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Förord 

Efter fyra år är äntligen min uppsats klar. Jag vill tacka min handledare Henrik Rosengren för 
att han ställt upp under dessa år, trots långa uppehåll, då jag har koncentrerat mig på mitt arbete 
som lärare. Jag har under denna fyraårsperiod (sakta men säkert) lärt mig hur viktig det är att 
hålla sig till ämnet, svara på frågorna och hålla uppsatsen stringent. Detta tar jag med mig som 
en insikt. Samtidigt som det har varit jobbigt att skriva arbetet, har det varit en enorm utmaning 
att gestalta någons liv genom att skriva en biografisk uppsats.       
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INLEDNING 
År 2006 utgavs boken Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna 

Sverige skriven av historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh. Författarna diskuterar i 

boken ”svenskens” föreställningar om folkhemmet och kollektivism och vilka karakteristiska 

drag som är utmärkande för svenskar. Titeln Är svensken människa? lånade de av författaren, 

journalisten, arkeologen och skribenten Sanfrid Neander-Nilsson (1898-1950), som 1946 gav 

ut en bok med samma namn. Berggren och Trägårdh använder även Neander-Nilssons bok i sin 

forskning och diskuterar hans åsikter i skildringen av ”svenskheten”. De kommer exempelvis 

fram till att Neander-Nilsson liknade svensken vid en psykopat med rädsla för andra människor. 

Berggren och Trägårdh kan också utläsa hos Neander-Nilsson att svensken är blyg, dålig på 

kärlek och hatar barn.1 Neander-Nilssons skildring av ”svenskheten” var enligt Berggren och 

Trägårdh negativ och provocerande till sin natur. Berggren och Trägårdh gör även ett försök att 

placera Neander-Nilsson i sin samtid. De finner att Neander-Nilsson hade en koppling till 

högerradikala rörelser: 

 

Fascismens uppmarsch kom att påverka honom starkt; under mellankrigstiden publicerade han ett 

antal positiva skildringar av såväl Mussolinis Italien som Hitlers Tredje rike. Politiskt sympatiserade 

han med den högerradikala rörelsen Sveriges nationella förbund – som brutit sig ur Högerpartiet – 

och vars grundhållning han torgförde som journalist och redaktör i diverse konservativa svenska 

dagstidningar.2  

 

Berggrens och Trägårdhs ideologiska positionering av Neander-Nilsson väcker många frågor. 

Martin Kylhammar diskuterar biografisk metod och hur en forskare ska förhålla sig till en död 

människa som ska biograferas. Han betonar att den döde människan inte kan försvara sig och 

att det ska respekteras av skribenten.3 I min tidigare uppsats, där jag behandlade antisemitism 

och nationalsocialism, kom jag fram till att Neander-Nilsson hade antisemitiska åsikter men 

ogillade nationalsocialismen. Därför blev jag förvånad när jag läste stycket om 

Neander-Nilsson i Berggrens och Trägårdhs bok. Kunde min analys vara fel? Hade jag missat 

något? Var fick de sina uppgifter ifrån? Vem var egentligen Sanfrid Neander-Nilsson och var 

stod han i olika frågor? Jag ville ha svar på frågorna som dykt upp. Kunde jag genom att 

                                                 
1 Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige, 
Stockholm 2006, s. 17f. 
2 Berggren & Trägårdh, 2006, s. 18f. 
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specialstudera Neander-Nilsson, skapa en mer mångtydig bild av honom och finna klarhet i 

frågan om han var nazistsympatisör eller inte?   

      

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är dels att positionera Neander-Nilsson ideologiskt och diskutera 

huruvida han hyste nazistiska åsikter. Jag kommer också att studera Neander-Nilssons 

förhållande till nationalismen. En ingång till detta är att fördjupa sig i hur Neander-Nilsson såg 

på ”svenskheten” och vilka eventuella motbilder och förebilder som fanns och vad denna 

”svenskhet” konstruerades utifrån. Jag kommer därför att specialstudera ett urval av 

Neander-Nilssons böcker, diktsamlingar, recensioner och artiklar för att försöka bringa klarhet 

i dessa frågor. De nationella mot- och förebilderna som studeras är ”juden”, ”svensken” och 

”tysken”. Neander-Nilsson kommer även att fungera som biografiskt prisma. Via hans 

offentliga ställningstaganden och receptionen av dessa kan delar av den samtida nationalismen 

belysas. Mina frågor lyder 

 

 Hur konstruerades ”juden” som nationell motbild i Neander-Nilssons texter? 

