” i 
ett kontextuellt sammanhang samt förstå dess Lutherromantiserande exegetik utifrån vår egen 
terminologi.  

Definitioner 
Fascism och klerikal fascism 
Arbetet ansluter sig till det internationellt alltmer återtagna begreppet ”generisk” fascism.14 
Därtill betraktas fascismen som en grad av nationalism – ultranationalism – som eftersträvar 
en nationell pånyttfödelse.15 Inledningsvis behövs därför ett klargörande av vad som menas 
med suffixet nationalism. Utgångspunkten tas i statsvetaren Benedict Andersons tes om 
nationalstater som ”föreställda gemenskaper”.16 Tesen har en affektiv dimension då den 
signalerar att nationalstatens invånare aldrig kommer att känna de flesta av de övriga 
medborgarna, träffa dem, eller ha vetskap om deras existens, men att bilden av deras gemenskap 

                                                             
11 Moberg, ”Discourse Analytic Approaches”, 10. 
12 Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse (Lund: Arkiv, 2003), 36. 
13 Foucault, Archaeology of Knowledge, 143. 
14 Med ”generisk” fascism avses komparativa analyser av ideologins olika förgreningar inom ett enskilt 
konceptuellt ramverk. Det innebär att ”generisk” fascism inrymmer allt från tysk nationalsocialism till italiensk 
fascism, det rumänska järngardet och ungerska pilkorsare.  
15 Ekonomhistorikern Markus Lundström och religionshistorikern Tomas Lundström argumenterar för att 
fascism inte skall förstås som en politisk avart till nationalismen utan snarare som ett föreställt återväntade till 
nationalismens rötter, varför de föreslår att det är mer analytiskt korrekt att tala om grader snarare än former 
av nationalism. Se Markus Lundström & Tomas Lundström, ”Hundra år av radikal nationalism”, i Det vita fältet 
III. Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys (2016): 60-1.  
16 Se Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: 
Verso, 2006). 
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trots det kommer att fortleva.17 Nationalstater är således effektiva sociala konstruktioner,18 
varför nationalismen inte bara förmår medborgarna att föreställa sig en gemenskap med 
människor som för dem är anonyma utan också en samhörighet med personer som antingen 
levde för länge sedan eller som inte ens har blivit födda. Det visar på bärkraften i nationens 
idé.19   
     Trots det valda generiska perspektivet förblir fascismen ett mångsidigt och därmed 
svårdefinierat fenomen. Är det möjligt att, som historikern Kevin Passmore frågar sig, 
begripliggöra en ideologi som tilltalar skinheads och intellektuella, manar till revolution och 
lierar sig med konservativa, ber om återgång till traditionerna och fascineras av teknik, samt 
förespråkar både våld och ordning?20 Arbetet gör ett försök. Dock behöver ytterligare två 
perspektiv framhävas innan en definition kan presenteras. 
     Det första är att den fascistiska nationalismen inte är vilken nationalism som helst, utan en 
långt driven nationalism som avvisar demokrati,21 därav prefixet ”ultra”. Denna avvisning ger 
fascismens nationella projekt en närmast metafysisk betydelse där det ideologiska innehållet 
skapar nya politiska, ekonomiska och kulturella strukturer. Genom att koordineras av nationen 
ämnas sedan dessa strukturer implementeras i ett radikalt nytt samhälle.22 Inom denna 
forskningsinriktning (där fascismen får en mer esoterisk karaktär) ligger Roger Griffins 
definition nära till hands, vilken beskriver fascismen som “a genus of political ideology whose 
mythic core in its various permutations is a palingenetic form of populist ultra-nationalism.”23 
Definitionen är användbar för att komma åt fascismens känslomässiga anspelningar på den 
nationella pånyttfödelsen och är därför till hjälp när dess relation till kristendomen skall göras 
förståelig.  
     Det andra är att fascismen inte är entydigt höger eller vänster på en traditionell politisk skala 
utan mer av en idévärld bortom dessa politiska dikotomier. Den inhämtar tankar både från höger 
(auktoritärt styre på nationalistisk grund och antikommunism) och vänster (antikapitalism, 
omfattande förstatliganden, strävan efter en utbyggd välfärdsstat). Utifrån dessa premisser intar 
statsvetaren Roger Eatwell en mer revolutionär förhållning till fascismen och beskriver 
ideologin som “a radical national-holistic Third Way” mellan kapitalism och socialism.24  

                                                             
17 Anderson, Imagined Communities, 6. 
18 Det betyder inte att nationalstater inte finns. Nationalstaterna är verkliga nog att fungera som samlingar av 
institutioner och praktiker men också som känslomässiga anknytningspunkter vilka kan aktiveras i tal och 
handling. Se Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), 160.   
19 Mattias Gardell, ”Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet”, i Att störa homogenitet, red. Anna 
Furumark (Lund: Nordic Academic Press, 2013), 185. 
20 Kevin Passmore, Fascism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2014), 4. 
21 Demokrati förstås här utifrån religionsvetaren Jeffrey Stouts uppfattning, att det inte bara är en ”social idé” 
och ett styrelseskick som handlar om folkstyre, allmän och lika rösträtt samt parlamentarism, utan också att 
demokratin är en pågående tolkning av sig själv, en pågående produktion av nya praktiker och narrativ, av nya 
värderingar och former av socialt och personligt liv. Se Jeffrey Stout, Democracy and Tradition (Princeton: 
Princeton University Press, 2004), 4-6. 
22 Griffin, Nature of Fascism, 48. 
23 Griffin, Nature of Fascism, 26. 
24 Se Roger Eatwell, “On Defining the ‘Fascist Minimum’: The Centrality of Ideology”, Journal of Political 
Ideologies 1 (1996). 
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     Med dessa utgångspunkter i beaktande kommer en fascismdefinition av idéhistorikern Lena 
Berggren, som sammangjuter Eatwells och Griffins definitioner, att användas: 

Fascism är en ultranationalistisk revolutionär ideologi med holistiska och synkretistiska pretentioner som syftar 
till att skapa ett radikalt nytt samhälle och en ny typ av människa.25 

Definitionen är tillämpbar av tre anledningar: (1) Den revolutionära grundhållningen, som skall 
skapa ett radikalt nytt samhälle och en ny typ av människa, är den viktigaste differensen mellan 
fascismen och andra antidemokratiska ultranationalistiska riktningar; (2) det holistiska bidraget 
innebär att politiken får en närmast metafysisk betydelse där folket, ”rasen” eller nationen görs 
till en högre enhet; (3) den holistiska grundhållningen är en viktig förutsättning för fascismens 
synkretistiska drag där till synes oförenliga fenomen, såsom modernitet och traditionalism, 
kristendom och hedendom, och kapitalism och planhushållning sammanlänkas i folkets, 
”rasens” och nationens namn.26 Vidare gör det holistiska bidraget inte bara ”rasen” eller 
nationen till en högre metafysisk enhet, denna enhet anses också ha en egen ”vilja”. I konkreta 
ordalag innebär det att strävan efter kollektivets fortlevnad överskrider den ”fascistiska 
människans” individualitet. Det principiella gudomliga upphöjandet av fascismens nationella 
projekt gör definitionen användbar som teoretisk utgångspunkt för klerikal fascism.  
     Den klerikala fascismen hänger sig åt tanken att nationens helighet stöds av ett allsmäktigt 
kosmiskt väsen. Av den anledningen är klerikal fascism, vilket historikern John Pollard 
definierar som ”individer, medlemmar av prästerskapet eller lekmän, som sympatiserade med 
fascismen,”27 lika mycket att betrakta som religiös politik som politisk religion, åtminstone 
under första halvan av 1900-talet.28 Emellertid torde Pollards definition betraktas som närmast 
intetsägande och därmed otillräcklig i och med att den inte ger några som helst verktyg för att 
förstå interaktionen, det vill säga, den abstrakta brobyggaren mellan den fascistiska ideologin 
och teologiska doktriner. Roger Griffins definition av klerikal fascism förefaller mer lämplig:    

The ideology and political praxis of clerics and theologians who either tactically support fascism as a 
movement or regime while maintaining a critical distance from its totalising, revolutionary, and basically 
secular objectives, or integrate elements of fascist values and policies into the way they conceptualise their 
mission on earth as devout believers in a divinely ordained world. As such, clerical fascism can never be a 
movement in its own right with a clerical leadership, independent ideology, and autonomous organisational 
structure, though it may operate as a discrete faction or constituency within a fascist regime with which it enters 
a symbiotic relationship.29 

Utifrån denna definition måste klerikal fascism senso strictu innefatta professionella religiösa 
auktoriteter (vilket inkluderar akademiska exegeter) inom en etablerad religion som ingår ett 
samarbete eller ett symbiotiskt förhållande med fascismen. Därmed kan klerikal fascism heller 
aldrig appliceras på en politisk rörelse eller regim i sin helhet, utan kan som mest figurera som 

                                                             
25 Lena Berggren, ”Den svenska mellankrigsfascismen – ett ointressant marginalfenomen eller ett viktigt 
forskningsobjekt?”, Historisk tidskrift 122 (2002): 437. 
26 Berggren, ”Den svenska mellankrigsfascismen”, 437-8. 
27 John Pollard, “’Clerical Fascism’: Context, Overview and Conclusion”, i Clerical Fascism in Interwar Europe, 
red. Matthew Feldman, Marius Turda, och Tudor Georgescu (New York: Routledge, 2008), 222. 
28 Pollard, “Clerical Fascism”, 232. 
29 Roger Griffin, “The ‘Holy Storm’: ‘Clerical Fascism’ through the Lens of Modernism”, i Clerical Fascism in 
Interwar Europe, red. Matthew Feldman, Marius Turda, och Tudor Georgescu (New York: Routledge, 2008), 5. 
Kursivering i original. 
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en förgrening inom fascismen. En rörelse som beskrivs som ”klerikalt fascistisk” måste därför 
sättas in i ett kontextuellt historiskt sammanhang. Definitionen är nödvändig för att kunna 
begripliggöra Sveriges Religiösa Reformförbund som en del av den svenska fascismen och inte 
som en ensamagerande aktör med en egen fascistisk agenda baserad på teologiska deduktioner.  

Religion 
Religionshistorikern Bruce Lincoln hävdar att det krävs fyra domäner för att något skall kunna 
kallas ”religion”: en diskurs som överskrider det mänskliga, temporära och ovissa och 
därigenom tillskriver sig själv en transcendent status; en uppsättning av praktiker som 
producerar en god värld och/eller goda mänskliga subjekt i enlighet med hur den religiösa 
diskursen (till vilken dessa praktiker är sammanlänkade) beskriver dem; en gemenskap 
bestående av medlemmar som konstruerar sin identitet genom att hänvisa till den religiösa 
diskursen och dess tillhörande praktiker; en institution som reglerar den religiösa diskursen, 
praktikerna och gemenskapen genom att reproducera och modifiera dem över tid samtidigt som 
de tillskrivs evig validitet och ett transcendent värde.30  
     Definitionen kan kritiseras för att ha ett sui generis-tänkande, vilket kan beröva forskaren 
ett underifrånperspektiv och tendera att exkludera ”besvärliga” röster inom ”verkliga” 
religioner.31 Dock är den varken essentialistisk eller evolutionistisk, varför den är brukbar när 
rörelser inom transcendenta religioner skall analyseras. Den förlitar sig delvis på antropologen 
Clifford Geertz syn på religion som ett kulturellt system, om än på en mer makroorienterad nivå 
än Geertz mikroperspektiv.32 Att den inte är evolutionistisk har att göra med att den inte sätter 
en religion, till exempel kristendomen, som en slutgiltig destination mot vilken alla andra 
religioner utvecklas. Dock kvarstår faktumet att det är de abrahamitiska religionerna som 
framställs som det ramverk alla andra traditioner inrättas efter. Emellertid har den signifikans 
för det här arbetet i och med att den möjliggör studier av Sveriges Religiösa Reformförbund 
som en rörelse inom en transcendent religiös tradition, det vill säga, luthersk protestantism. 

Liberalteologi 
Den teologiska förgrening inom luthersk protestantism som kommit att benämnas liberalteologi 
har sin rot i teologen Friedrich Schleiermachers (1768-1834) bibelkritik. Schleiermacher 
menade att religion är något som är beläget utanför det mänskliga förnuftet och som därmed 
varken är rationellt eller irrationellt, utan har snarare att göra med människans innersta behov 
av att vara en levande och förnimmande varelse.33  
     Signifikativt för liberalteologin är den strikta betoningen på individens personliga 
upplevelse av det kristna budskapet där Jesus framställs som ett moraliskt föredöme snarare än 
som gudomlig gestalt. Anhängare till denna trosförgrening anser att de som bekänner sig till 
den kristna tron bör avlägsna sig från bibeltrogna dogmer till förmån för en mer 
samhällsinriktad kristendom. I praktiken innebär det att liberalteologin politiserar kristendomen 

                                                             
30 Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11 (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2006), 5-7. 
31 Eva Hellman, Vad är religion? En disciplinteoretisk metastudie (Nora: Nya Doxa, 2011), 70. 
32 Se Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1977). 
33 Hellman, Vad är religion, 53-4; Lena Berggren, Blodets renhet: En historisk studie av svensk antisemitism 
(Malmö: Arx, 2014), 162. 
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genom att utkristallisera vissa etiska normer som kan appliceras både på individuell och politisk 
nivå.34  
     Liberalteologin manifesteras i en moderat form och en radikal. Den moderata liberalteologin 
fokuserar på det kristna kärleksbudskapet, ekumeniken och socialt ansvarstagande, 
personifierad av ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866-1931). Liberalteologins radikala 
förgrening förlitar sig på det sena 1800-talets rasmystik (se nedan) inom vilken Houston Stewart 
Chamberlain (1855-1927) är central.35 Det var till den senare som Sveriges Religiösa 
Reformförbund skulle positionera sig. 

Antisemitism 
Antisemitism är ett problematiskt begrepp i och med att dess myntare, tysken Wilhelm Marr, 
utformade begreppet under slutet av 1800-talet för att markera en icke-konfessionell 
antagonism mellan judar och germaner.36 Termen har därför en inbyggd förståelse att undfly 
religiösa konnotationer. Trots det har begreppet upptagits i det religionsvetenskapliga narrativet 
för att appliceras på historiska antijudiska fientligheter. Därför kommer antisemitism förbli den 
term som tillämpas i det här arbetet, även om det är viktigt att understryka att den ursprungligen 
utgick från en raslig förförståelse. 
     I och med att arbetet kommer att framlägga både rasliga och religiösa strömningar krävs en 
definition av antisemitism som är möjlig att applicera på bägge dessa element. Det har gjorts 
en hel del försök att förklara antisemitismen utifrån en sådan heltäckande definition.37 En av 
dessa, som uppsatsen kommer att använda sig av, är myntad av sociologen Helen Fein: 

I propose to define antisemitism as a persisting latent structure of hostile beliefs towards Jews as a collectivity 
manifested in individuals as attitudes, and in culture as myths, ideology, folklore, and imagery, and in actions 
– social and legal discrimination, political mobilization against the Jews, and collective or state violence – 
which results in and/or is designed to distance, displace, or destroy Jews as Jews. (Herein, it is assumed that 
Jews are people who are socially labelled as Jews as well as people who identify themselves as Jews, regardless 
of the basis of ascription).38  

Styrkan i Feins definition ligger i att teori och praktik inryms både på ett individuellt och ett 
samhälleligt plan. Den sätter också in de antagonistiska strömningarna i ett kulturellt och 
historiskt sammanhang, vilket resulterar i att antisemitismens hela bredd omfattas.  

”Ras” och germansk historia 
En vanlig föreställning om mänskliga ”raser” är att de måste vila på biologisk grund. Dock är 
tanken om biologiska ”raser” en sen intervention i rasismernas historia. Teologiska deduktioner 
föregick biologin och rashygienen med flera århundraden.39 Att tala om ”raser” utifrån ett 

                                                             
34 Berggren, Blodets renhet, 162. 
35 Chamberlain ämnade bland annat skydda den ”fulländade människans rättigheter” genom att kritisera det 
teologiska etablissemanget ”hvilka vilja bortallegorisera allt”. Se Houston Stewart Chamberlain, Kristi ord 
(Stockholm: Beijer, 1902), särskilt 26, 210. 
36 Ali Rattansi, Racism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2007), 5. 
37 För en övergripande bild av dessa definitioner, se Berggren, Blodets renhet, 23-6. 
38 Helen Fein, “Dimensions of Antisemitism: Attitudes, Collective Accusations, and Actions”, i The Persisting 
Question: Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, red. Helen Fein (Berlin & New 
York: Walter de Gruyter, 1987), 67. Kursivering i original. 
39 Se Francisco Bethencourt, Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century (Princeton: Princeton 
University Press, 2015). 
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teologiskt ramverk är därför ingen motstridighet utan ett ofrånkomligt faktum om man ämnar 
förstå hur uppfattningen av ”ras” har utvecklats. Korrelationen mellan ”ras” och religion 
återkommer också inom rasmystiken. 
     För Arthur Joseph de Gobineau (1816-1882) var civilisationernas historia detsamma som 
”rasernas” historia. Hans historiska skildring baseras på hur den civilisationsgrundande 
indogermanska (ariska) ”rasen” spred sig från de kaukasiska bergen och upprättade storslagna 
civilisationer i Persien, Babylonien, Egypten, det antika Grekland och Romarriket. Dessa 
samhällen gick sedan under efter en påstådd rasblandning med de erövrade folken. 
Civilisationsstorhet och rasrenhet var således samma sak för Gobineau. Förmågan att upprätta 
civilisationer var emellertid reserverat för den ariska ”rasen”, varför samhällelig stagnation 
oundvikligen ansågs tillkomma “when the Aryan blood is exhausted.”40 Vidare argumenterade 
Gobineau för att den västerländska kulturen karaktäriseras av två element: germanska 
influenser och kristendom. Där germanska influenser aldrig spridit sig kan civilisationer inte 
existera; kristendomen i sin tur är en civiliserande kraft, om än inom vissa gränser. Den kan 
inte förbättra moralen och intelligensen utan bara göra människan bättre sinnad.41 Därtill 
förnekade han antagandet om att kristendomen är egalitär på basis av att många av de 
sydamerikanska stammarna förblivit ”vildar” trots att den europeiska civilisationen länge 
manifesterats framför deras ögon.42  
     Liknande tankar återfanns också hos den ovannämnde Houston Stewart Chamberlain. Han 
betraktade den rasrena pangermanismen som den enda lösningen på framtidens problem, en 
vision han utvecklade i Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Artonhundratalets 
grundlinjer) som publicerades 1899. På andra håll laborerade han med tanken om den ariska 
folkvandringsteorin, med vilken menas att det ariska folket först stigit till storhet med dess 
Vedakultur i norra Indusdalen och sedan upprättat historiska högkulturer i Babylonien, 
Grekland och Rom.43 Utifrån denna förståelse är arierna historiens starkaste kulturskapande 
kraft.  
     Gobineaus och Chamberlains tankar fördes vidare i den rashygieniska vetenskapen, vilken 
tillskrev sig uppgiften att förädla ”rasen” genom en rad åtgärder, bland annat 
steriliseringsprogram och förbud mot rasblandade äktenskap. Dessa projekt inrättades för att 
motverka reproduktion av ”undermålig avkomma” för att i stället förorda en förökning av 
fysiskt starka och intellektuellt begåvade rasrena exemplar.44   
     Under den vetenskapliga rasismens och fascismens storhetstid förstods ”ras” inte alltid ur 
biologisk synvinkel, utan också utifrån tankar om kultur, civilisation, ande och förädling, vilket 
tydliggörs vid en jämförelse mellan den tyska och italienska fascismen. Medan Hitler anknöt 
dessa termer till biologisk ”ras” hade Mussolini stora problem med detsamma. Tillhör det 
italienska folket den alpina ”rasen” eller ”medelhavsrasen”? Kan de vara en blandning? Den 
sistnämnda frågeställningen var tvungen att förkastas på grund av rasblandningens degenerativa 
effekter. Den första utreddes aldrig, varpå Mussolini gav upp tanken om en enhetlig italiensk 