 Hur yttrade sig Neander-Nilssons syn på ”svenskheten” i allmänhet och i relation till 

”det judiska” i synnerhet? 

 Vilka åsikter hyste Neander-Nilsson i frågan om nationalsocialismen, Hitler och 

”tysken”? 

 Var kan rötterna till Neander-Nilssons uppfattningar finnas? 

 Hur kan Neander-Nilssons syn på ”svenskhet”, ”svenskens” motbild och ”svenskens” 

förebild, placeras in i den samtida nationella diskursen? 

Sanfrid Neander-Nilsson – en kort biografi 

Sanfrid (”Sascha”) Neander-Nilsson föddes den19 januari 1898 och dog den16 maj1950. Han 

var son till Sissa Olsdotter Böös och Nils Daniel Jonsson Neander.4 Han växte upp på Lister, en 

                                                                                                                                                         
3 Martin Kylhammar, ”Biografiska faktoider. Personhistoriens försanthållna felaktigheter”, i Henrik Rosengren & 
Johan Östling (red.), Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre, Lund 2007, s. 152. 
4 http://www.snl.no/.nbl_biografi/Lise_Lindb%C3%A6k/utdypning, 2011-02-23 
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halvö med omgivande landsbygd i sydvästra Blekinge.5 Byn bestod av tolv gårdar längs en väg. 

Bönderna ägde jorden i byn och hyrde ut tomterna till dem som var intresserade. 

Neander-Nilssons pappa och bror var sjömän och brodern dog ute på sjön.6 Han utbildade sig 

till arkeolog och var med vid utgrävningar i Grekland mellan 1924 och 1926.7 Neander-Nilsson 

var stolt över sin examen i arkeologi och i dikten Ruiner (1929) beskrev han sitt 

universitetsbevis så här: ”[t]y efter fjorton och en halv terminer fick jag ett intyg från min 

fakultet om specialbegåvning för ruiner och interpretatorisk färdighet”.8 Under utgrävningarna 

i Grekland mötte han sin första fru, journalisten och författaren Lise Lindbæk, De gifte sig 1927 

och fick ett barn, Janka, tillsammans. Lindbæk kunde dock inte leva tillsammans med 

Neander-Nilsson på grund av hans nazistsympatier och hon lämnade honom 1933.9     

     Han började tidigt med att skriva resebrev och reseskildringar. Sitt möte med Grekland och 

den grekiska befolkningen, skildrade han i Grekiska vardagar (1928) som han, enligt 

recensenten i Stockholms-Tidningen (ST), hade åkt till för sin fascination av antiken.10  

     Han blev 1927 korrespondent på Nya Dagligt Allehanda (NDA), en konservativ 

högertidning, som av nationalsocialisterna ansågs protysk. 11  Nya Dagligt Allehanda var 

dokumenterat vänligt inställd till Nazityskland efter nationalsocialisternas maktövertagande 

1933. Leonard Ljunglund, som var chefredaktör under tiden för Hitlers maktövertagande, skrev 

antisemitiska ledare i tidningen och när han slutade på tidningen 1936 tonades antisemitismen 

ner.12  

     År 1929 kom Spöknippet och korset ut på bokmarknaden, och i den skrev Neander-Nilsson 

om situationen i Italien efter fascismens seger. Han fokuserade i denna bok på fascismen i 

relation till den katolska kyrkan.13 Han fortsatte med reseskildringar, och berättade om sin resa 

genom Italien till slutdestinationen Tunisien i Från alperna till öknen (1931).14 I Européer, 

politiska porträtt (1932) skildrades europeiska makthavare, där bland andra Hitler och Stalin 

skärskådades. 15  Kontinenten i kaos (1933) skrev Neander-Nilsson under sin resa genom 

Tyskland och Östeuropa. Han beskrev här tyskarnas relation till polackerna och de olika 

                                                 
5 A. Ö. ”Lovsång till Lister”, Stockholms-Tidningen 1/6 1947. 
6 Sanfrid Neander-Nilsson, Byn under berget, Stockholm 1945, s. 8 & 10. 
7 Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. Lindorm – O, Stockholm 1949, s. 413. 
8 Sanfrid Neander-Nilsson, Resan ut och andra dikter, Stockholm 1929, s. 69. 
9 http://www.snl.no/.nbl_biografi/Lise_Lindb%C3%A6k/utdypning, 2011-02-23 
10 Ernst Nachmanson, ”[…] dagar.” Stockholms-Tidningen 8/11 1928. 
11 Åke Thulstrup, Med lock och pock. Tyska försök att påverka svensk opinion 1933-1945, Stockholm 1962, s. 30. 
12 Henrik Rosengren, ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma 
omkring 1920 – 1950, Lund 2007, s. 286 – 287.  
13 Sanfrid Neander-Nilsson, Spöknippet och korset. Studier och observationer under ett år i Italien, Stockholm 
1929. 
14 Sanfrid Neander-Nilsson, Från alperna till öknen, Stockholm 1931. 
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”folken” i Östeuropa.16 Efter Hitlers maktövertagande 1933, åkte Neander-Nilsson ner till 

Tyskland för att skapa sig en bild av landet. Detta resulterade i boken Möte med tredje riket 

(1934), där Neander-Nilsson inriktade sig på att analysera nationalsocialismen i förhållande till 

”det tyska folket”.17  

     Efter boken Möte med tredje riket tog han paus i sitt författarskap och blev 1937 

chefredaktör på Göteborgs Morgonpost. Tidningen var konservativ i politiskt hänseende och 

var en av de mindre i Göteborg. Göteborgs Morgonpost trycktes i 15 000 exemplar under tiden 

för andra världskriget och en stor del av abonnenterna bodde utanför Göteborg. Detta att 

jämföra med Göteborgs-Posten som mest trycktes i 192 000 exemplar 1945 och hade en 

täckning på 80 procent av Göteborgs hushåll. Göteborgs Morgonpost försökte öka sina 

upplagor genom att rensa ut nazistsympatisörer ur tidningens organisation 1943, men lyckades 

inte öka upplagan nämnvärt och tidningen fortsatte gå med förlust. 18  I en recension av 

Neander-Nilssons Är svensken människa i Svenska Dagbladet 1946 kommer kritikern in på att 

Neander-Nilsson numera är ”placerad på den utsatta och föga tacksamma posten som chef för 

svenska högerns enda göteborgstidning – en sannskyldig David i kamp med de mer eller mindre 

liberala jättarna GHT och GP”.19       

     I ett äldre biografiskt lexikon, Svenska män och kvinnor (1949), står det att Göteborgs 

Morgonpost under Neander-Nilssons chefredaktörskap, närmade sig Sveriges Nationella 

Förbunds åsikter ideologiskt.20 Nationella Sveriges Förbund var enligt historikern Karl N.A. 

Nilsson en rasistisk och antisemitisk organisation.21 Historikern Heléne Lööv har forskat i 

Sveriges Nationella Förbunds historia. Hon har kommit fram till att organisationen redan från 

starten 1934 förhöll sig positivt till Hitler och det nationalsocialistiskt styrda Tyskland. 

Företrädare för Sveriges Nationella Förbund hade även kontakt med tyska diplomater. 