                                                             
40 Arthur de Gobineau, The Inequality of the Human Races (Ostara Publications, 2016), 211. 
41 Gobineau, Inequality of Human Races, 65. 
42 Samerna uppfattades på liknande sätt. Trots att århundraden gått sedan de fått tillgång till Evangeliet ansågs 
de befinna sig i samma barbariska tillstånd som deras förfäder. Se Gobineau, Inequality of Human Races, 69. 
43 Se Houston Stewart Chamberlain, Arisk världsåskådning (Stockholm: Nordiska förlaget, 1910). 
44 Maja Hagerman, Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder (Stockholm: Prisma, 2006), 357-68. 
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”ras” och återgick till att tala om den kommande uomo fascista, ”den fascistiska människan”, i 
termer av kultur, ande och vilja.45 

Forskningsöversikt 
Fascismforskningen är väletablerad inom samhällsvetenskaperna och det har skrivits hyllmeter 
om dess ideologi och historia. En av de mest tongivande inom denna disciplin är Roger Griffin, 
vars generiska uttolkning av fascismen har fått stort inflytande (han är dock inte den första att 
lansera en sådan uttolkning).46 Griffin är lika kontroversiell som tongivande inom 
fascismforskningen. Inte på grund av hans analyser som sådana utan snarare huruvida det anses 
möjligt att applicera en kort och allomfattande definition på en sådan stor varietet av rörelser 
som inryms i den generiska fascismen. Kontroverserna till trots har Griffin haft odiskutabelt 
inflytande på fältet, vilket påvisas av att en närmast absolut majoritet av de vetenskapliga verk 
som behandlar fascismen tar avstamp i hans arbeten, oavsett om man ställer sig för eller mot 
hans teoretiska utgångspunkter.  
     I Sverige har det inte skrivits mycket om fascismen, även om fältet sakteliga har börjat växa. 
Historikern Eric Wärenstams avhandling47 är det första arbetet om svensk ultranationalism. Det 
är dock i ett senare projekt som han fokuserar på svensk fascism.48 Arbetet har karaktären av 
kartläggning vilket inte är märkligt med tanke på att det är det första arbetet på området. Dock 
är arbetet problematiskt i och med att fascismen beskrivs som en idémässig import från 
Tyskland som utgörs av en irrationell synkretism av motstridiga idéer, paranoialiknande myter 
och våldsam rasism. En sådan ingång kan resultera i att fascismen inte tas på lika stort allvar 
som andra studieobjekt och att ideologianalysen därför inte anses nödvändig (eller till och med 
moraliskt förkastlig) eftersom man därigenom kan ge fascismen någon form av legitimitet.  
     Det första arbetet i svensk fascismforskning som baseras på noggrann empirisk 
undersökning är Heléne Lööws avhandling om nationalsocialismen i Sverige åren 1924-1950.49 
Dock lämnar ideologianalysen mycket att önska. Desto tydligare är den i hennes senare arbete 
som behandlar tidsperioden 1924-1979 där ett stort avsnitt spenderas på att analysera 
antisemitism, rasbiologi, korporativism, människosyn och traditioner. Emellertid är en samlad 
definition frånvarande också här.50 Idéhistorikern Lena Berggrens avhandling om den svenska 
antisemitismens idéhistoria är därför ett viktigt bidrag även om också den lämnar mycket att 
önska gällande ideologianalys.51 Mer ideologianalytiskt utrymme ger hon i en senare studie på 
området,52 där bland annat Sveriges Religiösa Reformförbund nämns översiktligt om två sidor. 

                                                             
45 Mattias Gardell, Raskrigaren: Seriemördaren Peter Mangs (Stockholm: Leopard, 2015), 367. 
46 Griffin, Nature of Fascism. 
47 Eric Wärenstam, ”Sveriges Nationella Ungdomsförbund och högern 1928-1934” (Doktorsavhandling, Uppsala 
universitet, 1965). 
48 Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige 1920-1940: Studier i den svenska nationalsocialismens, 
fascismens och antisemitismens organisationer, ideologier och propaganda under mellankrigsåren (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1970). 
49 Heléne Lööw, ”Hakkorset och wasakärven: En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950” 
(Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 1990). 
50 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979: Pionjärerna, partierna, propagandan (Stockholm: Ordfront, 
2016). 
51 Lena Berggren, ”Nationell upplysning: Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria” (Doktorsavhandling, 
Umeå universitet, 1999). 
52 Berggren, Blodets renhet. 
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Nils Hannerz evangelisk-nordiska tro nämns också om fem sidor. Dock är de framlagda 
resultaten baserade på hennes avhandling varför studien inte bidrar med mycket ny forskning 
(vilket Berggren är medveten om och betonar i inledningen). Det till trots är studien oumbärlig 
när det kommer till att analysera den svenska antisemitismens historia och dess ofrånkomliga 
koppling till svensk fascism. 
     Även om fokus främst har legat på nationalsocialismen är svensk fascismforskning ett fält i 
utveckling. Berggrens pågående projekt ”Den svenska fascismen 1920-1950” är av den 
anledningen ett välkommet bidrag. 
     Forskning som behandlar samröret mellan religion och fascism kan sägas ha tre huvudfåror. 
Den första är den som behandlar ideologin som en slags politisk religion. En företrädare för en 
sådan uttolkning är den italienske historikern Emilio Gentile som argumenterar för att totalitära 
stater – Nazityskland, Mussolinis Italien, det maoistiska Kina, Sovjetunionen och Nordkorea – 
kan betraktas som ”religioner” i och med att de antingen besitter eller besatt liknande 
karaktärsdrag som (transcendenta) religioner: myter, ritualer, symboler, profeter, kanonisk 
litteratur och ett gudomliggörande av folket, nationen eller ”rasen”.53  
     Det andra angreppssättet företräds av statsvetaren Roger Eatwell. Eatwell instämmer i sak 
med den syn Gentile presenterar men motsätter sig beteckningen politisk religion och kallar i 
stället detta fält för klerikal fascism. Emellertid hävdar han att begreppet använts allt för 
lättvindigt av tidigare forskning. Eatwell menar snarare att det enbart bör appliceras på vad han 
kallar för ”öppet” fascistiska rörelser som anslutit sig till teologiska doktriner, exempelvis det 
rumänska Järngardet som leddes av den rumänsk-ortodoxe Corneliu Codreanu.54 Hans förlitan 
på tidigare forskning om vad som resulterat i ett sådant samröre leder oss vidare till det tredje 
angreppssättet.  
     Det tredje sättet att angripa samröret mellan fascism (i det här fallet snarare 
radikalnationalism) och religion är de arbeten som producerats av historikern Nicholas 
Goodrick-Clarke. Hans mest inflytelserika verk undersöker nazismens ockulta rötter utifrån den 
europeiska, tysktalande ariosofins historia mellan 1890 och 1935.55 Goodrick-Clarkes tes är att 
bakgrunden till att ariosofin kunde få fäste låg i det samtida sekelskiftets tankar om nationalism, 
antiliberalism, kulturpessimism och rasism, vilka upptogs av de så kallade völkisch-rörelserna 
som kombinerade dessa koncept vilket utmynnade i det sammanhängande ideologiska system 
som kallas ariosofi. 
     I det här arbetet kommer termen klerikal fascism att användas. Även om historikern John 
Pollards arbete om samröret mellan Vatikanen och den italienska fascismen56 och historikerna 
Tom Buchanan och Martin Conways antologi om politisk katolicism i Europa åren 1918-196557 
är viktiga arbeten som visar på hur den politiska katolicismen var en av de ideologiska krafter 
som sökte fylla ut ett tomrum i den europeiska politiska miljön under mellankrigstiden och 
                                                             
53 Gentile, Politics as Religion. 
54 Roger Eatwell, “Reflections on Fascism and Religion”, Totalitarian Movements and Political Religions 4 
(2003). 
55 Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and their Influence on Nazi 
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1992[1985]). 
56 John Pollard, The Vatican and Italian Fascism, 1929-32 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). 
57 Martin Conway och Tom Buchanan, red., Political Catholicism in Europe, 1918-1965 (Oxford: Clarendon 
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krigstiden genom att lansera ett korståg om social återgång, torde detta fält betraktas som ett 
förhållandevis nytt forskningsämne. Ett verk som lagt grunden är historikerna Matthew 
Feldman och Marius Turda och statsvetaren Tudor Georgescus antologi om klerikal fascism i 
Europa under mellankrigstiden.58 Bland annat bidrar Berggren med ett kapitel om svensk 
klerikal fascism där hon studerar Kyrkliga Folkpartiets och Sveriges Religiösa Reformförbunds 
förhållning till Nazitysklands politiska projekt.59 
     Utöver denna studie finns det inte vidare mycket svensk forskning om klerikal fascism. Lars 
Gunnarssons avhandling om den svenska kyrklighetens förhållande till nazism och demokrati 
åren 1919-1945 skall nämnas.60 I form av att vara det första historiska arbetet i fältet präglas 
det av kartläggning. Här nämns flera olika teologiska fraktioner: Lundateologin, 
gammalkyrkligheten och liberalteologin. Ur ett teologiskt perspektiv behöver Martin Linds 
avhandling om samröret mellan kristendom och nazism framhävas.61 Arbetet är skrivet som en 
avhandling i systematisk teologi, varför de historiska processerna inte understryks tillräckligt. 
Ett sista arbete om svensk klerikal fascism är Lööws studie om nazismen i Sverige 1924-1979 
som nämner förhållandet mellan nationalsocialismen och Svenska Kyrkan kort om tre sidor.62  
     Än mindre finns det skrivet om Sveriges Religiösa Reformförbund. Bortsett från Berggrens 
ovannämnda arbeten nämner två avhandlingar Förbundet i förbigående. Den första är 
Gunnarssons avhandling som avlägger sammanlagt tio sidor åt Förbundet. Dock skrivs det 
ytterst lite om Förbundet i sig utan mer om dess externa debatter med andra svenskkyrkliga 
rörelser, vilket i och för sig också är en intressant infallsvinkel. Den andra är kyrkohistorikern 
Anders Jarlerts avhandling som avslutar med att nämna Förbundet som hastigast över fem sidor 
och då endast med fokus på rollen Förbundets instiftare tillika förste ordförande Emanuel 
Linderholm hade.63  
     Förbundet är således tämligen frånvarande i forskningen. Förutom ovannämnda arbeten 
behöver Per Lindhs magisteruppsats i kyrkohistoria om Douglas Edenholm som teolog och 
församlingspräst nämnas.64 Uppsatsen visar hur Förbundets radikala liberalteologi kunde 
manifesteras på individnivå men också hur väl dess medlemmar (Edenholm i det här fallet) 
mottogs av det resterande svenska teologiska och akademiska rummet. Mottagandet var dock 
inte entydigt, utan visades snarare i form av en paradox. Medan den radikala liberalteologin 
inte accepterades (ibland anklagades den för att vara heretisk) uppnådde flera av dess 
medlemmar höga positioner i arbetslivet. Edenholm exempelvis erbjöds tjänster vid universitet 
i Förenta staterna.
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64 Per Lindh, ”Radikal liberalteologi i praktiken: Douglas Edenholm som teolog och församlingspräst åren 1928-
1970” (Magisteruppsats, Uppsala universitet, 2015).  



 

Sveriges Religiösa Reformförbund 
Sveriges Religiösa Reformförbund var inte en ensamagerande aktör utan snarare en del av den 
svenska fascismen och sonika också dess klerikala förgreningar. Vad som kan sägas om 
Sveriges klerikala fascism i stort är att den aldrig etablerades nämnvärt i kvantitativ bemärkelse. 
Det betyder inte att den var utan inflytande. Medlemmar i klerikala fascistiska rörelser var inte 
isolerade från det omgivande samhället utan rörde sig också på andra håll: arbete, föreningar, 
partier, förbund. Somliga var präster, andra akademiker, ytterligare andra arbetade inom 
näringslivet. Åsikter som lanserades och debatterades inom den klerikala fascismen kunde 
därigenom spridas annorstädes och vice versa. Det förefaller rimligt av den anledningen att 
börja med Sveriges klerikala fascistiska kontext innan analysen om Sveriges Religiösa 
Reformförbund fördjupas.   

Klerikal fascism i Sverige 
Sveriges Religiösa Reformförbund var inte den enda svenska rörelsen med en klerikalt 
fascistisk agenda. Ett annat var det schartauanska Kyrkliga Folkpartiet (KFP), grundat 1930 
och upplöst 1936. Partiet hyste starka konservativa värderingar utifrån vilka man värnade om 
Sveriges kulturella arv. De visade sina sympatier genom politiska anspelningar på vikten av 
kristna värden, kyrkan och fosterlandet. Dessa anspelningar utmynnade i ett bestämt 
avståndstagande från samtidens kyrkliga reformrörelser, däribland liberalteologin, vilka ansågs 
vara för slapphänta och ointresserade av fosterländskt upprätthållande och fortskridande.1 
     KFP:s schartauanska teologi hade ett paradoxalt förhållande till politiken i och med att dess 
gammalkyrkliga exegetik betraktade samröret mellan teologi och politisk som ”orent”; 
samtidigt fungerade KFP som schartauanernas politiska företrädare. Paradoxen tydliggörs i 
synen på Nazityskland. Ur en politisk synvinkel uppfattades den tyska fascismen som ett 
positivt politiskt inslag. Bland annat betraktades Hitler som en frigörare av det tyska folket. Ur 
ett teologiskt perspektiv, å andra sidan, fanns viss kritik. Orsaken var den nära relationen mellan 
det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSDAP) och det radikala liberalteologiska 
Glaubensbewegung Deutsche Christen (hädanefter benämnt som Deutsche Christen). KFP 
menade att ett sådant samarbete politiserade och ”radikaliserade” kyrkan.2 De kom heller aldrig 
att erkänna idén om ”raser” på samma sätt som i Nazityskland. Den antisemitism som rådde 
inom KFP utgjordes i stället av en religiös antagonism mellan judendom och kristendom.3   
     Den klerikala fascismen återfanns även inom delar av Svenska Kyrkan. Förutom att på ett 
övergripande institutionellt plan upprätthålla den av Nürnberglagarna stadgade 
”arierparagrafen” (arienparagraf) i form av att inte tillåta tyska (ariska) medborgare och judar 

                                                             
1 Lars Gunnarsson, ”Kyrkan, nazismen och demokratin: Åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945” 
(Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 1995), 51-2. Utöver det tog KFP också avstånd från kristen 
socialism, ekumenik och kristen pacifism. 
2 Lena Berggren, ”Completing the Lutheran Reformation: Ultra-nationalism, Christianity and the Possibility of 
‘Clerical Fascism’ in Interwar Sweden”, i Clerical Fascism in Interwar Europe, red. Matthew Feldman, Marius 
Turda, och Tudor Georgescu (New York: Routledge, 2008), 94.  
3 Berggren, “Lutheran Reformation”, 94-5. 
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ingå giftermål inom de svenska gränserna,4 proklamerades den fascistiskt färgade teologin av 
präster runt om i landet. Till exempel av prosten Carl Kihlén på norra Gotland:   

Svenska män och kvinnor! För varje timme nalkas det blodiga skådespel allt närmare, i vars centrum vi finner 
de i hast hoptimrade träbjälkarna på avrättningsplatsen utanför Jerusalem, där judisk gudsfiendskap utnyttjar 
arisk oförmåga av självhävdelse för att nå sina syften. Herren Jesus – jag använder med avsikt benämningen 
Herren, för att för mitt vidkommande reagera mot den allmänt gängse föreställningen, att judefolket av idag 
skulle kunna påräkna större framgång än deras stamfäder för 2 000 år sedan i sina försök att förvandla 
kristendomen till en numera visserligen redan jämförelsevis långvarig, men likväl endast tillfällig episod i 
världshistorien. – Herren Jesus har samlat sina anhängare omkring sig för att åt dem överlämna sitt andliga 
testamente och göra dem förtrogna med det program, vilkas fullföljande han hade för avsikt att anförtro i deras 
händer. Denne människoson, vars hela kvarlåtenskap här på jorden bestod av två klädespersedlar – ett rent 
ingenting jämfört med vad till exempel en rysk jude och proletärfunktionär nyligen efterlämnade vid sitt 
frånfälle i Paris: en hel herrekipering, inrymmande bl. a. fyra spatserkäppar i guld – låter inte det öde, som 
väntar honom, avhålla sig från att ännu i sina sista stunder fullfölja sin kallelse såsom en personifikation av 
världen och en inkarnation av Gud. Men plötsligt avbryter han sin framställning och utbrister: >> Jag har ännu 
mycket att säga Eder, men I kunnen icke nu bära det.<< Men lägg märke till den grekiska grundtextens målande 
satser och man torde samtidigt erinra sig, att kristendomens modersmål är europeiskt. Det är som insåge Herren, 
att lärjungarna icke foga över tillräckliga andliga krafter för att kunna höja sig till den nivå, där han själv står, 
det är som om deras psykiska utrustning icke räckte till för att lyfta dem upp till människor från judar med 
enbart judisk begränsning.5    