Diskussionerna mellan parterna handlade bland annat om att ge ut en tidning i Sverige som 

skulle vara positiv till Nazityskland. 22  Jag har inte kunnat hitta några belägg för att 

Neander-Nilsson tillhörde Sveriges Nationella Förbund eftersom han inte finns omnämnd i 

historikern Holger Carlssons Nazismen i Sverige – ett varningsord (1942) eller i Tobias 

                                                                                                                                                         
15 Sanfrid Neander-Nilsson, Européer, politiska porträtt, Stockholm 1932. 
16 Sanfrid Neander-Nilsson, Kontinenten i kaos, Ögonblicksbilder från Europas orosdistrikt, Stockholm 1933. 
17 Sanfrid Neander-Nilsson, Möte med tredje riket, Stockholm 1934. 
18 Gunilla Lundström, Per Rydén & Elisabeth Sandlund, ”Det moderna Sveriges spegel (1897-1945)” ur Karl Erik 
Gustavsson & Per Rydén (red), Den svenska pressens historia III, Stockholm 2001, s. 307 – 309. 
19 E. Ths., ”Se dig i spegeln!”, Svenska Dagbladet 16/12 1946. 
20 Svenska män och kvinnor, 1949, s. 413. 
21 Christian Björk, Antisemitiska stereotyper. En undersökning om antisemitiska yttringar och föreställningar i 
reseskildringar skrivna under 1930-talet, Opublicerad B-uppsats, Historiska institutionen, Lund 2006, s. 3. 
22 Heléne Lööv, Hakkorset och Wasakärven. En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950,  Göteborg 
1990, s. 110 – 111. 
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Hübinettes Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931 – 45 

(2002).23    

     Historikern Åke Thulstrup skriver att Neander-Nilsson hade haft personliga förbindelser 

med diplomater (tyska legationen) i Tyskland före Hitlers makttillträde. Thulstrup skriver att 

han aldrig uppfattades som öppet nationalsocialistisk i sina åsikter, men han hävdar att 

Neander-Nilsson ”redigerade obestridligen sin tidning i en för Hitler-regimen förstående anda”. 

År 1938 tackade Neander-Nilsson nej till en resa som Nordische Gesellschaft erbjöd honom. 

Anledningen till att Neander-Nilsson tackade nej till resan framgår inte i texten. Nordische 

Gesellschaft var en organisation som arbetade med att sprida nazistisk propaganda i Norden. 

Resan som Nordische Gesellschaft erbjöd honom gick till Tyskland, där han skulle ha träffat 

tyska författare i Travemünde.24        

     Byn under berget kom 1945 och där beskriver han sin barndomsbygd på Listerlandet och 

sina barndomsminnen. 1946 släpper han boken Är svensken människa? som handlar om 

svensken och ”det svenska”. Boken är en negativ skildring av den svenska folkkaraktären.25 

Neander-Nilsson skrev också dikter vilka han ofta samlade i bokform. Mosaik : dikter (1927), 

Två arkipelager (1927), Resan ut och andra dikter (1929), Skapelsens år (1947), Spökbruden 

på Bergfors (1947), Världsträdet blommar (1948) och Sång för de döda (1949) är 

Neander-Nilssons utgivna diktsamlingar.    

     Det har varit svårt att finna information om Neander-Nilssons person i tidigare forskning. 

Informationen är knapphändig och fragmentarisk, vilket tyder på att han befann sig utanför det 

yttersta toppskiktet i det litterära Sverige, dit bland andra Fredrik Böök, Sven Hedin och Verner 

von Heidenstan kan räknas. Neander-Nilsson arbetade som journalist och chefredaktör i 

konservativa tidningar och han kan nog därför räknas till de så kallade bildningsaristokraterna. 

Idéhistorikern Jonas Hansson diskuterar begreppet bidningsaristokrater i Humanismens kris 

och finner två falanger under 1920- och 1930-talet. Dels modernisterna som välkomnade 

förändringarna i samhället, dels traditionalisterna som slog vakt om de gamla traditionella 

värdena. 26  Bildningsaristokraterna fick större utrymme i pressen på 1920-talet då 

kulturbilagorna i dagstidningarna ökade i antal. I Nya Dagligt Allehanda var söndagsbilagan en 

ren kulturbilaga där kulturkritiker fick möjlighet att uttrycka sig. Neander-Nilsson fick många 

                                                 
23 Tobias Hübinette, Den svenska nationalsocialismen.  Medlemmar och sympatisörer 1931-45, Stockholm 2002 
& Holger Carlsson, Nazismen i Sverige - ett varningsord, Stockholm 1942. 
24 Thulstrup, 1962, s. 33, s. 152, s. 185. 
25 Sanfrid Neander-Nilsson, Är svensken människa?, Stockholm 1946. 
26 Jonas Hansson, Humanismens kris. Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933, Stockholm 1999, s. 
179. 
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texter publicerade i denna tidning under slutet av 1920-talet och under 1930-talet. 27 

Neander-Nilsson kan positioneras som traditionalist bland bildningsaristokraterna.     

 

MATERIAL, METOD OCH TEORI 

I denna del kommer jag först att presentera mina källor och vilka urval jag har gjort. Vidare 

kommer min biografiska metod att diskuteras. Sedan kommer de teoretiska utgångspunkterna 

om pastorala ideal och ”nationalismer” att diskuteras. 

Källmaterial  

Jag har använt mig av fem böcker i första hand för att kunna spåra Neander-Nilssons syn på 

”juden”, ”svensken”, ”tysken”, nationalsocialismen och Hitler. I Från Alperna till öknen finner 

jag i ett utdrag hans föreställning av ”juden” men annars hamnar boken utanför 

frågeställningarna. Européer, politiska porträtt är en politisk skildring av utvalda statsmän. 

Neander-Nilssons syn på nationalsocialismen samt Hitler framkommer i boken. Kontinenten i 

kaos, Ögonblicksbilder från Europas orosdistrikt är ett porträtt av Tyskland och främst 

Östeuropa. Boken innehåller flera exempel på Neander-Nilssons syn på ”det judiska” samt hur 

han framställer en nationell motbild. Det går att utläsa i de tre ovanstående böckerna att Hitler 

inte tagit makten i Tyskland ännu. Tyskland är fortfarande en demokrati och Neander-Nilssons 

framställning bör uppmärksammas på grundval av detta. Främst gäller detta för Européer, 

politiska porträtt, där Neander-Nilsson analyserar Hitler och nationalsocialismen under deras 

valturné i Tyskland.        

     I Reseskildringen Möte med tredje riket har Hitler tagit makten i Tyskland och landet är nu 

en diktatur. Möte med tredje riket är den huvudsakligga källan när jag söker Neander-Nilssons 

syn på ”juden”, ”tysken”, nationalsocialismen och Hitler.  Neander-Nilsson beskriver i denna 

bok sina nedslag i Tyskland där han skärskådar nationalsocialismen. Han analyserar och bryter 

ner nationalsocialismen i beståndsdelar och kopplar den till diverse begrepp. Hans syn på 

”juden”, ”tysken”, nationalsocialismen och Hitler framträder tydligt i denna reseskildring.  

     I Är svensken människa? gör Neander-Nilsson en djupgående analys av ”svenskheten”. Han 

undersöker sina mentala och känslomässiga föreställningar om det ”det svenska” och uttrycker 

sina åsikter i kapitel som exempelvis Folket med ishjärtat, Grötätarefolket, Hata svenskarna 

                                                 
27 Hansson 1999, s. 180 – 181. 
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barn och Den svenska Bondrasen. Neander-Nilsson försöker sig på en folkpsykologisk studie 

med ”det svenska” i fokus. Boken är skriven 1946 och utkommer tolv år efter Möte med tredje 

riket. Det innebär att min studie i första hand visar Neander-Nilssons syn på ”juden”, ”tysken”, 

nationalsocialismen och Hitler mellan 1931 och 1934. Neander-Nilssons syn på ”svenskheten” 

dateras i första hand till 1946. I mitt samlade källmaterial, böcker och recensioner, kan jag hitta 

spår av den nationella diskursen mellan åren 1931 och 1934 samt från 1946 fram till 

Neander-Nilssons död.   

     För att kunna avgöra hur Neander-Nilssons texter mottogs i hans samtid har jag tryckt ut 

artiklar och recensioner ur tidningar. Jag har använt mig av Dagens Nyheter, Göteborgs 

Handels- och Sjöfarts-tidning, Stockholms-Tidningen, Svenska Dagbladet och Sydsvenska 

Dagbladet Snällposten. Genom att tyda recensionerna kan jag avgöra om Neander-Nilssons 

texter bedömdes positivt eller negativt. Jag får även en större möjlighet att positionera honom i 

hans samtid genom recensionerna.           