Förutom att anknyta till den teologiska antisemitismen (judarna som Kristi mördare) använder 
sig Kihlén av samtidens mest genomgående antisemitiska stereotyp: judar som icke-människor. 
Talet innehåller också en återkommande åsikt i den fascistiskt färgade teologin – antydan om 
att Jesus inte var jude. 
     Den av tysk fascism färgade teologi var också representerad i den svenska akademin. Bland 
annat av Hugo Odeberg (1898-1973), professor i exegetisk teologi vid Lunds universitet, vars 
band med Nazityskland illustreras i form av hans aktiva och inflytelserika medlemskap i 
Institutet för Studerandet och Utrotandet av Judiska Influenser i Tyskt Kyrkoliv (Das Institut 
zur Erforschung und Beseitigung des Jüdischen Einflusses auf das Deutsche Kirchliche Leben) 
som inrättades 1939. Odeberg hävdade på lingvistiska grunder att Jesus inte kunde ha varit jude. 
Eftersom Jesus talade arameiska och inte hebreiska ansågs han ha mer gemensamt med tyskar 
(arier) än med judar.6 Odeberg influerades också av den teologiska fakulteten vid universitetet 
i Jena, ett viktigt lärosäte för Institutets projekt att förena tysk fascism och kristen 
(liberal)teologi.7 Som följd av hans beundran för arbetet som bedrevs vid fakulteten skickade 
Odeberg sju studenter för att doktorera under Walter Grundmann (1906-1976), en ledande 
gestalt inom den nazityska teologiska akademin. En av dessa var Douglas Edenholm, vars 
avhandling argumenterade för att grunden för svensk fromhet utgjordes av germansk 
religiositet.8 Edenholm skulle bli en viktig personlighet inom Sveriges Religiösa 

                                                             
4 Se Anders Jarlert, Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige: Effekten av Nürnberglagarna i Svenska Kyrkans 
statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945 (Malmö: Sekel, 2006). 
5 Citerat i Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1924-1979: Pionjärerna, partierna, propagandan (Stockholm: 
Ordfront, 2016), 359-60. 
6 Susannah Heschel, The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany (Princeton: Princeton 
University Press, 2008), 64. 
7 Heschel, Aryan Jesus, 106-65. 
8 Heschel, Aryan Jesus, 235. För mer om Edenholms avhandling – vars titel var ”Das germanische Erbe in der 
schwedischen Frömmigkeit: Eine Studie über den Einfluss der nordischen Seele auf das religiöse Leben. 
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Reformförbund. Förutom att ha varit en del av Förbundet sedan dess inrättning skulle han 
avancera inom dess hierarki, från att ha blivit utnämnd till biträdande sekreterare 1931 till att 
sedermera bli vice ordförande samt redaktör för Förbundets viktigaste organ, tidskriften 
Religion och Kultur.  
     Andra teologiska exempel vid sidan av KFP och akademin var de Tysklandsinspirerade 
fascisterna och antisemiterna i Frihetsrörelsen under slutet av 1930-talet, ledda av kyrkoherde 
Ernst Åhlander. Pastor Åke Ehrenberg i Karlshamn är ett annat exempel. 1939 väcktes 
uppseende när det stod klart att hans predikningar innehöll anklagelser om att judarna var 
upphov till allt ont och att den svenska kulturen präglades av den ”judiska rasens” utsugning av 
folkets ekonomiska kapital.9  
     Även om den svenska kyrklighetens allmänna ståndpunkt var att förbli en öppen kyrka som 
förespråkade humana principer fanns det otvetydigt stöd för den tyska fascismen och Deutsche 
Christen. Somliga av dessa sympatisörer gick ett steg längre och propagerade för att dagens 
kristendom gått miste om något fundamentalt: Jesu ursprungliga lära. En sådan övertygelse 
kom att ligga till grund för en av Sveriges mest gedigna sammanvävningar av kristendom och 
fascism.  

Sveriges Religiösa Reformförbunds inrättning och agenda 
Den 12 maj 1929 inrättades Sveriges Religiösa Reformförbund (SRR) i S:ta Clara kyrkosal i 
Stockholm (se bilaga 1). Dess utgångspunkt låg i en radikal uttolkning av liberalteologin, ur 
vilken det hävdades att den teologiska agendan ”icke är fråga om anpassning efter tiden eller 
om en bekvämare tro, utan om den religiösa sanningen och allvaret.”10 Detta 
sanningsuppdagande skulle genomföras genom att omvärdera Kristusgestalten då Jesus inte 
sågs som Guds son utan snarare som ett mönsterbildande ideal. Därmed framhävs en elementär, 
grundläggande aspekt att i detta tidiga skede nämna om Förbundets kristologi: avvisandet av 
treenigheten. SRR delade inte tron på att Jesus var avlad av Den Helige Ande. I stället 
idealiserades den mänsklige Jesus då det blott var hans ”etisk-religiösa” lära som skulle 
framhävas.11 För SRR var de kristnas främsta uppgift att genom lärjungeskap söka efterlikna 
Jesus i vardagen i stället för att fördjupa sig i exegetiska metoder, vilka betraktades som 
förlegade praktiker. För att kunna uppnå den ideale Kristusgestaltens etik upphöjdes därför 
behovet av en ”ny reformation, en ny väckelse av stora mått och verkligt djup: en ny evangelisk 
tro, en ny evangelisk etik.”12 Det var genom denna ”nya reformation” som den kristna etiken 
skulle understrykas med mål om att finna kristendomens kärna innan den blivit besudlad av 
element som kopplades till modernitetens gudlöshet, vilken inte var ovanlig att associeras till 
                                                             
Theologie und Kirche in der Schweden mit besonderer Berücksichtigung des althergebrachten Brauchtum der 
schwedischen Julfeier“ – och dess kontextuella betydelse, se Anders Gerdmar, ”Ein germanischer Jesus auf 
schwedischen Boden: Schwedisch-Deutsche Forschungszusammenarbeit mit rassistischen Vorzeichen 1941-
1945“, i Walter Grundmann: Ein Neutestamentler im dritten reich, red. Roland Deines, Volker Leppin, och Karl-
Wilhelm Niebuhr (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2007), 319-48; Per Lindh, ”Radikal liberalteologi i 
praktiken: Douglas Edenholm som teolog och församlingspräst åren 1928-1970” (Magisteruppsats, Uppsala 
universitet, 2015), 35-8. 
9 Lööw, Nazismen 1924-1979, 361. 
10 Emanuel Linderholm, Handlingar till Sveriges Religiösa Reformförbunds första religionsvetenskapliga 
kongress i Stockholm den 23-25 sept. 1931 (Stockholm: Hugo Geber, 1932), 18. Kursivering i original. 
11 Religion och Kultur 1 (1930): 14. 
12 Linderholm, Handlingar, 18. Kursivering i original. 
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judendomens destruktiva inflytande på europeisk kultur. Denna ”kris” var genomgående i 
Förbundets agenda. Bland annat manifesterades den av Förbundets ordförande, Emanuel 
Linderholm, med följande ord under dess första religionsvetenskapliga konferens i 
Riksdagshuset, Stockholm, 1931: 

Det är ju nämligen uppenbart, att hela den västerländska kulturen genomlever en djupgående kris, som till sist 
har sin grundorsak i den traditionella kristna religionens upplösning. Denna har ej längre kvar sin forna makt 
över den västerländska kulturen. Trons och otrons, religiositetens och irreligiositetens tider hava växlat i 
historien, skola väl också alltid göra det. Men ingen känd tid i historien har företett en så radikal religiös kris 
som vår egen.13  

Han fortsatte med att upplyfta ”krisens” bakomliggande orsaker: 

Denna kris är i första hand icke ens en kris rörande Kristus – det är själva gudsbegreppet, det yttersta, ofattbara 
i all religion, som det här gäller. Den själsliga kamp, som moderna människor utkämpa, är icke en strid mellan 
liberal och ortodox teologi, mellan protestantism och katolicism, icke ens mellan en himmelsk och jordisk 
Kristus – det är mellan otro och gudstro, som striden i verkligen står.14 

Ett viktigt steg i detta projekt var att revidera bibelsynen som i dess nuvarande form ansågs 
framställa Jesus som ”en judisk skapelse med drag av den judiska slavmentaliteten”15 vilken 
skulle ändras genom att ersätta den förtappade Kristusgestalten med en heroisk Jesus som 
uppfyllde de nordiska dygderna mod, storsinthet och trohet.16 Ett sådant teologiskt och 
exegetiskt ställningstagande var kontroversiellt och rörde upp debatt i Sveriges teologiska 
domäner varpå lektor Conrad Lönnqvist menade att en misstro hade börjat växa fram mot SRR: 

Misstron mot detta förbunds radikala bibeluppfattning är påtaglig. Att det har varit så illa anskrivet på sådant 
[frikyrkligt] håll har kanske berott på att någon inom förbundet vid ett eller annat tillfälle har framlagts så till 
synes negativa åsikter, att man blivit förskräckt.17 

Vidare fortsatte han med att förklara vad en sådan ”negativ åsikt” (det vill säga, teologiskt 
avvikande ståndpunkt) kunde tänkas vara: 

När någon gång talare inom förbundet förklarat sig inte kunna tro på en personlig Gud, så må detta kunna 
förstås som ett uttryck för att om Guds natur vet vi ingenting, och att det t. o. m. är en slags antropomorfism 
att beteckna honom, den Högste, som personlig.18 

För SRR var det bäst att i en dogmfri förkunnelse lämna idén om en allsmäktig Skapare. I stället 
föreslogs en mer mystik tolkning av kristendomen som baserades på att fördjupa sig i det 
obestridliga undret att vara människa, det vill säga, en varelse med egen andel i en andlig 
verklighet och därmed finna sig i att vara en del av något större än sig själv.19 
     SRR var medvetna om att de befann sig på omtvistade teologiska områden. Det var ett 
medvetet val eftersom den nuvarande kristendomen ansågs vara produkten av dess historiska 
förfall. Därför menade de att kristendomen var i behov av ett radikalt alternativ som kunde få 

                                                             
13 Linderholm, Handlingar, 10. 
14 Linderholm, Handlingar, 17. 
15 Lena Berggren, Blodets renhet: En historisk studie av svensk antisemitism (Malmö: Arx, 2014), 164. 
16 Nils Hannerz, Den levande gudens ord: Grundlinjer för evangelisk nordisk tro (Stockholm: Svea Rike, 1934), 
27-8. 
17 Religion och Kultur 16 (1945): 76. 
18 Religion och Kultur 16 (1945): 76-7. Kursivering i original. 
19 Se bland annat Religion och Kultur 21 (1950): 129-36. 
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den tillbaka på rätt köl, en roll som de tillskrev sig själva. Förbundet opponerade sig därmed 
mot vad som kan kallas för det teologiska etablissemanget: 

Sveriges Religiösa Reformförbund vill icke blott riva bort för att få ljus. Det vill positiv uppbyggelse. 
Naturligtvis stämplas detta som irrlära, kätteri, förnekelse, otro. Men det radikala är just det nödvändigaste av 
allt, […] [att] draga fram i ljuset förgätna sanningar från hela uppenbarelsens rika värld […]20  

Föga förvånande skulle SRR hämta inspiration från dess tyska motsvarighet – det radikala 
liberalteologiska Deutsche Christen. Mer anmärkningsvärt var att de också skulle sympatisera 
med en rörelse med ett snarlikt namn, Deutsche Glaubensbewegung, en rörelse som ofta 
definieras som nyhednisk och antikristen. Emellertid är det mer korrekt att tillskriva dem en 
synkretistisk prägel då också kristna element upptogs som en del av ett mer omfattande 
”germanskt” trossystem inom vilket den ”sanna” religiösa tillhörigheten beskrevs som att ingå 
i och celebrera den ariska ”rasen”.21 Ordförande Linderholm hade in i det längsta hopp om att 
rörelsen skulle bli en del av och medverka till en religiös reformation.22 Detta eftersom Jesus 
ansågs viktig för båda parter, hos vem det stod att finna ”etiska dygder och framför allt mod 
och hjältekaraktär”, även om Linderholm hade svårt att tro på ”denna nygermanska religions 
framtid.”23 
     Ett trossystem som byggde på sådana allianser bildade ett obrytbart förhållande mellan ”ras” 
och religion som SRR var ensamt om i Sverige. Enligt Berggren grundades sympatierna med 
Deutsche Glaubensbewegung på två faktorer: SRR tilltalades av trosrörelsens tal om heroiska 
dygder samt att de kunde använda sig av dess uppkomst som bevis för den traditionella kyrkans 
misslyckande.24 Sålunda kunde SRR legitimera behovet av en ”ny reformation”.  
     Trots Förbundets intentioner om att rikta sig till den ”vanliga” människan, för vilken denna 
”nya reformation” ansågs nödvändig för att kunna leva ett rättskaffens liv i ett samhälle allt mer 
präglat av gudsfrånvarande modernitet och teknologi, var det främst personer från de högre 
samhällsklasserna som skrev in sig i Förbundet. Till exempel noterade en av Förbundets 
medlemmar att man under dess sommarmöte i Katrineholm sommaren 1935 kunde skymta flera 
läkare, högre militärer, ett tjugotal präster och läroverkslärare samt yngre akademiker, varpå en 
av de inbjudna föreläsarna, professor Fridrichsen (förnamnet framgår inte av materialet), skall 
ha betecknat ”mötet – eller Förbundet – som en elit.”25 Likaså beslutades under Förbundets 
första religionsvetenskapliga konferens 1931 att dess presidium under kongressens sista dag, 
25 september, skulle avsända ett telegram till Hans Majestät Konungen Gustav V. Syftet med 
telegrammet var tvåfaldigt, dels var de ivriga att introducera sig själva för den svenska 
kristenhetens överhuvud, dels ville de visa på Förbundets iver att värna om fosterlandet. Särskilt 
den andra punkten verkade kungen ha tagit del av med (troligtvis mest formellt) intresse. 
Förbundets telegram var skrivet enligt följande: 

                                                             
20 Religion och Kultur 6 (1935): 229. Kursivering i original. 
21 Se Hannerz, Den levande gudens ord, 27. 
22 Linderholm skrev bland annat: ”Omöjligt synes mig icke, att denna rörelse, som jag följt i många år, till sist 
finner sin slutriktning genom en återgång till Jesu eget evangelium.” Se Anders Jarlert, ”Emanuel Linderholm 
som kyrkohistoriker” (Doktorsavhandling, Lunds universitet, 1987), 173-4.  
23 Religion och Kultur 6 (1935): 208-9. 
24 Berggren, Blodets Renhet, 165. 
25 Religion och Kultur 6 (1935): 135. 
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     Till Hans Majestät Konungen. 

     Sveriges Religiösa Reformförbunds Första religionsvetenskapliga Kongress, samlad i Riksdagshuset, 
frambär till Eders Majestät utrycken [sic] för sin undersåtliga vördnad och sin försäkran om redligt uppsåt att 
gagna svensk kyrka och kultur.  

Kungens svar ankom senare samma dag och hade denna lydelse: 

Jag sänder kongressen mitt uppriktiga tack för det vänliga hälsningstelegrammet tillika med mina hjärtliga 
välönskningar för gagnande arbete i fosterlandets tjänst.26 

Att Förbundet i praktiken ter sig ha varit reserverat för en begränsad social elit är troligtvis en 
av orsakerna till att medlemsantalet aldrig blev särskilt högt. Bland ordförande Linderholms 
efterlämnade handlingar finns en förteckning över Förbundets medlemmar för året det 
inrättades som omfattar 188 namn. Till år 1935 hade medlemsantalet ökat till 236 personer.27 I 
dessa handlingar finns också en förteckning över tidskriften Religion och Kulturs 
prenumeranter för år 1933, vilken uppgick till 123 personer.28  
     Förbundets medlemsantal tycks inte ha motsvarat varken dess ambitioner eller den roll de 
tillskrivit sig själva i svensk teologi. Det blir märkbart i ett förbundsmeddelande, skrivet efter 
Förbundets konferens på Gripsholms folkhögskola i augusti 1945, som framlyfter behovet av 
att sprida Religion och Kultur: 

Förbundets medlemmar kunna med ringa kraftuppbåd verksamt bidraga till denna spridning [av tidskriften] 
genom att var och en i sin stad och i sin miljö meddela kännedom om Religion och Kulturs existens samt sättet, 
på vilket man enklast prenumererar på densamma. […] Begagna omedelbart och distribuera de anmälningskort, 
som redan tidigare tillställts er […] Skaffa var och en en eller två nya medlemmar!29   

Förbundets kvantitativa begränsning till trots torde de ha haft inflytande i Sveriges teologiska 
domän. Förutom ordförande Emanuel Linderholm, vars namn var respekterat som följd av hans 
kyrkohistoriska professur i Uppsala, hade de medlemmar på andra högt uppsatta poster i svenskt 
näringsliv. Därutöver var flera av dess medlemmar aktiva inom olika grader av svenska 
nationalistiska föreningar och partier, primärt det fascistiska partiet Riksförbundet det Nya 
Sverige (som från 1937 blev en del av Sveriges Nationella Förbund) och det värdekonservativa 
Samfundet Manhem.30 Detta indikerar att SRR bör ha influerat den svenska fascismen både 
direkt och indirekt, dels genom egna projekt, dels genom dess medlemmars aktiviteter 
annorstädes. Det senare möjliggjorde för Förbundets medlemmar att inbringa idéer i dess egen 
teologi, men också att medlemmarna genom denna teologi fick möjlighet att sprida Förbundets 
agenda – att genom en ”ny reformation” verka ”för en förnyelse i Jesu anda och sinne.”31   

                                                             
26 Telegrammen återfinns i Linderholm, Handlingar, 21. 
27 Emanuel Linderholms samling, Vol. 146, ”Förteckningar över medlemmar i Sveriges religiösa reformförbund”, 
Jc5, UUB. 
28 Emanuel Linderholms samling, Vol. 146, ”Förteckning över prenumeranter på tidskriften Religion och Kultur”, 
Jc4, UUB. 
29 Religion och Kultur 16 (1945): 168. Kursivering i original. 
30 RNS partiledare Per Engdahl – som också var medlem i SRR – har bland annat förklarat att Linderholm 
kommit med viktiga bidrag om hur partiet skulle ställa sig i religiösa frågor i sitt partiprogram. Se Gunnarsson, 
Kyrkan, nazismen och demokratin, 56. 
31 Religion och Kultur 6 (1935): 137. 
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En ”ny reformation” 
Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp de 95 teserna på Slottskyrkans kyrkport i 
Wittenberg, en aktion som utmynnade i den kristendomshistoriska epoken som i dag benämns 
som Reformationen. Målet var att attackera kyrkans slapphänta försäljning av avlatsbrev, vilka 
var tänkta att finansiera uppbyggnaden av Peterskyrkan i Vatikanstaten.  
     Huruvida Luther lyckades med sin reformation har inte utrymme att diskuteras över dessa 
sidor. Vad som är klart är att medlemmarna i SRR ansåg att det socio-teologiska projektet inte 
hade nått sin fulla potential utan stoppats upp av diverse externa faktorer, främst av 
katolicismen men också av judar. Att det var judarna som stoppat upp Reformationen var en 
syn som snabbt hade etablerats i den svenska teologiska antisemitismen. Bland annat skrev 
pseudonymen ”Arman” följande i en pamflett som publicerades 1934:  

Judarna ville taga Kristus åt sig. Därför förfalskade de mycket även i kristendomen, därför sammankopplade 
de evangeliet med sin falska bibel, därför inträngde de i den kristna kyrkan – och förde i hans namn under 
årtusenden tillintetgörande krig mot den äkta kristendomen, som ännu bevarats i de nordiska religionerna. Med 
svärd och eld nedgjordes överallt äkta kristendom av den judisk-katolska kyrkan. Alla gamla nordiska heliga 
böcker blevo förstörda. De vilka ännu existerar […] förtigas av judisk vetenskap. Bärarna av äkta kristendom 
bliva ännu i dag av den judaiserade kyrkan på alla sätt förföljda.32 

Katolicism och judendom är med dessa ord samma sak. Judarna ville ha Jesus för sig själva och 
för att uppnå detta mål ansågs de ha infiltrerat den ”judisk-katolska” kyrkan i form av en 
trojansk häst och sålunda sökt erövra Kristi ord. Av den anledningen gällde det för de kristna 
att fullända reformationen snarast möjligt för att skydda det kristna budskapet från judisk 
ockupation. En liknande syn propagerades också av SRR. Dock baserades den inte på tanken 
om judisk infiltration. Förbundets syn på judar uttrycktes på andra vis. Mer om det senare. 
     Förbundets syn på behovet av en ”ny reformation” var inte antisemitiskt konspiratorisk utan 
först och främst kristendomshistorisk. Denna grundsyn baserades på protestantismens påstådda 
misslyckande med att frigöra sig från katolicismen: ”Protestantismens innersta svaghet ligger i 
dess halvhet. Den har icke konsekvent utvecklat sitt väsen och sin tro, utan har förblivit halvt 
katolsk.”33 Förbundets teologiska projekt var således att slutföra Luthers reformation genom en 
fulländad återgång till Jesus ursprungliga etisk-religiösa lära. Ordförande Linderholm 
förklarade behovet av det teologiska projektet under den religionsvetenskapliga kongressen 
1931 enligt följande: 

Vad vi nu behöva är ingenting mindre än en ny kyrkoreformation. Detta krav innebär intet underkännande av 
Luthers och Calvins reformation. Men deras verk kan ej bestå för alla tider, och det skulle de själva vara de 
första att medge. Det har Luther också själv gett uttryck åt. De gingo tillbaka till källorna, så långt de kunde. 
De kommo till Paulus. Vi söka oss till Jesu eget budskap. Men vi minnas också Pauli ord: Reformamini, 
reformeren, förnyen eder!34 

Luthers och Calvins reformation hade inte lyckats fullt ut i och med att de aldrig hann reformera 
kristendomen längre bak än Paulus. SRR tog därför på sig uppgiften att eftersträva detta 
slutgiltiga steg för att uppnå en pånyttfödelse av Jesu ursprungliga lära. Linderholm preciserade 
sig senare under föredraget kring vad som skulle komma att krävas för att pånyttfödelsen skulle 

                                                             
32 Arman, Kristendomen – Den eviga urariska religionen (Stockholm: Nationen, 1934), 15. 
33 Linderholm, Handlingar, 19. 
34 Linderholm, Handlingar, 9. 
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kunna uppnås. Betoningen låg på att den ”nya reformationen” primärt inte handlade om 
religionsfilosofi utan snarare om vikten att under den pågående modernismen veta sin plats i 
kristendomens historia. Därigenom skulle en stabil kristendomshistorisk grund cementeras för 
att kunna återge Jesus på ett teologiskt korrekt sätt: 

Religionens nutida ställning är svår, men den är icke hopplös. Det är egentligen icke religionen, som är i fara. 
Utan det är kyrkotron, det är kristendomen i en viss historiskt bestämd form. Religionen hör med till 
människans normala utrustning och skall alltjämt leva. Men dess former ha växlat och skola alltid växla. Nu 
har kristendomen själv kommit i stöpsleven. Gud har så velat. Däröver må ingen förarga sig och ingen förtvivla. 
Ty efter oss skall den stråla i ny och härligare gestalt.35 

Det var således inte religionen i sig man skulle oroas för. Det var kyrkotron, det grundläggande 
element kring vilken kulturen är byggd, som var i fara. Modernismen – som var det Förbundet 
menade när de hänvisade till termer som ”irreligiositet”, ”gudlös moral” och ”otro” – var det 
destruktiva inslaget som genom sin närvaro blottade den mänskliga tendensen att frestas och 
därmed föras på andliga villovägar.36 Religion och kultur betraktades därför som två 
kongruerade enheter som inte gick att särskilja från varandra. Således var kyrkotron tvungen 
att återupprättas i och med att det var den som var den oumbärliga komponenten som 
upprätthöll nationen och skyddade den från förfall. Redan i motiveringen till namnet på 
Förbundets tidskrift, Religion och Kultur, framhävdes detta samröre: 

Tidskriftens namn vill från början betona, att religion och kultur måste med ett annat allvar, än hittills visats 
såväl på den ena sidan som den andra, hållas samman. Det vart såsom kulturreligion kristendomen en gång 
segrade och erövrade antikens kulturvärld och sedan hela Europa. […] Utan kultur blir religionen vidskepelse 
och utan religion blir kulturen bestialitet och meningslöshet, även om detta resultat dröjer att visa sig i all sin 
fasa, så länge man ännu i tämligen vida kretsar lever på de etiska resterna av den gamla religionen och kulturen. 
Men detta går icke i längden. Det gäller att hålla samman både religion och kultur, utan att väja för vetandets 
rön eller för trons vågsamhet.37  

Enligt ett sådant resonemang blev slutsatsen tvåfaldig: Sveriges kultur behövde försvaras varför 
komponenterna utbildning och fosterländskt uppvaknande ansågs som fundamentala; det 
påstått ofrånkomliga samröret mellan religion och kultur innebar också att Sverige betraktades 
som ett i grunden kristet land. Förbundets strävan efter en ”ny reformation” handlade således 
om att rädda kristendomen (och därmed Sverige) från förfall. Ordförande Linderholms betoning 
på kyrkotron var av den anledningen inte bara religionens stöttepelare utan också hela den 
svenska kulturens, varför den religiösa pånyttfödelsen också innebar att den var nationell.  
     Tanken om att religion och kultur hörde samman var genomgående hos SRR och ett tema 
som återkom vid varje konferens och utgåva av Religion och Kultur som här har studerats. Dock 
kunde den ta sig uttryck på olika vis. Ett exempel var Linderholm som intog en närmast 
apokalyptisk ton, ur vilken det kunde utläsas att kristendomens förfall skulle utmynna i den 
mänskliga civilisationens bortvinande. Andra tongångar återfanns hos författaren Sten Selander 
som med hjälp av en syrlig och ironisk motargumentationsteknik propagerade för betydelsen 
av kyrkotrons fortlevnad: 

                                                             
35 Linderholm, Handlingar, 20. 
36 Under kongressen 1931 var det flera föredragshållare som berörde detta tema, exempelvis författaren Sten 
Selander, redaktör Richard Lindström och pastor Per Bolinder. Se Linderholm, Handlingar, 38-52. 
37 Religion och Kultur 1 (1930): 3-4. 



25 
 

Man får inte nöja sig med att vegetera fram i en kulturlös fellahcivilisation bland ruinerna av den gamla 
kulturens tempel och kungaborgar. Jag vet inte om jag tar fel: men det förefaller mig ofta som om majoriteten 
av nutidens ungdom knappast skulle syfta högre. Kanske svarar mig de unga, att den andliga kulturen i deras 
ögon är något obehövligt, eller rättare, att den är ett tvång, som strider mot människans innersta natur och alltså 
måste göra henne olycklig och att de därför helt ägnar sig åt det enda, som gör människorna lyckliga: komfort, 
yttre framsteg och kroppslig hygien.38 

Noterbart är att moderniteten framställs som ett relativt nytt fenomen. Med den ansågs 
ungdomen ha dragits ned i en negativ spiral bestående av materialism, egocentrisk 
individualism och avsaknad av moral. Emanuel Linderholm gick ett steg längre. För honom var 
kristendomens förfall ingen ny företeelse som hade börjat med modernismens socio-politiska 
etablering under det så kallade ”långa 1800-talet”, det vill säga åren 1789-1914. Snarare 
förklarade han detta förfall med att moderniteten var den slutgiltiga produkten av den historiska 
kristendomens gradvisa förtappelse:  

I själva verket är hela den moderna tiden alltifrån upplysningens starkare genombrott under loppet av 1700-
talet, med kulmen i franska revolutionen 1789, en enda stor kristid för den historiska kristendomen. D. v. s. 
kristendomen sådan den i allt väsentligt blev redan hos Paulus och i urkristendomen. Några nya stora, 
grundläggande religiösa idéer ha efter Paulus och Logosevangeliet icke tillkommit. Med en inre konsekvens 
framväxer på den urkristna grunden genom en logisk bearbetning hela det klassiska dogmat och kan [av] forn- 
och medeltidskyrkan upptaga växande lån från hedendomen.39 

Linderholm verkar ha varit medveten om att ingenting uppstår ex nihilo. Moderniteten var inget 
undantag. Den gudlöshet som påstods prägla samhället sades ha djupare rötter, varpå han 
började undersöka kristendomens förfall genom att upprätta en genealogi. Utifrån detta ramverk 
”fann” han att det var två huvudepoker som utgjorde kristendomens historia: den första sträckte 
sig till Luther, den andra efter.  
     Den första epoken skall ha påbörjats kort efter Jesu bortgång. Till skillnad mot Jesus ”som 
tillbad Israels Gud som den Ene och Ende”40 kom den nya Kristusläran att betrakta Jesus som 
Messias, Människosonen, Gudssonen och Herren, Guds Logos, Återlösaren och Försonaren – 
beskrivningar som ansågs strida mot allt Jesus själv skall ha predikat. På denna grund skall 
sedan treenighetsläran ha byggts med adderade komplement såsom martyr-, helgon- och 
Mariakulten. Därefter menade Linderholm att sakramentsmagin och vit magi kommit in i 
kyrkans domäner, från Egypten kom den ”i grunden hedniska askesen med dess egoistiska 
munk- och klosterliv”41 och med läran om jungfrufödelsen skärptes den sexuella driften. 
Slutligen var läran om Kristi allmakt42 och förmenta fullmakt till Petrus43 den yttersta religiösa 
grunden till ”medeltidskyrkans påvevälde och dess anspråk både på den andliga och världsliga 
makten.”44 Kort sagt var Linderholms slutsats att det var den nuvarande romersk-katolska 
kyrkan som drev en teologisk linje som gick emot vad Jesus ursprungligen hade predikat. 
Katolicismen var således den teologiska fåra som representerade allt som var fel med dagens 
kristendom eftersom den genom historien upptagit allt ”hedniskt” som funnits i dess omgivning.  

                                                             
38 Linderholm, Handlingar, 42. 
39 Religion och Kultur 6 (1935): 202. Kursivering i original 
40 Religion och Kultur 6 (1935): 203. 
41 Religion och Kultur 6 (1935): 203. 
42 Se Matteusevangeliet 28:20. 
43 Se Matteusevangeliet 16. 
44 Religion och Kultur 6 (1935): 203-4. 
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     Den andra epoken skall ha utlösts av Martin Luthers inträde på den teologiska arenan, vilken 
tycks ha signalerat den första religionshistoriska vändningen ”i denna 1500-åriga etnicerande 
utveckling”: 

Luther rensade, i kraft av sin lära om rättfärdiggörande genom tro på Kristi förtjänst allena, bort hela raden av 
lägre kultformer, som helgon-, Maria- och bildkulten, likaså hela massor av vit magi ur kulten. Han förkastade 
också hela munkaskesen och desslikes kyrkans politiska makt och andliga auktoritet.45  

För Linderholm gjorde Luther något radikalt. Han attackerade inte bara vad som påstods vara 
katolicismens gudsfrånvarande och mammonliknande karaktär. Rent dogmatiskt upprättade 
han också ett ”oortodoxt” sätt att konceptualisera kristendomen, det vill säga, Kristi ord. Om 
den första epoken (till Luther) kunde beskrivas som ett kontinuerligt förfall, var den andra (från 
Luther) kristendomens uppenbara vändpunkt. Således kan Luther sägas representera startskottet 
för den ”sanna” kristendomens teologiska pånyttfödelse.  
     Linderholms tes om kristendomens två epoker väcker intresse i och med att den fungerar väl 
som exempel för hur kristendom kan kombineras med fascism. Om utgångspunkt tas i Griffins 
tes om hur fascismen kommer till makten – “fascism’s only chance to take off without being 
crushed is in a relatively advanced liberal democracy undergoing a structural crisis without a 
strong non-fascist ultra-right poised to take over”46 – kan en teologisk omskrivning appliceras 
på Linderholms klerikala fascism: Den klerikala fascismens enda chans att ta fart utan att 
krossas är i en relativt avancerad religiös nation som genomgår en teologisk eller icke-teologisk 
strukturell kris som direkt eller indirekt anses påverka nationen destruktivt där motståndet mot 
denna påverkan tar sig teologiska uttryck i form av ett påstått av Gud sanktionerat uppvaknande. 
Moderniteten var i det här fallet den strukturella kris som signalerade att någonting behövde 
göras för att inte kristendomen (och därmed den svenska kulturen) skulle nedmonteras.   
     Varför hade Linderholms tes sådan betydelse för SRR? I form av att vara Förbundets 
ordförande, med enormt kapital när det kom till teologiska frågor, var det Linderholm som lade 
grunden för dess teologi. Han beskrev det radikala syftet med Förbundets existens: återgången 
till Jesu ursprungliga budskap. I praktiken innebar det att kristendomen skulle reformeras tills 
den nått tillståndet innan den antogs ha börjat besudlas av externa influenser, från judar, 
egyptier, romare. Den ”nya reformation” SRR förespråkade var således en i grunden teologisk 
pånyttfödelse. Målet var att finna den ”ursprungliga, klara och rena källan” Linderholm kallade 
”urkristendom”. När detta stadie uppnåtts propagerades det för att kristendomen inte skulle 
baseras på annat än Jesu etik och moral. Det påstods att det skulle ske i form av ett tvåfaldigt 
lärjungaskap: det ena av att vara Jesu fysiska och genealogiska efterföljare, det andra att på ett 
andligt plan motta Jesu religiösa tro och lära. För Linderholm var Förbundets teologiska projekt 
av den anledningen ”ej fråga om anpassning, utan om den religiösa sanningen, det ursprungliga 
evangeliet.”47 
     SRR ansåg att dess socio-teologiska projekt om en ”ny reformation” successivt fick 
teologiskt inflytande och (outtalat) erkännande. Till exempel ansåg de sig vara den orsaken till 

                                                             
45 Religion och Kultur 6 (1935): 204. Kursivering i original. 
46 Roger Griffin, The Nature of Fascism (London: Routledge, 1993), 210. Kursivering i original. 
47 Religion och Kultur 6 (1935): 205. Kursivering i original. 
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det enligt dem ”outtalade upphävandet” av transsubstantiationsläran, det vill säga tanken om att 
det bröd och vin som förtärs vid kommunionen blir Jesu bokstavliga kropp och blod: 

Det har skett en reformation här utan alla deklarationer, utan något upphävande av gamla bekännelseformer 
eller formulering av några nya. Sådant passar kanske inte vår tid. En reformation tycks nu helt enkelt kunna gå 
till så, att förkunnelsen definitivt glider in i en ny riktning och lämnar det ofruktbara och föråldrade i de gamla 
bekännelseformerna. Ingenting ont i det. Det går lättare så. Även om det i klarhetens intresse skulle vara 
välgörande med en offentlig deklaration av den genomförda reformationen som ett faktum.48   

SRR sökte följaktligen i Sveriges teologiska landskap efter händelser som bekräftade dess egen 
agenda. När något sådant – som ovannämnda citat – anträffades användes det inte enbart för att 
legitimera den teologiska pånyttfödelsen, utan också för att visa på att den sker nu och att de 
fraktioner inom svensk kyrklighet som uttalat motsatte sig Förbundets radikala 
liberalteologiska uttolkning egentligen sympatiserade med behovet av en ”ny reformation”. 
Oavsett vilken kristen förgrening man anförtrodde sig åt ansåg SRR att alla på ett 
undermedvetet plan var övertygade om att kristendomen behövde reformeras i grunden. 
Linderholm till exempel menade att det inte krävdes mer än ett fåtal kristendomshistoriska 
texter för att inse detta faktum (se ovan). 
     Efter Linderholms bortgång 1937 fördelades hans ordförandepost och uppdrag som redaktör 
för Religion och Kultur på två poster. Kyrkoherden Karl Sandegård valdes till ordförande och 
Gustaf Brandt, också han kyrkoherde, blev utnämnd till tidskriftens redaktör. Två år senare 
utbröt Andra Världskriget. Precis som Linderholm intog Sandegård och Brandt en dystopisk 
uppfattning av hur moderniteten bidragit till att dekonstruera den för dem oersättliga platsen 
religionen har i den mänskliga existensen. Brandt beskrev religionens roll enligt följande: 

De tunga krigstider, som världen nu upplever, blotta ännu en gång mänsklighetens ödesdigra fattigdom på 
religiös och kulturell motståndskraft mot barbariets makter. Till allt kommer därför den obevekliga 
nödvändigheten för tidens människor att vakna till besinning i fråga om sin inställning till de största andliga 
livsfrågorna: sanning, rättfärdighet och humanitet. 