Tematisk biografisk metod 

Biografin är ”den humanistiska vetenskapens primat” enligt historikern Henrik Rosengren. Han 

menar att det finns ett grundläggande intresse hos människan att ta del i andra människors liv, 

och identifiera sig med deras tankar och gärningar. Humanistisk vetenskap grundar sig på 

människor som aktörer i sin samtid, och därför är det primärt att studera individer.28 Vidare ser 

han hur biografisk metod kan förenkla förståelsen av det universella med ett ”mer hanterligt 

individuellt perspektiv.”29 Historikern Alf W. Johansson ser att biografisk framställning har 

blivit populärare i och med postmodernismen. Han anser att biografisk metod är den mest 

existentiellt utmanande genren i historievetenskapen.30 En annan förespråkare för biografisk 

metod är litteratursociologen Johan Svedjedal, som menar att allting har sitt ursprung i 

biografin. Han tänker då på de mänskliga myter och religioner med anspråk på ursprung som 

har sin rot i biografin.  Svedjedal tar som exempel upp den kristna trosbekännelsen vars 

inledning och avslutning lyder ”Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre(…)därifrån 

igenkommande till att döma levande och döda.31  

                                                 
28 Henrik Rosengren, ”Biografin – den humanistiska vetenskapens primat”, i Rosengren & Östling (red), Lund 
2007, s. 81. 
29 Rosengren, i Rosengren & Östling (red), 2007, s. 84. 
30 Alf W. Johansson, ”Biografin och den svenska historievetenskapen”, i Rosengren & Östling, 2007 (red), s. 29. 
31 Johan Svedjedal, ”Skrivna ord, skrivna liv. Om den litterära biografins teori, medel och mål”, i Rosengren & 
Östling (red), 2007, s. 63. 
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     För att skriva en vetenskaplig biografisk framställning krävs det att forskaren kan utgå från 

ett relativt stort källmaterial, detta för att kunna ge en rimlig bild av den biograferade. Detta 

gäller främst när författaren valt att skriva en livsverksbiografi, med personens 

levnadsteckning, men även i andra biografiska genrer där koncentrationen ligger på individens 

tankar och handlingar. Svedjedal påpekar att det kan vara svårt att hitta information som rör 

inkomst, hur den biograferade mottogs i exempelvis pressen, och dennes sociala liv i allmänhet. 

Detta behövs för att bilden av subjektet ska bli målande och intressantare.32 Mitt källmaterial är 

inte heltäckande och tidigare forskning runt Neander-Nilsson är liten. Därför kan jag inte 

förmedla en heltäckande bild av Neander-Nilsson. Även uppsatsnivån innebär en begränsning, 

tidsmässigt och sidmässigt, hur mycket jag kan forska om Neander-Nilsson. Därför kommer jag 

att göra en mikrostudie med specifik inriktning på hans syn på ”svenskheten” och dess mot- och 

förebilder.      

     Tematisk biografi innebär att närheten till subjektet och psykologiserandet väljs bort. Istället 

blir valet av denna metod ett försök att fånga tiden han levde i, med dess olika tankeströmningar 

och därmed försöka gripa den tidens diskurs. Idéhistorikern Ingemar Lundkvist menar att 

författaren bör ha god kännedom om tiden för den biograferades levnad i sökandet efter 

tankeströmningarna i det samhället. Enligt Lundkvist är den tematiska biografiska metoden ett 

tillvägagångssätt där subjektet positioneras, ges en profil och en grupptillhörighet som 

överensstämmer. Tematisk biograf är inte ett försök att finna en heltäckande bild av den 

biograferade.33  

     Källmaterialet kommer att behandlas med tematisk biografisk metod och fokus ligger på 

Neander-Nilssons tankar och åsikter. Mitt mål är att positionera honom, ge honom 

grupptillhörigheter och spåra rötterna till hans uppfattningar.  I andra hand kommer jag att 

analysera diskursen för att öka förståelsen för Neander-Nilssons samtid.   