I samma text påpekade han att kristendomen var den civiliserande kraft som skulle rädda 
mänskligheten från kaos. Detta ”kaos” betraktades av SRR som religionens antites, gestaltad i 
form av en ateistisk anarki vilken ansågs representeras av modernitetens intrång i europeiskt 
kultur- och samhällsliv: 

Allt tyder på att den lidande och kämpande mänskligheten står inför sin skickelsedigraste uppgörelse: antingen 
ett accepterande och förverkligande av de stora, enkla och befriande trostankar och krav, som framförallt 
rymmas i den kristna religionen – eller kaos.49 

För Brandt stod mänskligheten inför ett dikotomiskt vägskäl: Antingen välja att ta till sig de 
kristna idealen för att bli en del av det goda som skulle rädda den mänskliga civilisationen från 
kollaps eller bli en del av en gudsfrånvarande modernitet som hänger sig åt ytliga ting såsom 
fåfänga, teknologi och materialism. Således fanns det ingen antydan hos Brandt om att dessa 
entiteter kunde föras samman och producera ett positivt upplyftande. Det handlade snarare om 
ett evigt motsatspar. Hur dessa anspelade på varandra menade han kom till uttryck i den 
negativa samhällsspiral ur vilken Andra Världskriget utmynnat. Ofrånkomligen drabbar kriget 
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kyrkan, menade han, och precis som Linderholm propagerade han för ståndpunkten att de 
pågående oroligheterna var en effekt av kyrkans gradvisa förfall: 

Långt före detta läge har tiden varit inne att söka övervinna den sanningsslapphet och formalism, som drivit 
sitt olyckliga spel inom de kristna kyrkorna, där kortsynt tvång i fråga om bibeltolkning, trosbekännelser och 
gudstjänstformer klart och tydligt undergrävt den kristna trons kraft att påverka folkens liv.50 

Brandts tankar delades av nye ordförande Sandegård. Dock verkar de ha varit oeniga på en 
avgörande punkt. Medan Brandt förefaller ha varit övertygad om att kristendomen hade en 
långsiktig möjlighet att återgå till dess obesudlade ursprung (en syn som låg nära Emanuel 
Linderholms) förkunnade Sandegård i stället en mer revolutionär uppfattning: 

[Det måste råda] fullständig enighet i detta förbund, att en återgång i reformationens anda till Jesu person och 
förkunnelse som grundval för kyrkans gärning är oåterkalleligen av nöden. [...] Och det brådskar i denna tid.51  

Citatet signalerar mer än bara en revolutionär förståelse av Förbundets socio-teologiska projekt. 
Det visar också på intern missämja. I och med att materialet endast skildrar en 
envägskommunikation (vi får aldrig veta några eventuella motargument eller replikeringar) 
måste utgångspunkten vara att Sandegård formulerat dessa ord av en anledning. Varför skulle 
han skriva att det måste råda fullständig enighet i Förbundet om det inte redan gjorde det? Inte 
nog med det, han betonar också Förbundets mest fundamentala sats: ”en återgång i 
reformationens anda till Jesu person och förkunnelse.” Det måste ha funnits ett behov av en 
sådan påminnelse.  
     Huruvida det förekom en intern konflikt inom SRR eller inte går inte att fastställa av ett citat. 
Men det förefaller inte som ett långsökt antagande om man tar i beaktande hur synen på ”ras” 
och judar ändrades utifrån Andra Världskrigets utveckling, vilket kommer att beskrivas mer 
utförligt i följande avsnitt. Tydligast belägg för intern missämja återfinns emellertid i hur 
Förbundets inställning till Nazityskland tycks ha ändrats. Ända sedan dess inrättning 1929 hade 
de sympatiserat med dess ideologi. Särskilt intresserade var de av hur den radikala 
liberalteologin kom till uttryck i en fascistisk kontext. Deutsche Christen influerade SRR i hög 
utsträckning. Som tidigare nämnt bedrev Douglas Edenholm teologiska studier vid universitetet 
i Jena, pastor Nils Hannerz spred lovord över Deutsche Christen (se nedan) och vid Förbundets 
religionsvetenskapliga konferens 1931 gästföreläste de nazityska teologerna Hans Lietzmann 
och Walter Bauer under liberalteologiskt besläktade ämnen. Både Bauer och Lietzmann blev 
också medlemmar i SRR. Av den anledningen var det inte vidare märkligt att interna 
oegentligheter kan ha förekommit när 1945-års nummer innehöll följande ord: 

Den 7 maj 1945 är ett världsdatum. Då nåddes mänskligheten av ett budskap, som den längtat efter i över 5 
långa, fruktansvärda år, vapenstillestånd i Europa. Det till en början i neutrala länder visserligen betvivlade 
men på en del håll med nyfikenhet motsedda försöket att starta en ny och rationellare världsordning med en 
centraleuropeisk kärnmakt i spetsen, avslöjade sig rätt snart som ett på oförnuft och övermod baserat våldsdåd 
av osedda mått. En fanatisk världs- och livsåskådning skapade kaos i tänkandet. Moraliska hämningar 
eliminerades. En vantro >>med alla svåra synder och laster<< utbredde sig i lutherdomens land, där själve 
reformatorn ockuperades för både antisemitism och nazism – till naiv förvillelse för eljest klarsynta andar även 
på andra sidan om den nazistiska fronten.52   

                                                             
50 Religion och Kultur 11 (1940): 3. 
51 Religion och Kultur 16 (1945): 181. 
52 Religion och Kultur 16 (1945): 83. Kursivering i original. 
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Om inlägget resulterade i debatt eller om den var ett resultat av en längre tid av interna 
stridigheter är svårt att fastställa. Vad som är definitivt är att SRR tog ett obestridligt avstånd 
från (den tyska) fascismen 1945 och därmed också denna form av radikal liberalteologisk 
exegetik. Sådana avståndstaganden förhindrade inte att anhängare som fortfarande var positivt 
inställda till den tyska fascismen blev kvar. Dock tycks retoriken ha tonats ned markant efter 
1945.  
     I det här avsnittet har det klargjorts att Sveriges Religiösa Reformförbunds nyreformatoriska 
projekt var grundläggande för dess syfte att slutföra Martin Luthers reformation av kyrkan och 
kristendomen. Målet var en dogmfri kristendom som endast förlitade sig på Jesu ursprungliga 
budskap. Denna syn korrelerades med ett genomgående stöd för Nazityskland och intresse för 
hur radikal liberalteologi kunde uttryckas i en sådan kontext. Dock förefaller Förbundet ha 
ändrat åsikt under krigsåren för att 1945 ha tagit definitivt avstånd från den tyska fascismen. 
Huruvida det var Linderholms efterträdare som var orsaken till avståndstagandet har inte 
utrymme att diskuteras över dessa sidor. Klart är att interna oegentligheter tycks ha uppstått 
efter Linderholms bortgång. Därutöver verkar SRR ha utvecklats med kontexten. Det kommer 
visas i de två nedanstående avsnitten om dess syn på ”ras” och judar.  

Förbundets syn på ”ras” 
Den rashygieniska vetenskapen etablerades i Sverige under 1900-talet. 1909 bildades 
Sällskapet för Rashygien i Stockholm där ett hundratal inflytelserika akademiker, främst läkare, 
tecknade sig som medlemmar.53 Ämnets roll befäste sig 1922 när Statens Institut för Rasbiologi 
slog upp portarna i Uppsala. Internationellt erkända rasforskare som Eugen Fischer, Fritz Lenz 
och Hans F. K. Günther prisade Institutet (det första av sitt slag i världen) och dess chef tillika 
professor, Herman Lundborg, för det banbrytande arbetet som bedrevs vid institutionen.54 Att 
rasteorier förekom utanför Institutets väggar var därför inget underligt utan snarare en del av 
den svenska mellankrigstidens och krigstidens kontext. 
     Hos SRR introducerades de rasbiologiska tankarna på ett tidigt stadium. Redan vid 
Förbundets första religionsvetenskapliga konferens 1931 argumenterade ingenjör Ragnar 
Liljeblad under ämnet Våra socialetiska spörsmål och uppgifter för att den rashygieniska frågan 
troligtvis var det närmaste århundradets alla viktigaste. Ståndpunkten baserades på det 
”överväldigande bevismaterial” som ”visa samstämmigt, hur ytterst felaktig dogmen om 
människors ’naturliga likhet’ är.”55 Grunden för denna oro bedömdes ligga i 
”nativitetsproblemet”. Hos de högre samhällsklasserna ansågs födelseantalet ha ”avtagit i hög 
grad” medan ”de lägsta skikten alltjämt föröka sig med svindlande fart.”56 Med uppenbar (men 
outtalad) hänvisning till Gobineaus dystopiska rashistoria fortsatte Liljeblad argumentera för 

                                                             
53 Maja Hagerman, Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder (Stockholm: Prisma, 2006), 357. 
54 Allt fler arbeten om Statens Institut för Rasbiologi börjar tryckas. Idéhistorikern Gunnar Broberg har skrivit 
grundläggande vetenskapshistoriska översikter över institutet och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman har 
skrivit om institutets verksamhet genom att ta en biografivetenskaplig utgångspunkt i Herman Lundborgs 
rasbiologiska karriär. Se Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över Rasbiologiska institutet (Lund: 
Media-tryck, 2002); Gunnar Broberg, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Göteborg: 
Daidalos, 2005); Maja Hagerman, Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta (Stockholm: 
Norstedts, 2016). 
55 Linderholm, Handlingar, 29. 
56 Linderholm, Handlingar, 31-2. 
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att svenskar måste ”förhindra de verkligt och uppenbart mindervärdigas fortplantning”, helst 
genom sterilisering: ”Det förefaller en fördomsfri granskare fullkomligt obegripligt, att man 
från etisk ståndpunkt kan motsätta sig ett sådant förslag.”57 Liljeblad avslutade föredraget med 
att väva samman kristendom och biologi med etiska spörsmål: 

Jag vill ännu en gång protestera mot den ynkedom, som anser sitt ansvar borta, endast man passivt underlåter 
att vidtaga några effektiva åtgärder för hävande av det onda, man t. o. m. kanske själv indirekt varit med om 
att skapa, överlåtande åt sin Gud – eller åt andra, mera syndiga, människor – att vidtaga de åtgärder, man själv 
i sin ömt ansade helighet anser sig ej kunna tillgripa.58 

Kongressens följande föredrag hölls av författaren Sten Selander som var inne på liknande spår: 
”Det finns en primitivitet eller om man så hellre vill ursprunglighet, som är fruktbar, 
utvecklingsduglig och livsbefrämjande och som oundgängligen tillhör vissa stadier i en individs 
eller kulturs levnad.”59 Citatet indikerar att det inte bara fanns uppfattningar om en 
åldersbaserad mognadsgrad (att en vuxen beter sig mognare än ett barn) utan också en 
tidsbaserad som omfattade olika människoskosläkten. Vissa av dessa släkten ansågs ha kommit 
längre än andra varför det uppfattades finnas ett världsligt behov av en ”raslig” hierarki som 
byggde på vetenskaplig grund. Att denna ståndpunkt yttrades från (nord)europeiskt håll var inte 
vidare märkligt i och med att den samtida rasbiologin kategoriserade nordbor – det vill säga, 
arier – som den högst stående mänskliga ”rasen”. 
     Ariernas påstådda antropologiska särställning hade kunnat göra rasbiologin till en icke-fråga 
för SRR. Så var inte fallet. Den tycks snarare ha varit avgörande för medlemmarna att finna sin 
egen plats i den gudomliga Skapelsen. Förbundets rasbiologiska uttolkning blir därför intressant 
i och med att den sammanvävde påstådda raslagar och teologi. Resultatet blev att det inte bara 
existerade en raslig hierarki – denna hierarki föreföll även vara instiftad av Gud. Eller som 
Lundaprofessorn Ivar Broman uttryckte det under kongressen 1931: 

[M]ånga varelser, som under fylogenesen utvecklats i samma miljö, [har] dock slutat med att bilda helt olika 
arter; och med den förstnämnda förutsättningen kan man enklast förklara de s. k. parallellformerna, som finnas 
på de olika halvkloten eller på olika sidor av jorden inom samma zon.60 

Tesen om existerande parallellformer sammankopplades sedan med föreställningen om 
mänskliga ”raser”: 

Detta har för oss i detta sammanhang stort intresse. Ty det pekar hän på möjligheten, att de tre stora 
människoraserna, den vita, den gula och den svarta, skulle kunna hava var sitt privata stamträd och alltså – 
trots de stora byggnadsöverensstämmelserna – ej vara genealogiskt besläktade utan endast obesläktade 
parallellformer. […] En ytterst viktig konsekvens av denna teori är, att man ej längre kan lägga huvudvikten 
vid den blinda slumpen och miljöförhållandena såsom artframbringande krafter. I stället måste man förutsätta, 
att det framför allt varit de inom urvarelserna bildade primära arvsmassorna, som bestämt dessa varelsers 
fylogenetiska utvecklingsmöjligheter. Urvarelserna voro – med andra ord – sannolikt predeterminerade till att 
under fylogenesen kunna utveckla sig dels åt olika håll och dels olika långt åt samma håll.61  

                                                             
57 Linderholm, Handlingar, 32. 
58 Linderholm, Handlingar, 33. Kursivering i original. 
59 Linderholm, Handlingar, 40. 
60 Linderholm, Handlingar, 187. Kursivering i original. Fylogeni avser en hypotes om släktskap mellan olika 
organismer. 
61 Linderholm, Handlingar, 187-8. Kursivering i original. 
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Intressant i sammanhanget är att Broman talar om predetermination. Ordets etymologi är att 
alla händelser är bestämda i förväg. Att tala om predeterminerad biologisk evolution i ett 
radikalt liberalteologiskt forum som Förbundets kongress 1931 innebär med största sannolikhet 
att en klar majoritet av medlemmarna var av uppfattningen att raslagarna hade gudomlig 
sanktion. Detta går i linje med den så kallade polygeniska (polygenic) skapelseteorin.62 Precis 
som Ivar Broman redogjorde berodde inte raslig olikhet på miljöförhållanden utan på en av Gud 
predeterminerad fysisk härkomst. Gud hade således skapat människosläktet och förutbestämt 
dess evolution utifrån en graderingsskala. Denna rasliga uttolkning resulterade också i att SRR 
utvecklade en rasmystik uppfattning, dels i hur de skulle tolka Jesu verkan, dels hur de genom 
den skulle bedöma den gudomliga Skapelsen.63 
     I ett sammanhang där rasbiologiska tankar motiverades med teologiska argument var steget 
till rasmystik inte vidare långt. Sett till den redogörelse som framlades i det ovanstående 
definitionsavsnittet om ”ras” och germansk historia var det rasmystiken (eller snarare, 
rasfilosofin) som utmynnade i rasbiologi. I fallet med SRR förefaller de snarare ha börjat i ett 
rasbiologiskt fack för att successivt ha närmat sig rasmystiken. För att förstå detta skifte är 
kontexten av betydelse. Den svenska rasbiologin var internationellt eftertraktad och sådana 
tankar blev således ett vedertaget system som Förbundet vävde samman med sin radikala 
liberalteologi. Men i takt med att det rasbiologiska institutet i Uppsala förlorade anseende, kom 
också SRR att överge dessa tankar. Av de undersökta utgåvorna av Religion och Kultur skrivs 
inget om rasbiologi efter 1935.64 Något mer talas det däremot om rasmystik. 
     Rasmystiken var viktig för SRR i och med att den möjliggjorde att kombinera Jesus med det 
fascistiska människoidealet: nordbon (och därmed Jesus) var en heroisk och osjälvisk individ 
som stod upp för ”folket” och propagerade för renhet inom folkgemenskapen. Ovannämnde 
Liljeblad skrev också tankar på detta område: 

I ett avseende lyckades kanske reformationen […] att helt bryta med urkristendomens orientaliska ursprung 
[…]. Protestantismens […] uppfattning, att den jordiska kallelsens rätta fyllande är det första budet i Guds 
rikes tjänst, är i själva verket överraskande lika de ariska persernas sunda tankar därom, men i skarpaste 
kontrast till de första kristnas och den katolska kyrkans världsfrånvända fromhetsideal.65  

                                                             
62 Den polygeniska skapelseteorin går ut på att mänskligheten består av obesläktade arter, eller ”raser”, som 
alla är skapade av Gud. Således är ”raserna” olika och medvetet frånskilda för att Gud skapat dem sålunda. Se 
Paul Harvey, “’A Servant of Servants Shall He Be’: The Construction of Race in American Religious Mythologies”, 
i Religion and the Creation of Race and Ethnicity, red. Craig R. Prentiss (New York: New York University Press, 
2003), 21-6. 
63 I min iver fann jag också en artikel i Religion och Kultur utanför den valda avgränsningen skriven av C.G. 
Santesson med titeln ”Rasbiologi och livsförnyelse”. Santesson börjar med att hänvisa till Herman Lundborgs 
tankar om degeneration och raskaraktär samt att ”de gamla kulturfolken” (romare, greker, perser) gått under 
genom rasförsämring. Santesson hävdar att miljöaspekten varken är obetydlig eller avgörande i det naturliga 
urvalet men att den antingen medverkat eller växelverkat med rasanlagen. Rasbiologi är därför ett arbete på 
lång sikt då regenerationen kräver både självbehärskning och självtukt, varför folken inte bara måste 
underkasta sig naturlagar utan också moraliska lagar. För att motverka det samhälleliga fördärvet finns därför 
”blott en väg – en genomgripande religiös pånyttfödelse.” Se Religion och Kultur 5 (1934): 234-48.  
64 År 1941 skriver visserligen kyrkoherde Douglas Edenholm en artikel under ämnet ”Germanskt och kristet” 
(som också framlades under Förbundets sommarmöte i Julita augusti samma år) som delvis berör rasbiologiska 
frågor. Främst centreras artikeln kring huruvida Jesus var jude till ”rasen” respektive ”rasren” jude. Det är en 
artikel av intresse men på grund av avgränsningen har den inte möjlighet att analyseras i detta arbete. För 
vidare läsning, se Religion och Kultur 12 (1941): 176-87. 
65 Religion och Kultur 1 (1930): 33. 
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Protestantismen var således på god väg att kunna fullbordas i och med att Luthers reformation 
lyckades med att få de troende att återgå till de ariska människoidealen och därmed frigöra sig 
från katolicismens ”världsfrånvändhet”. Också här, precis i Liljeblads ovannämnda 
rasbiologiska utläggning, går det att utläsa att mänskligheten utgörs av ett flertal parallella 
”släkten” där den ariska är den högst stående. Dock hade dess ideal genom historien blivit 
undanskuffade som följd av dess samröre med andra lägre stående ”släkten”. På senare tid var 
det moderniteten, vilken resulterat i en utbredd samhällelig gudlöshet, som representerade 
denna undanskuffning. Utvecklingen uttrycktes i mindre positiva ordalag av Liljeblad: 

Man torde ha att räkna med, att stordelen av människorna inom de s. k. kulturnationerna i grund och botten äro 
gudlösa. De stå i detta hänseende kanske mången gång lägre än de primitiva folken, som hava en djup och 
underdånig vördnad för en gudomlig makt, som de ej förstå men i sitt inre känna och frukta.66  

”Primitiva” folk, det vill säga främst människor från den afrikanska kontinenten, var mindre 
begåvade ”vildar” som saknade intellektuell förmåga att förstå det kosmiska väsen de trodde 
på. Men de hade i alla fall något att tro på.      
     Den rasmystika uppfattningen propagerades inte bara av Liljeblad utan från ett flertal andra 
håll, bland annat av komministern Nils Hökby. Till skillnad från Liljeblad var Hökbys 
rasmystika sammangjutning av kristendom och fascism betydligt mer explicit där 
Kristusgestalten framställdes som ett obesudlad ariskt maskulinitetsideal: 

Tron på det frivilliga, hjältemodiga lidandet, som den yttersta befriande och frälsande makten är i dag stark i 
mänskligheten. Kan icke den till döden utgivande, lidande kärleken till hem och fosterland befria och frälsa 
från fienderna, så förmår icke heller någon annan makt göra det.67 

Att försvara fosterlandet betraktades således av Hökby som en altruistisk och kärleksfull 
handling, även om det kunde resultera i eget lidande. Likaså ansågs det vara en individuell plikt 
att se till att nationen inte bara upprätthölls utan också beskyddades från icke-hemmahörande 
faror: judar, katoliker och modernitet. Dessa kategorier uppfattades olika. Ibland som 
separerade från varandra, ibland som synonymer och metonymier. Som visat i föregående 
avsnitt hände det att judarna kopplades till katolicismen och vice versa, vid andra tillfällen var 
katoliker företrädare för moderniteten. En annan ingång var att det var judarna som var den 
bakomliggande orsak som utmynnat i en gudlös modernitet. Dessa närmast vilseledande 
ingångar var inga paradoxer för SRR. Snarare signalerade dess diskurs hur logiska sådana 
motstridiga föreställningar kan bli när de kretsar kring ett centraliserat och överhängande 
begrepp som ”ras”. Emellertid var inte heller rasbegreppet genomgående utan användes ofta – 
särskilt efter krigsutbrottet – synonymt med uttryck som ”släkten” och ”folk”.  
     En mystik syn på ”ras” eller ”folk” gjorde det inte bara möjligt att kombinera det fascistiska 
människoidealet med en heroisk Jesus, den skapade också en dikotomi mellan nordbor och de 
som inte kunde betraktas sålunda. Det krävdes därför en innerlig övertygelse om att inget 
världsligt var värdefullare än nationens fortlevnad. För Hökby var Jesus den förste som insett 
vikten av att försvara sådana världsliga ting. I hans fall handlade det visserligen inte om att 
försvara en nation utan snarare om att upplysa den ariska ”rasen” om dess fysiska och 
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intellektuella övertag. Detta övertag fann Hökby genom att notera det mystiska i att Jesus enligt 
evangelisterna skall ha skildrat händelserna kring Korset i tredjeperson:68 

Så berättar ingen om sin privata motgång, sitt personliga misslyckande, eller om sin egen isolerade bortgång. 
Det var ej att förundra sig över att männen omkring honom icke fattade vad han sade. Att inför den hårdaste 
av verkligheter äga ett sådant perspektiv över sitt eget öde, att så upphöjt betrakta och skildra sin egen 
smärtfyllda förestående död, röjer en uppfattning av lidandet, som är så vitt skild från den gängse, att det inte 
utan skäl talas om korsets hemlighet.69 

Den heroiske Jesus ansågs ha haft något dunkelt över sig, något svårgripbart men alltjämt något 
konkret som var värt att eftersträva. Jesus ämnade inte blott försvara och upprätthålla ”folket”, 
han föreföll också ha haft fullmakt över sitt öde. Den nuvarande kristendomen, som SRR påstod 
vara besudlad, ansågs ha missförstått det teologiska syftet med denna fullmakt och sålunda 
tolkat Jesus som Guds fysiska inkarnation. SRR uppfattade en sådan uttolkning som ett 
exegetiskt felsteg. Snarare tycks de ha varit av åsikten att det låg i den fascistiska människans 
natur att kontrollera sitt eget öde som en del av hennes roll att vidhålla ”folkstammens” 
fortskridande.  
     Hökby förefaller ha varit medveten om att det inte räckte med att anförtro sig åt sitt ”folk” 
för att uppnå sitt livs syfte, det handlade också om att inneha en inre styrka och övertygelse om 
att vad man gör är det rätta. Därmed kvarstod en fundamental fråga för Förbundets radikala 
liberalteologiska uttolkning: Hur kunde Jesus möta korset på det sättet han gjorde? Också här 
hade Hökby en lösning utifrån sin rasmystika uttolkning: 

Svaret kan inte bli mer än ett. Den lidande kärleken hade konsekvent ställt sig i full och oskiljaktig gemenskap 
med sina medmänniskor. Inte ens fiendernas hån och bödlarnas slag kunde äventyra denna fasta förvissning 
hos Honom […]. I hans själ fanns ej det minsta utrymme för självupptagen, egocentrisk tanke på vad han själv 
fick utstå. Han stod under den allt överskyggande, lidande kärlekens herravälde, tillvarons egentliga allmakt, 
ty Gud är denna kärlek, och denna kärlek är Gud.70 

Jesus dog således på korset för kärlekens skull. På detta plan skiljde sig läran på intet sätt från 
den övriga kristenhetens exegetik. Vad som däremot skiljde Förbundets radikala liberalteologi 
från de andra var hur det fascistiska människoidealet manifesterades i Jesu heroiska död. 
Händelserna på korset var följaktligen inte bara ett mysterium som sådant utan också en 
slutgiltig altruistisk aktion som utfördes i stark gudsförtröstan: 

Den lidande kärlekens salighet är svår att fatta, ja en hemlighet, för den självupptagne, som ryggar för varje 
smärta. Man fattar inte ens att ödesgemenskapen med sitt folk, sin stam kan skapa det hjältemod, som bottnar 
i den lidande kärlekens invigning åt döden, för det helas räddning.71 

Kontentan av denna analys är att SRR var av uppfattningen att Jesus inte dog för att försvara 
sin nation (eftersom en sådan ännu inte existerade). Han dog för gemenskapen. Han gjorde det 
i hjältemod med mål om att upprätthålla storheten hos sitt ”folk”. Det altruistiska försvarandet 
av ”folket” var, för att tala filosofiskt klarspråk, en utilitaristisk aktion: att offra sig själv ”för 
det helas räddning.” Dock är det fundamentalt att ha i baktanke att ”för det helas räddning” i 
det här sammanhanget inte innebär att rädda hela mänskligheten från förfall, blott ens eget 
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”folk” eller ”ras”. Emellertid dog inte heller Jesus enbart för gemenskapen med ”folket”. Också 
gemenskapen med Fadern behövde betänkas (med ”folkets” fortskridande i åtanke): 

Men även om denna den renaste gemenskap med människorna var stark nog, att tåla fienders skymf och 
bödlarnas verktyg, så var dock den lidande kärlekens seger framför allt given genom den obrutna, 
förtröstansfulla gemenskapen med Fadern. Allt var överlåtet åt Faderns vilja, och i hans händer anbefaller han 
sin ande, då hjärtat upphör att slå.72 

Jesu förhållande med Fadern är intressant i ett rasmystiskt sammanhang i och med att ”ras” och 
religion blir så tätt sammanlänkade att de inte går att skilja från varandra. Jesus får sålunda en 
annan roll än i den dogmatiska kristendomen. I stället för att vara Guds inkarnation blir han den 
förmedlande länken mellan Gud och den högst stående mänskliga ”rasen”. Att Jesus uppfyller 
sitt syfte (att visa på att det heroiska idealet är att föredra om man ämnar upprätthålla den ariska 
folkstammen) genom att dö på korset innebär att också korset får en annan innebörd. Korset 
blir inte symbolen får Uppståndelsen, utan för världsliga (men likafullt andliga) ting: rasrenhet, 
gemenskap, pliktuppfyllelse. Jesu etisk-religiösa moral appliceras därmed inte bara på den 
”vanliga” människan. Det är också här, i kombination med ovannämnda utläggning, som det 
fascistiska människoidealet vävs samman med kristendomen. Denna exegetiska omskrivning 
framhävs i följande passage: 

Detta var fullkomnandet av gemenskapen med mänskligheten och den lidande kärlekens gåva till den. Alldeles 
som budet om kärleken till Gud och kärleken till nästan var ett, så var även denna kärlekens gemenskap 
fullkomnad först då den inneslöt den himmelske Fadern och den i ondska bortkomna mänskligheten i ett hjärta. 
     Den lidande kärlekens seger över varje hinder griper och binder oss samman med korsets hjälte. Med 
oemotståndlig makt drager han oss till sig. Med därmed även till varandra och till sin Fader.73 

Om Förbundets rasbiologiska uttolkning influerades av Gobineau, kännetecknades dess syn på 
samröret mellan liberalteologi och rasmystik av Chamberlain. Jesus sammankopplades inte 
bara med arier. Han utvecklades också till den förmedlande länken mellan Gud och Hans 
främsta antropologiska produkt. Följande passage illustrerar hur Chamberlains radikala 
liberalteologi överensstämde med den hos SRR: 

Det är otvifvelaktigt, att Kristi uppenbarelse, hans yttre gestalt och hans lefnadsväg, sådana de af mänskliga 
ögon kunde uppfattas, äro det ärligaste, renaste och mest fulländade, som vi någonsin kunna äga af honom. 
[…] [H]emligheterna äro många, och ingen är heligare än den vi ofvan vidrörde: att det absolut rena mänskliga 
står det rent gudomliga mycket nära. Det måste därför vara tillåtet och eftersträfvansvärdt att förnimma 
mänskligt rent den mänskliga stämma, som tillhör den fulländade människan.74     

Efter Hökbys artikel finns det inga fler artiklar i Religion och Kultur som varken talar om ”ras” 
eller fascism på ett uppenbart sätt. Någonting händer omkring 1940. Som nämnt i föregående 
avsnitt gick Emanuel Linderholm bort 1937, en händelse som verkar ha varit omvälvande för 
Förbundet: själva tanken på en ”ny reformation” reformerades i en till synes mer moderat 
riktning och den rasliga uttolkningen tycks ha avtagit allt mer. För långt dragna slutsatser skall 
dock inte göras även om det inte går att undfly hur tankegångarna tycks revideras. 
     I det här avsnittet har Sveriges Religiösa Reformförbunds syn på ”ras” analyserats. Sett till 
1930-talets kontext förefaller det inte vidare märkligt att rasbiologiska tankar inkorporerades i 
                                                             
72 Religion och Kultur 11 (1940): 6. 
73 Religion och Kultur 11 (1940): 6-7. 
74 Houston Stewart Chamberlain, Kristi ord (Stockholm: Beijer, 1902), 26. 
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dess ”nyreformatoriska” projekt. Utifrån Förbundets exegetik tycks den polygeniska teologin 
ha varit något av en truism. Mot slutet av 1930-talet, i takt med att det rasbiologiska institutet i 
Uppsala förlorade anseende, började de i stället övergå till att tala om en rasmystik som 
inspirerades av Chamberlain. Denna kombinerades sedan med framställningen av Jesus som ett 
fascistiskt människoideal, vilket inte tycks inte ha pågått särskilt länge. Inget undersökt nummer 
efter 1940 nämner ens besläktade ämnen. I och med att de tycks ha tagit definitivt avstånd från 
den tyska fascismen 1945 förefaller det vara tämligen osannolikt att de skulle ha återgått till 
närbesläktade tankar. 

Förbundets syn på judar 
SRR:s förhållning till judar var inkonsekvent. Det var heller inte en punkt som diskuterades 
nämnvärt. Av den anledningen är det svårt att porträttera en enhällig bild av hur Förbundet såg 
på judar och judendomen. Enligt kyrkohistorikern Anders Jarlert var ett flertal av Förbundets 
medlemmar, däribland Emanuel Linderholm, inte antisemiter.75 Det går i linje med vad direktör 
Lars Yngström skrev i Religion och Kultur 1940 under ämnet Några reflexioner i ofredstider: 

Starka makter kunna ju krossa de svagare [i kriget], men frågan är, om detta ur det helas synpunkt kan vara 
någon vinst. De mindre folken ha särdrag, som bilda ett värdefullt inslag i kulturen, göra den rikare. Att utrota 
dem skulle vara jämförbart med att på en vacker blomsteräng ta bort olika blommor, så att det endast blir en 
art kvar, kanske tisteln.76 

Lena Berggren har därför rätt i antagandet att SRR ”inte i sin helhet kan kategoriseras som 
rasistiskt och antisemitiskt influerat.”77 Det hindrade inte antisemitismen att komma upp till 
ytan emellanåt och ge sken av var somliga av dess medlemmar stod i frågan. Som under 
sommarmötet i Katrineholm 1935 när doktorinnan Margit Widman under en debatt om den 
”nya reformationens” syfte yttrade att judarna ”äro avundsvärda med sin urgamla religion.”78 
Likaså när nästa person att göra ett inlägg i debatten, pastor Nils Hannerz, instämde med 
Widman utifrån ståndpunkten att judendomen kunde kopplas till den dualism han antog hotade 
både kultur och kristendom. Därigenom hade han följande att säga om hur judendomen kunde 
betraktas som ett hot mot behovet av en ”ny reformation”: 

Från judendomen har kyrkan övertagit tudelningen av livet i en lagbestämd vilodag och sex arbetsdagar, som 
ej blott uppfattas som världsliga, utan som rent av oheliga. För judendomen är ju arbetet ett syndastraff, 
klyvningen är genomförd på livets alla områden. Liv och arbete ha berövats sin naturliga helgd.79 

Judendomen hade således besudlat kristendomen i termer av en uppdelning mellan religiöst och 
irreligiöst där vardagen hade utvecklats till det senare samtidigt som tacksamheten till att vara 
en del av en allsmäktig Skapares plan endast uttrycktes en dag i veckan. Ett annat exempel var 
August Bruhn som var av åsikten att kristna inte skulle tillåtas yttra ”för Jesu Kristi skull” i 
syndabekännelsen. Detta eftersom allt sådant ”är hednisk och judisk surdeg, som måste rensas 

                                                             
75 Det påvisas av en notis på inre omslaget till Religion och Kulturs 1933-års fjärde nummer där Vogelsangs 
Luthers Kampf gegen die Juden avvisades av Linderholm som en text ”som helst borde ha blivit oskriven, då den 
i onödan röjer en mörk fläck på Luthers minne och Luthers förflugna dåtida utsagor omöjligen kunna ge rimliga 
direktiv för nutida västerländsk politik.” Se Jarlert, ”Emanuel Linderholm”, 173. 
76 Religion och Kultur 11 (1940): 30. 
77 Berggren, Blodets renhet, 164. 
78 Religion och Kultur 6 (1935): 139. 
79 Religion och Kultur 6 (1935): 140. 
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ut ur kristendomen.”80 Förbundets avvisning av treenigheten – där Jesus varken sågs som Gud 
eller Messias utan endast som ett ideal – skall ses i ljuset av detta. 
     Judarna nämndes sällan uttryckligen i Förbundets texter eller vid dess konferenser utan 
snarare i form av ett fascistiskt kodspråk. När de väl nämndes gjordes det, som ovannämnda 
citat visar, onyanserat och essentialistiskt. De påstods blint underkasta sig Gamla Testamentets 
legalism och de karaktäriserades av lathet. Framför allt uppfattades de som kristendomens 
negativa motpol vilken hotade den religiösa ”renhet” som påstods finnas i Jesu lära, vilken 
judarna – som följd av deras ockrande karaktärsdrag – ämnade överta. Allt som oftast 
framställdes de som en metonym för den ”destruktiva” moderniteten, det vill säga den 
besudlande kraft som hotade kristendomens ”frälsande karaktär”. Den beskrevs som en stel och 
kvävande världsåskådning som livnärde sig på själens livskraft. Kyrkoherden Torsten Lundberg 
yttrade denna ståndpunkt enligt följande: 

Den mekaniskt materialistiska världsåskådningen har länge legat likt en mara över själarna, hotat att alldeles 
kväva andens fria verksamhet och gjort livet för mången hart när omöjligt att leva. Den har en märkvärdig 
makt att förvandla Guds sköna värld till en dödens och dödskylans boning. Men det lider intet tvivel om att 
denna makt håller på att brytas. Förvisso kommer den liksom allt annat livsfientligt att förr eller senare 
skoningslöst avföras från aktualitetens områden och förvisas till historiens antikviteter, dit den hör. Det är utan 
tvivel på tiden, att de som inse detta också klart säga ut sin mening.81 

Materialismen (det vill säga, judendomen) beskrivs av Lundberg som ett hot mot den livfulla 
kristendomen. Den påstods agera långsiktigt och strategiskt. Inte att på ett direkt sätt 
dekonstruera samhället genom uppror eller dylikt utan snarare i form av att anta rollen som 
femtekolonnare. Sålunda ansågs Juden vara den materialistiska modernitetens bakomliggande 
kraft som gav kristna en falsk trygghet av ekonomiskt kapital. Den var inte enbart en passiv 
aktör som inväntade rätt tillfälle att tillintetgöra mänsklighetens ”civiliserande” källa – 
kristendomen – utan ansågs också lägga beslag på vad samhället reproducerade. Sten Selander 
talade under kongressen 1931 om den samtida sociala och samhällspolitiska dekadens judarna 
ansågs ligga bakom: 

Antagligen har också en instinktiv känsla av den andliga fattigdom, som blivit en följd av alla moraliska och 
intellektuella värdens inflation under och efter [första] världskriget – antagligen har den känslan också bidragit 
till att man som en sorts ersättning konstruerat fram ett rent skenvärde, moderniteten.82 

Moderniteten var således det ”skenvärde” som återspeglade den materialistiska modernitetens 
sociala etablering som hotade kristendomen (och dess tillhörande sociala, kulturella och 
politiska värden) fortskridande och i slutändan dess existens. Det påstods visas i ungdomens 
förtappelse. Inte hade den unga generationen bara börjat med alkohol och fåfänga, den hade 
också infångats i en ”primitiv” sexuell frigörelse vilken ansågs skadlig för hela folkstammen. 
Selander igen: 

Däremot synes mig den nya sexualmoralen, som slagordet lyder, höra till de många primitiva inslagen i det 
nutida livet. Man kan ju sålunda påpeka, hur många av dessa skenbart nya krav – erotisk frihet före äktenskapet, 
försöksäktenskap etc., som redan finns omsatta i verkligheten hos polynesier och andra efterblivna folkslag.83  

                                                             
80 Religion och Kultur 6 (1935): 220-1. 
81 Religion och Kultur 6 (1935): 225. 
82 Linderholm, Handlingar, 42. Kursivering i original. 
83 Linderholm, Handlingar, 43. 
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Modernismen hade börjat utmynna i en socio-kulturell förtappelse. Den var inte enbart en tanke 
som cirkulerade på en abstrakt metanivå utan också i konkreta termer vilket påvisas i hur 
ungdomens förtappelse återgavs. Det hävdades att kristendomens sociala inflytande degraderas, 
den unga generationen var moraliskt lättvindig och den resterande befolkningen började dras 
med i en materialistisk liknöjdhet. Givetvis kan fallet ha varit att inte alla medlemmar i 
Förbundet kopplade dessa incidenter till judendomen. Dock var det inte ovanligt att 
sammanlänka judar och modernitet på implicita vis. Inte heller var det ovanligt att detta gjordes 
i form av direkta antisemitiska påhopp. Inslag av bäggedera återfanns inom Förbundets alla 
hierarkiska nivåer. 
     Växlingen mellan implicit och explicit antisemitism ledde till att SRR drog några paradoxala 
slutsatser. Som nämnt ovan tycks Förbundet ha tagit direkt avstånd från (den tyska) fascismen 
i samband med krigsslutet 1945. Trots det yttrades följande ord vid dess konferens på 
Gripsholms folkhögskola i Mariefred i augusti samma år: 

Europa har mycken kraftsförödande och kulturfientlig religiös ideologi att tacka för sin värnlöshet mot de 
krafter, som bygga på teknisk materialism och andlig förmörkelse och ofrihet.84 

Trots Förbundets ideologiska avståndstagande från fascismen var det den de valde att tacka för 
det närmast fullbordade uppdraget att förinta världsjudendomen, det vill säga ”de krafter, som 
bygga på teknisk materialism och andlig förmörkelse och ofrihet.” Uppfattningen av och 
relationen till judarna blir, om fascismen inkluderas, en variant av talesättet min fiendes fiende 
är min vän. Den tyska fascismens syn på judar behöver inte förklaras. Likaså verkar allt tyda 
på att SRR delade den tyska fascismens (vars klerikala fraktioner tidigare varit Förbundets 
teologiska allierade) förakt mot detta folk även efter avståndstagandet. Sålunda kunde SRR och 
fascism förenas också på detta plan. 
     I det här avsnittet har Sveriges Religiösa Reformförbunds syn på judar analyserats. Judarna 
nämndes sällan uttryckligen och antisemitismen blev därmed mer av en implicit men likafullt 
nödvändig komponent i dess teologiska nyreformatoriska projekt. I stället för att applicera en 
form av teologisk antisemitism, uttrycktes den snarare i metaforiska och samhällsrelaterade 
termer där judendomen kopplades till moderniteten och sålunda allt destruktivt den bidragit 
med i europeisk kristendomsbaserad kultur: fåfänga, materialism och moralisk dekadens. Trots 
Förbundets ideologiska avståndstagande från den tyska fascismen 1945 levde samröret vidare 
i och med att de hade gemensamma och överensstämmande åsikter om vilken roll judendomen 
påstods spela i europeiskt kultur- och samhällsliv.  
     Arbetet har hittills illustrerat hur Sveriges Religiösa Reformförbund sammangjöt kristendom 
och fascism. Dock tenderar övergripande deskriptiva innehållsanalyser som denna att bli 
svårgripbara och abstrakta. Det tydliggörs i det här fallet där Förbundets teologiska projekt om 
en ”ny reformation” samt dess syn på ”ras” och judar har fått stå åtskilda, som de inte 
interagerade i praktiken. Sålunda var det givetvis inte – de var tätt sammanvävda. Därför krävs 
en redogörelse för att se hur Förbundets teologi kunde uttryckas av dess medlemmar. För att 
göra det vänder sig arbetet mot pastor Nils Hannerz och dennes evangelisk-nordiska tro.85  

                                                             
84 Religion och Kultur 16 (1945): 151. 
85 Som nämnt under avsnittet ”Forskningsöversikt” bidrar också Per Lindhs magisteruppsats om Douglas 
Edenholm med intressant forskning om hur Förbundets teologi kunde komma till uttryck i praktiken. Se Lindh, 
”Radikal liberalteologi”. 
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Nils Hannerz och evangelisk nordisk tro 
Nils Hannerz (1866-1951) var utbildad pastor men kom främst att arbeta som läroverksadjunkt. 
Förutom sitt inflytande i SRR var han en aktiv medlem i det värdekonservativa Samfundet 
Manhem där han höll en del föredrag om frågor av religiös natur i ett nordiskt sammanhang.86 
Den radikala liberalteologi Hannerz propagerade för i dessa föredrag inspirerades av Deutsche 
Christen, vilka han prisade för deras arbete med att nationalisera och rasifiera kyrkan.87 De 
teologiska ståndpunkter han framlade i Manhems föreläsningsverksamhet blev väl bemötta. Så 
väl att dess initiativtagare, Carl Ernfrid Carlberg, som dessutom var medlem i SRR, formulerade 
en dikt riktad till Manhems ordförande Ernst Bernhard Almqvist. Dikten ger en översikt av 
Hannerz teologi (se bilaga 2). 
     Hannerz förespråkade en teologisk riktning han kallade evangelisk nordisk tro. Den bestod 
av två delar: evangelisk tro som var detsamma som luthersk protestantism, och nordisk tro, 
vilket var en kombination av naturvetenskap och germanska element. Essensen för den 
evangeliska tron baserades på Hebreerbrevets två första verser88 och den nordiska tron på de 
första raderna i Carl von Linnés Systema Naturae: ”Jag såg skuggan av det Högsta Väsendet 
skrida förbi mig och intogs av vördnad och beundran. Jag letade efter dess spår i sanden. Vilken 
kraft! Vilken vishet!” Den nordiska tron var sålunda en sammanblandning av en germansk 
självuppfattning och naturvetenskap där den sistnämnda betraktades som nödvändig då den 
prövade alla frågor som rörde religionens värld men också för att kunskap om naturen påstods 
vara näringsrik för själen.89  
     Den teologiska grundtanken var att den kristne Guden alltid varit densamme, varpå tro blev 
den centrala komponenten för den religiösa essensen: ”Tro är religionen i religionerna, ’det 
gudomliga i gudomen’.”90 Orsaken till att en sådan stor mängd religiösa traditioner vuxit fram 
förklarade Hannerz med att olika folk hade uttolkat Guds budskap på olika sätt, exempelvis de 
”germanska” stammarna som långt före kristendomens framväxt skall ha visat prov på ”sann 
kristen anda.”91 Sålunda kopplade Hannerz den kristne Guden till asatrons Wralda, vars ande 
porträtterades som god och oföränderlig. Wralda påstods ha skapat tiden och sedan allt annat, 
även jorden, satt människan naken i världen och gjort henne medveten om det ondas verklighet. 
Det onda skulle bekämpas i nordbons slutgiltiga kamp Ragnarök. Därtill framhölls att behandla 
främlingen milt, även om tanken om rasrenhet förblev grundläggande: ”Men ’Fryas’ folk måste 
hålla rasen ren, varför den som gifter sig med ’Findas’ eller ’Lydas’ ättlingar får utvandra till 
de nya släktingarna.”92 Att den kristne Guden hade manifesterat sig i en nordisk förkristen 
tradition skall ha förklarat att det funnits dygdiga människor före Jesus men att det blivit lättare 
att vara dygdig genom honom.93  

                                                             
86 För mer om Samfundet Manhem, se Berggren, Blodets renhet, kap. 7-9. För mer om Samfundet Manhems 
föreläsningsverksamhet, däribland Nils Hannerz ämnen, se Manhems föreläsningar 1934-1941 (Stockholm: 
Svea Rike, 1942). 
87 Se Hannerz, Den levande gudens ord, 14-20. 
88 ”Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det 
yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son”, Hebreerbrevet 1:1-2. 
89 Nils Hannerz, Evangelisk nordisk tro och världsåskådning (Stockholm: Svea Rike, 1936), 3. 
90 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 29. 
91 Hannerz, Den levande gudens ord, 4-5. 
92 Hannerz, Den levande gudens ord, 6. 
93 Hannerz, Den levande gudens ord, 5-8. 
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     För Hannerz var denna teologiska uttolkning på intet sätt en synkretism av kristna och 
förkristna trossatser utan snarare en manifestering av att det kristna budskapets tidlöshet. Den 
legitimerade tanken om att de förkristna ”germanernas” dygder (mod, storsinthet, trohet) var 
tillämpbara på det samtida samhället då de, precis som den kristne Guden, uppfattades som 
eviga och allenarådande.   
     En central del i Hannerz tankesystem var att världen bestod av tre världsåskådningar som 
konkurrerade om inflytande: Wittenberg, Rom och Epa.94 Wittenberg var detsamma som 
luthersk protestantism (närmare bestämt de som ämnade slutföra Luthers reformation) och 
framställdes som den mest fulländade världsåskådningen som satte ”heder och samvete över 
allt annat.” Rom beskrevs som ett maktlystet hierarkiskt system som förtäckte sitt mål att 
utveckla ”jesuitisk kadaverlydnad under namn av ödmjukhet och kärlek till de nödställda” och 
ansågs ha nått viss fulländning i den romersk-katolska kyrkan. Epa slutligen var den minst 
fulländade världsåskådningen och detsamma som materialistisk individualism, vilket i 
praktiken innebar det judiska inflytandet.     
     Tanken om att det judiska inflytandet kommit till uttryck i form av en materialistisk 
individualism var genomgående i Hannerz texter. Bland annat ansågs judenheten ha legat 
bakom Första Världskriget.95 Kriget, det vill säga produkten av den samtida socio-politiska 
moderniteten, var således inte en del av teodicéproblemet utan snarare ett ”utslag av mänsklig 
dumhet eller ondska, möjligen det förra och då förorsakad av de verkliga folkfienderna, som 
beräkna att vinna ekonomiska fördelar av den nöd, som krig alltid medför.”96 Som motstånd till 
dessa folkfiender (judar) – vilka anklagades för att ämna monopolisera den (kristna) europeiska 
ekonomin för att sålunda tillskansa sig ekonomiskt kapital – menade Hannerz att det var en 
evangelisk och nordisk uppgift att hjälpa de naturliga anlagen till utveckling. Hjälp ansågs 
kunna ges på olika vis. Ett exempel var att ”förinta den gamla jerusalemska tempeltjänsten, som 
nu bär namnet Börsen.”97  
     Trots att judenheten påstods vara modernitetens bakomliggande kraft, opponerade sig 
Hannerz även mot moderniteten som fenomen. Den uppfattades som samtidens största hot mot 
den ”nya reformation” SRR eftersträvade, ”ty i en stadskulturens gyllene tid uppkommer lätt 
böjelsen att permanenta även trosformerna, varigenom trons värld petrificeras och andens liv 
förkväves.”98 Moderniteten och dess medföljande krig uppfattades därför som en ”giftsvamp” 
som i slutändan ”kommer att medföra kulturens och hela den vita rasens undergång.”99 
     Den modernitetsinriktade antisemitismen, som gjorde det möjligt att likställa judenheten 
med kapitalismen, hindrade inte Hannerz från att använda sig av religiösa konnotationer. För 
honom hade Jesus till en början varit övertygad om att judendomen var reformationsvänlig men 
att han börjat anklaga judarna för synd när det uppdagats att judendomen var en tradition som 
motsatte sig progression. Således var det ”icke ödmjukt antagande av tusenårig ’helig’ tradition 
utan djärvt förkastande av föråldrade gudaktighetsformer i lära och liv, som förde honom till 

                                                             
94 Hannerz, Den levande gudens ord, 13. 
95 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 19. 
96 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 19. 
97 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 17. 
98 Hannerz, Den levande gudens ord, 3. 
99 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 17. 
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döden.”100 Hannerz menade av den anledningen att det sedan Jesu verksamhet pågått en intern 
teologisk strid mellan Gamla Testamentets (GT) legalism och Jesus etisk-religiösa moral. 
Eftersom lärjungarna var av judisk börd hade Jesu budskap således iklätts ”judisk dräkt.”  
     Följaktligen var kristendomen i behov av en teologisk pånyttfödelse. I enlighet med Hannerz 
teologiska syn – där Guds manifestering tolkats olika genom historien och att Skriftens judiska 
beslöjning var skadlig – skulle denna återgång baseras på en ”germanisering” av Jesu ord som 
tilltalade det nordiska kynnet.101 Han fann sig i insikten att det krävdes vissa teologiska 
revideringar. Den viktigaste var borttagandet av GT ur Bibeln på grund av dess ”otidsenlighet”. 
Också naturenligheten bedömde Hannerz bestrida dess legitimitet. Den sistnämnda motiverades 
utifrån tre faktorer: dess kunskapsteori, världsförklaring och moral. Den kunskapsteoretiska 
anledningen byggde på antagandet att det var omöjligt att bevisa Jahves102 existens varför judisk 
gudstro inte uppfattades som annat än ”spöktro”. Världsförklaringen som beskrevs i GT ansågs 
stå i oförenlig strid med nutida vetenskap, exempelvis betraktade Hannerz Evas skapelse som 
lika biologiskt onaturlig som den grekiska myten om Atenas framspringande ur Zeus huvud.103 
Den moraliska anledningen slutligen beskrevs som skadlig för den nordiska fromheten eftersom 
GT inte tycktes känna till samvetet. Jahve var en ”chauvinismens Gud” som in i det sista var 
mottaglig för mutor och smicker,104 karaktärsdrag Hannerz ansåg ligga i judarnas natur.   
     Tanken att stryka GT ur den kristna urkunden motiverades med att raderingen skulle ersätta 
den ångestfyllda slavsjälen med den stolta människan. Ett exempel på varför var att 
arvsyndsläran, som betraktades som en förolämpning mot ”germansk” sedlighet, tycktes sakna 
teologisk sanktion. Tron på människans uppstigande bedömdes betydelsefullare än tron på 
hennes fall, varför Hannerz hänvisade till den tyska mystiken vars världsbetraktelse uppfattades 
som mer förenlig med förnuftet än ”lagisk judendom och paulinsk lagreligion.”105 
     Ett elementärt steg för Hannerz var att upphöja det ”germanska” själslivet i förhållande till 
andra kristna traditioner. Detta skulle genomföras genom att distansera sig från den romersk-
katolska kyrkan, vilken han anklagade för att ha tillämpat den döende antikens pessimism och 
närmast utplånat Evangeliets glada budskap om människovärdet. För Hannerz var 
”medelhavsmänniskan” företrädare för katolicismens föråldrade trosuppfattning, vars själsliv 
beskrevs som oförenligt med nordbons:  

Medelhavsmänniskans själ är jordbunden och längtar efter överjordisk frälsning, nordbons känner sig hemma 
även på jorden och strävar att genom arbete förvandla den till en lustgård. Den förra tror på en skapelse från 
ovan, den senare skönjer i själva naturen en levande utveckling. Den förra söker än här, än där, ofta i extasen, 
saliga stunder; den senare upplever det eviga i det lugna natursammanhanget; den förra fruktar en slutlig 
fördömelse, den senare känner vördnadsfull aning om den gudomliga gnistan som en kraft i det egna bröstet 
och söker befrämja dess allt klarare låga.106   

                                                             
100 Hannerz, Den levande gudens ord, 15. 
101 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 30. 
102 Hannerz använde det hebreiska ordet för Gud, ”Jahve”, för att distansera sig från den judiska tron. Rent 
konkret innebär det att judendomen har en annan Gud än kristendomen, på samma sätt som Allah ibland 
beskrivs som den islams egen Gud. 
103 Hannerz, Den levande gudens ord, 21. 
104 Hannerz, Den levande gudens ord, 20-2. 
105 Hannerz, Den levande gudens ord, 29. 
106 Hannerz, Den levande gudens ord, 12. 
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Distanseringen från katolicismen krävde enligt Hannerz tre mål: en germansk kristendom, en 
Luther-ande som utgjordes av en manlig obruten bondkraft, och heroisk fromhet. För att dessa 
skulle kunna uppnås menade Hannerz att tron behövde vara natur- och tidsenlig.107 Det var 
således en heroisk Jesus som skulle dyrkas, en Jesus som levt som en hjälte och dött ensam som 
en hövding ”utan tack, utan erkännande från något mänskligt håll” men som i fast 
gudsförtröstan ”gjort sin plikt på den himmelske Faderns arbetsfält.”108 
     Märk väl att ett genomgående tema i Hannerz texter låg på betoningen av den heroiska 
individualismen, vilken frånskiljer sig från den judiskt associerade materialistiska 
individualismen. Utifrån ett sådant tänkande är den frie nordiske individen av naturen 
självuppoffrande, tapper och pliktmedveten. Hannerz framlyfte således det fascistiska 
människoidealet genom att sammangjuta den vanliga människan med Kristusgestalten. 
Själviskhet antogs innebära det mänskliga livets död, varpå han framhöll att Gudsrikestanken 
avsåg en folkgemenskap där ingen över- och underordning existerade. Folkgemenskapens 
grund skulle i stället byggas på ett inbördes tjänande i enlighet med det ”goda syskonsinnets 
uppfinningsrikedom.”109 Förhoppningen var att denna sociala förhållning inte bara skulle 
utmynna i att individen fann Guds rike inom sig, utan också inom den enskilda 
folkgemenskapen. Denna närmast utopiska teologiska samlevnadsform betraktades inte som en 
gåva från Gud. Evighetssanningar, menade Hannerz, är något ”folket” behöver kämpa för 
varför han beskrev kulturkamp som en ”evangelisk plikt.”110 
     I det här avsnittet har det undersökts hur Sveriges Religiösa Reformförbunds radikala 
liberalteologiska exegetik kunde komma till uttryck i praktiken. Genom att titta närmare på 
pastor Nils Hannerz evangelisk-nordiska tro har det fastställts hur tanken om en ”ny 
reformation” kunde hänga samman med Förbundets föreställningar om ”ras” och judar. 
Hannerz är ett exempel på att det inte är en motstridighet att samtidigt vara kristen och fascist. 
Han illustrerar snarare hur kristendomen kan legitimera ens fascistiska övertygelser.

                                                             
107 Hannerz, Den levande gudens ord, 15. 
108 Hannerz, Den levande gudens ord, 24. 
109 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 7-12. 
110 Hannerz, Evangelisk nordisk tro, 28. 



 

Avslutande Diskussion 
Syftet med det här arbetet har varit att analysera om Sveriges Religiösa Reformförbunds 
radikala liberalteologiska exegetik kunde möjliggöra en sammangjutning av kristendom och 
fascism. Arbetet har utförts som en deskriptiv innehållsanalys där Förbundets material, vilket 
primärt utgjordes av tidskriften Religion och Kultur, har studerats extensivt. Tidskriften har 
undersökts med intervaller om fem år mellan 1930-1950. Därtill har en socialkontruktivistisk 
teori, där tanken om att världen innehåller en rad olika föreställningar om hur världen är 
konstruerad – vare sig de är sociala, kulturella, politiska, religiösa, ekonomiska eller historiska 
– är bärande, varit till hjälp. Teorin har i sin tur förlitat sig på Michel Foucaults begrepp 
”diskurs” och ”genealogi”, vilka varit till hjälp för att dechiffrera det fascistiska kodspråket. 
     Analysen pekar på att Sveriges Religiösa Reformförbund kunde sammangjuta religion (i det 
här fallet, kristendom) och fascism utifrån en radikal liberalteologisk exegetik. De var en del av 
den fraktion inom fascismen som här har kallats klerikal fascism, en klassificering som 
signalerar att de inte kan betraktas som en fascistisk rörelse i sin helhet, utan snarare att de var 
en del av ett större fascistiskt nätverk som sträckte sig över de svenska gränserna men också 
internationellt. Det klargörs genom en kontextuell översikt som visar att en stor del av 
Förbundets medlemmar var aktiva på andra håll i Sveriges fascistiska landskap, exempelvis i 
Riksförbundet det Nya Sverige och Samfundet Manhem, men också att internationella 
företrädarare för den klerikala fascismen inte bara influerade Förbundet i form av att närvara 
som gästföreläsare vid dess konferenser utan också för att somliga av dem – de nazityska 
liberalteologerna Hans Lietzmann och Walter Bauer bland andra – blev medlemmar i SRR.  
     Sveriges Religiösa Reformförbunds sammangjutning av kristendom och fascism kom till 
uttryck på olika vis, främst genom dess hänvisning till kristendomens behov av en ”ny 
reformation”, vilken också genomsyrade dess syn på ”ras” och judar. Dock kan SRR, som Lena 
Berggren påminner oss, ”inte i sin helhet kategoriseras som rasistiskt och antisemitiskt.”1 
Däremot hade de rötter som gick tillbaka till sådana källor samt kontinuerliga samarbeten med 
rörelser, partier och förbund där rasismen och antisemitismen hade en central plats.  
     Dessa tre delar – tanken om en ”ny reformation” och synen på ”ras” och judar – har 
analyserats i varsin del och därefter fogats samman i en redogörelse av pastor Nils Hannerz för 
att illustrera hur dessa föreställningar korrelerade med varandra. Denna korrelation låg till 
grund för varför uppfattningen att raslagarna var instiftad av Gud kunde bli teologiskt – och i 
viss mån empiriskt – hållbar. För att vi skall kunna närma oss en slutsats på ett pedagogiskt vis 
kommer analysens delar som berör Sveriges Religiösa Reformförbund också här att diskuteras 
separerade från varandra för att slutligen fogas samman i diskussionen om Nils Hannerz. 
     Det genomgående inslaget i Sveriges Religiösa Reformförbunds diskurs var antydan om 
kristendomens behov av en ”ny reformation”. Denna indikation signalerade att Martin Luthers 
reformation inte hade fullbordats utan stoppats upp av judendomen och katolicismen. Emanuel 
Linderholm, Förbundets förste ordförande, yttrade bland annat att protestantismen misslyckats 

                                                             
1 Lena Berggren, Blodets renhet: En historisk studie av svensk antisemitism (Malmö: Arx, 2014), 164. 
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och förblivit ”halvt katolsk.”2 Dock baserades inte detta antagande primärt på en antisemitisk 
konspiration (att judarna infiltrerat kristendomen genom katolicismen) utan snarare på att 
kristendomens ursprung och syfte behövde återfinnas genom ett kristendomshistoriskt sökande. 
Allt som infogats efter Jesu död – tron på Jesus som Guds inkarnation, Mariakulten, munk- och 
klosterlivet samt en allt mer mammonliknande karaktär av kyrkans män – behövde raderas. Inte 
blott för att rädda religionen utan också kulturen. Detta är en viktig aspekt för att komma 
underfund hur SRR kan betecknas som klerikalt fascistiskt.  
     Eftersom SRR beskrev religion och kultur som uttryck för samma sak bottnade antagandet 
i att de bägge stod inför samma öde. Om kristendomen inte reformerades i grunden ansåg SRR 
att den skulle förfalla under den spridande gudlösa moderniteten. I och med att Sverige är ett 
kulturellt sett kristet land antydde kristendomens förfall också att landet Sverige stod på kanten 
till detsamma. Således kan Förbundets projekt om en ”ny reformation” betecknas som en i 
grunden teologisk och därmed nationell pånyttfödelse. Sådana strävanden kan förvisso inte 
uppstå varsomhelst. Det krävs särskilda händelser i en särskild kontext för att lyckas. I 
analysdelen lanserades en självformulerad tes om hur denna kontext behöver se ut: Den 
klerikala fascismens enda chans att ta fart utan att krossas är i en relativt avancerad religiös 
nation som genomgår en teologisk eller icke-teologisk strukturell kris som direkt eller indirekt 
anses påverka nationen destruktivt där motståndet mot denna påverkan tar sig teologiska 
uttryck i form av ett påstått av Gud sanktionerat uppvaknande.   
     Synen på ”ras” var relativt konsekvent och hängde samman med synen på den ”nya 
reformationen”, varför konsekvensen blev att raslagarna ansågs ha gudomlig sanktion i 
polygenisk bemärkelse. Till en början präglades Förbundets texter, analyser och ståndpunkter 
av rasbiologi. Det var inte slumpartat i och med att Sverige var internationellt eftertraktat 
gällande rasbiologisk forskning, vilket påvisas av att Statens Institut för Rasbiologi (det första 
av sitt slag i världen) öppnade portarna i Uppsala 1922. Med tiden började Förbundet emellertid 
röra sig allt mer mot rasmystiken. Också det kan ses i ljuset av den svenska rasbiologin som 
mot slutet av 1930-talet börjat förlora anseende. Samröret mellan radikal liberalteologisk 
exegetik, rasbiologi och rasmystik ledde till att Kristusgestalten fråntogs sin gudomlighet och 
porträtterades i stället som ett ariskt maskulinitetsideal, vars liv, lära och gärningar framställdes 
som typexempel på hur den ”fascistiska människan” skulle handla: pliktmedvetet med 
kontinuerliga tankar om ”folkets” eller ”rasens” fortlevnad.  
     Även om synen på judar var inkonsekvent går det att uttyda några genomgående drag hos 
SRR för att se hur den samspelade med det socio-teologiska projektet om en ”ny reformation”. 
Det primära draget var att judarna kopplades till modernitetens destruktiva inflytande på 
europeisk (det vill säga kristen) kultur. Här är det värt att betona utmaningen i att tyda och 
avkoda fascismens terminologi. Vid första anblick förefaller agendan blott vara 
antimodernistisk, men vid närmare analyser har det möjliggjorts att – för att tala med Foucault 
– gå bortom det sagda och i stället studera det osagda, vilket är det som egentligen sägs.3 
Antimodernismen fungerar därigenom som en metonym för judendomen. 

                                                             
2 Emanuel Linderholm, Handlingar till Sveriges Religiösa Reformförbunds första religionsvetenskapliga kongress 
i Stockholm den 23-25 sept. 1931 (Stockholm: Hugo Geber, 1932), 19. 
3 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (New York: Routledge Classics, 2002), 143. 
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     Vad som skiljde synen på judar hos SRR från den övriga svenska klerikala fascismen var 
frånvaron av den teologiska antisemitismen. Av det analyserade materialet tillhörande 
Förbundet har inga referenser till ”Kristi mördare” eller ”djävulens följeslagare” hittats. I stället 
hänvisade Förbundet till modernitetens destruktivitet, vilken inbegrep teknologi, fåfänga och 
gudlöshet. Förvisso gjordes religiösa hänvisningar till judarna vid vissa tillfällen. Då beskrevs 
de som lata och frivilligt fångade av Gamla Testamentets legalism. Därtill associerades de 
(implicit) som teologiska femtekolonnare som sökte lägga beslag på Jesus. Emellertid kvarstod 
hänvisningarna till moderniteten som det genomgående draget.  
     Dessa teser sammanfogades i den teologi pastor Nils Hannerz kallade för evangelisk nordisk 
tro. För Hannerz hade den kristne Gudens ord alltid funnits människan tillgängligt men att hon 
till följd av ha levt på olika platser i olika tider tolkat budskapet på olika vis, vilket gett utlopp 
för en stor mångfald av religiösa traditioner. En sådan föreställning skall inte förstås som våra 
dagars religionsfrihet. För Hannerz (och SRR) var religion och kultur samma sak varför religiös 
instabilitet följaktligen innebar att den också var kulturell. Därtill ansågs raslagarna ha teologisk 
sanktion, varför strävan efter rasrenhet blev en religiös plikt. Hannerz kan därför sägas företräda 
en religio-pluralistisk idé om att religiöst (och därmed kulturellt) homogena grupper bör leva 
åtskilda, om än potentiellt likställda.    
     Hannerz syn på ”ras” – vilken sammangjöts dels med teologi, dels med antikapitalism – 
ledde till att hans syn på judar fick två spår. Det ena var rent teologiskt där judendomen ansågs 
vara teologiskt förslappad, förlegad och alltför legalistiskt bunden; det andra överensstämde 
med Förbundets allmänna ståndpunkt om att judarna var modernitetens och materialismens 
bakomliggande kraft som sög ut det svenska ”folkets” ekonomiska kapital som förvirrade 
ungdomen vilket med tiden antogs skulle leda kristendomen till dess förfall – både i religiös 
som kulturell bemärkelse. Att judendomen ansågs ha legat bakom Första Världskriget är ett 
exempel på det. Av den anledningen tillämpade han synen på Jesus som ett ideal av hur den 
fascistiska människan skulle vara: pliktmedveten och maskulin som i varje moment hade 
”folkets” eller ”rasens” fortlevnad i åtanke.  
     Nils Hannerz är ett exempel på hur Sveriges Religiösa Reformförbunds radikala 
liberalteologiska exegetik kunde tillämpas i praktiken. Han illustrerar också, i form av sitt 
parallella medlemskap i Samfundet Manhem, hur Förbundet kan ha spridit sin teologi och 
upptagit externa uttolkningar. Förbundets betydelse för denna kontext i stort och den klerikala 
fascismen i synnerhet är emellertid något som behöver undersökas mer utförligt. Exempel på 
frågeställningar är: Vad hade Sveriges Religiösa Reformförbund för roll i den svenska 
fascismen? Hur såg dess interna relationer ut, likaså dess externa relationer med mer 
medlemsstarka klerikala rörelser som Kyrkliga Folkpartiet? Framför allt, varför tycks de ha 
tagit avstånd från fascismen?  
     Sveriges Religiösa Reformförbund ger belägg för att det är möjligt att samtidigt vara kristen 
och övertygad fascist. I synnerhet då den kristna tron kan ligga till grund för ens fascistiska 
övertygelser. I vår egen samtid är olika grader av nationalistiska grupperingar på framväxt i 
bland annat Ungern, Frankrike, Storbritannien, Polen, Skandinavien, Nederländerna och 
Grekland. Det är grupperingar med en lång tradition av strävan efter nationell pånyttfödelse, 
vilken legitimeras genom hänvisningar till det kulturella, allt som oftast kristna, arvet. Ibland 
med stöd av Gud. 
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Bilaga 1: Sveriges Religiösa Reformförbunds 
tillkomst, stadgar och styrelse 
     Efter någon tids samråd mellan för saken intresserade personer inom olika delar av landet 
kallades dessa av Prof. Em. Linderholm till konstituerande sammanträde i Stockholm 
Reformationssöndagen den 12 maj 1929. Efter högmässopredikan av denne i S:ta Clara kyrka 
över ämnet Enhet och splittring i gudsbild och tillbedjan, följde sammanträdet i S:ta Clara 
kyrkosal, som med vidsynt tillmötesgående av församlingens kyrkoherde, G. Bokander, 
upplåtits. Efter en psalm, bön och hälsning samt inledningsföredrag av initiativtagaren, följde 
under dennes presidium en ingående och allvarlig diskussion av det framlagda stadgeförslaget 
och beslöts att bilda en sammanslutning under namn av Sveriges Religiösa Reformförbund. En 
interimsstyrelse med Prof. Em. Linderholm såsom ordförande tillsattes för stadgarnas 
slutredigering och andra nödiga åtgärder. Uppdraget utfördes vid ett sammanträde i Linköping 
den 17 och 18 aug., varefter Förbundet Mikaelssöndagen den 29 sept. 1929 åter samlades i S:ta 
Clara, varvid Förbundets nu gällande stadgar antogos och ordinarie styrelse valdes. 
     S. R. R. F:s stadgar äro i de §§, som äga mera allmänt intresse, av följande lydelse: 
     § 1. Om Förbundets syfte. Förbundet utgör en sammanslutning av svenska män och kvinnor, 
som vilja åt vårt folk bevara en etisk-religiös livsåskådning och ett av denna bestämt folk- och 
kulturliv. Det vill i detta syfte verka för en andlig frigörelse, till en förenklad och fördjupad 
religiös åskådning i evangeliets anda utan dogmatisk bundenhet, och för en ansvarsmedveten 
etisk livsföring i samklang med tidens djupaste sedliga övertygelse och krav. 

     Förbundet binder icke sina medlemmar vid några bekännelseformer, utan respekterar deras personliga 
åskådning och hävdar den vetenskapliga frihetens rätt och nödvändighet i teologisk såväl som annan forskning 
samt tros- och samvetsfrihet i kyrka, skola och samhälle. Det är villigt att samverka med alla kristna samfunds 
och högre religioners reformvänliga bekännare i mänsklighetens stora livsfrågor. 
     Förbundet vill förövrigt i tro på släktets framtid och intresse följa nutidens liv och arbete på skilda områden. 
Det vill verka för en djupare förståelse av det mänskligas egenart och höghet samt för en starkare känsla av 
både det sociala och det individuella ansvarets ofrånkomlighet: det vill främja arbetet för folkstammens sundhet 
och hälsa samt för fred, rätt och rättfärdighet såväl i det nationella som internationella livet. 

     § 2. Om nödvändigheten av en ny reformation. Såsom ett grundvillkor för bevarandet av en 
religiös livsåskådning hos vårt folk hävdar Förbundet nödvändigheten av en ny kyrkoreform, 
utgående från Jesu eget evangelium om Gud och Guds rike, hans gudstro och gudstillbedjan, 
under beaktande av det etisk-religiösa tänkandets och livets utveckling i evangeliets anda till 
nyuppbyggnad av den kristna tros- och världsåskådningen och dess nyorientering i nutidens 
tankeliv och världsbild. 
     § 3. Om Förbundets arbetsformer. Förbundet vill utge en tidskrift för att främja en fri, öppen 
och ärlig diskussion i den religiösa frågan samt en nygestaltning av kyrkans förkunnelse, 
gudstjänst och heliga handlingar och av religionsundervisningen i kyrka och skola. 
     Det vill vidare i mån av tillgångar stödja vetenskapliga teologiska studier, forskningar och 
religiöst författarskap samt vidare anordna offentliga gudstjänster, föredrag och diskussioner 
och i övrigt verka för samfällt arbete i föreningslivets former. 
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     § 5. Om årsstämma och generalkonferens. Förbundets årsstämma och generalkonferens 
hållas årligen i Stockholm eller i annan lämplig stad å tid, som förbundsstyrelsen bestämmer. 
     § 6. Om medlemsskap [sic]. Medlemsskap [sic] i Förbundet kan vinnas av svensk man eller 
kvinna, som fyllt 18 år, omfattar Förbundets syfte samt vill stödja och främja dess strävan och 
arbete. 
     (Anmälan om inträde i Förbundet kan ske antingen till dess ordförande, sekreterare eller 
skattmästare, helst den sistnämnde.) 
     Till Förbundets ordförande valdes Prof. Em. Linderholm, Uppsala. Ordinarie medlemmar i 
Styrelsen, som själva nämner sina övriga funktionärer, blevo: 
     Hovpredikanten Teol. D:r Clemens Åhfeldt, Stockholm. 
     Kyrkoherden Teol. D:r H. Neander, Estuna, Uppland. v. Ordf. 
     Professorn Med. D:r Ivar Broman, Lund. 
     Landshövdingen Nils Ringstrand, Umeå. 
     Kyrkoherden, Led. av I Kam., Karl Sandegård, Lilla Edet. 
     Advokaten Edv. Gidén, Göteborg. 
     Kyrkoherden Aug. Bruhn, Skepparslöv, Skåne. 
     Pastorsadj. Fil. lic. Per Bolinder, Sandviken. Sekreterare. 
     Professorn D:r Sv. Ekman, Uppsala. 
     Docenten D:r Hilma Borelius, Lund. 
     Översten S. Erik Bjurggren, Eksjö. Skattmästare. 
     Kyrkoherden O. Busch, Spånga, Uppland. 
     Biträdande sekreterare blev suppleanten Red. C. F. Hammar, Uppsala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Religion och Kultur 1 (1930): 5-7] 
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Bilaga 2: Evangelisk Nordisk Tro 
 

 

EVANGELISK NORDISK TRO 

Till nordiske kämpen Ernst Bernhard Almquist 

TRO EJ att alltets Gud lever i himlen blott,  
ånej – i bondens bröst vår Gud Allfader är!  
Manhem är ingen myt, Valhall finns här på jord. 
Döda och levande äro i anden ett. 
Karlen, som plogen för, krigarn, som blöda lärt, 
hjälten, som stammen rest, dröja i evighet  
kvar djupt i folkets själ. 
Allt vad de äkta känt, erfarit, ärligt gjort, 
hör ej till tid och rum, stannar i ljusets värld –  
bliver i Gud. 
Kämpen av nordisk stam, liknar vår Fader mest, 
kärv är hans uppsyn, ty mödan i marken hård  
format hans hand och håg, adlat i hans tro –  
tron på att kraftens Gud lever i bondens blod,  
andas i rasens liv, verkar i folkets själ –  
väldig och vis. 

Svensk, som ditt samvet slår, så som din själ ser ut, 
som du dig själv beter – är ock din Gud. 
Gud är i dig och mig, vi ock i Fadren är,  
finns du, finns även Han, är jag, är Gud. 
Synd är ej längre skuld, då du ditt felsteg har  
funnit och innerligt ångrat i hjärtats sal. 
Renhet är själens mål, rasens och släktets väg. 
Ära är i evighet, andlighetens kamp. 
Detta är i andens lag, livets och Jesu lag: 
Tro vi på hjältens gry, hjälper oss Gud!  

 
C-E Carlberg 
 
 

 
 

 
 

[Nils Hannerz, Den levande gudens ord (1934), 35] 