Nationell diskurs  

Michel Foucault använde begreppet diskurs när han sökte de dolda och subtila grundvalarna för 

tankestrukturer och handlingar. Han menade att diskursen, det dominerande tankemönstret i ett 

                                                 
32 Svedjedal, i Rosengren & Östling (red), 2007, s. 70. 
33 Ingmar Lundkvist, ”Med tematik som berör. Om att avgränsa biografiskrivandet”, i Rosengren & Östling (red.), 
2007, s. 94-95, s. 97, s. 100. 
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samhälle för vad som ansåg rätt och fel, positivt och negativt, var det viktigaste att studera.34 

Diskursanalys innebär att forskaren söker tankestrukturer och begrepp i texter och tal. Vid 

analys av diskurser kan forskaren visa på strukturer som existerar i ett samhälle, som är 

seglivade och begränsande för människor.35 Charlotte Tornbjer tänker så här om diskursanalys 

och tycker att ”[e]n central fråga blir hur företeelser och fenomen kategoriseras och definieras 

och hur hierarkier i vårt sätt att tänka och tala bildas och fortlever.”36  

     I min undersökning är den nationella diskursen i fokus. Med min utgångspunkt att nationen 

är en social konstruktion och inte något naturligt givet, är en diskursanalys av stort värde. Den 

nationella diskursen är kopplad till begreppet nationalism och det finns olika sätt att tolka 

nationalism. Den kan vara en ideologi som kan användas i politiskt syfte, men nationalism kan 

även vara en diskurs.37  

     I denna undersökning söker jag efter olika nationalistiska och ideologiska yttringar som 

Neander-Nilsson framför i sina texter utifrån diskurserna pastoralt ideal och nationalism. 

Pastoralt ideal är en negativ reaktion mot inflyttning till städerna och hyllning till värdena på 

landsbygden.  Den nationella diskursen påverkar människors uppfattningar om sig själv och hur 

den kommuniceras. Nationalistisk diskurs styr även människors sociala realitet och under tiden 

för Neander-Nilssons verksamhetsperiod var den nationella diskursen ”ett självklart filter som 

genomsyrade den offentliga debatten”.38  

Nationalism 

 
Nationer har […] ingen klart identifierbar tillblivelse och deras död är aldrig, om den någonsin 

inträffar, naturlig.39 

 

Citatet ovan belyser komplexiteten runt begreppet ”nation” och nationalism. ”Nationen” är ett 

nytt fenomen i människans historia och är inte på något sätt självklar. Enligt 

                                                 
34 Stellan Dahlgren, Anders Florén, Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning, Lund 1996, 
s. 112 – 113.  
35 Charlotte Tornbjer, Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 
1900-talets första hälft, Malmö 2002, s. 22. 
36 Tornbjer, 2002, s. 22. 
  
37 Rosengren, 2007, s. 51.  
38 Rosengren, 2007, s. 52 – 53, Rosengrens biografi om Moses Pergament löper över tiden 1920 – 1950 och min 
biografi om Neander-Nilsson mellan 1927 – 1950. De är begränsade till samma tidsepok.   
39 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 
Göteborg, 1992, s. 193.   
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Socialantropologen Benedict Anderson är det svårt att definiera när en ”nation” blir till. Han 

menar också att en ”nation” inte försvinner av sig själv.  

     Människors identitet byggs i hög grad upp runt nationstillhörighet. Anderson har i sin bok 

Den föreställda gemenskapen försökt visa på olika faktorer som skapat ”nationen”. I sin analys 

av nationsbildande utgår han från de kulturella fenomen som människan har format.40 Hans 

definition av ”nationen” är att ”[d]en är en föreställd politisk gemenskap – och föreställs som 

både i sig begränsad och suverän.”41 

     ”Nationen” är föreställd, eftersom människan ser sig som en del av denna stora nationella 

gemenskap trots att denne inte kommer att träffa och lära känna en bråkdel av människorna i sin 

”nation”. ”Nationen” är begränsad i sin form eftersom den alltid gränsar till andra nationer, och 

ingen ”nation” innehåller alla människor i världen. Gemenskapen i ”nationen" upplevs som en 

linjär vänskap, trots att människorna inte är jämlika ekonomiskt, politiskt och socialt. Det 

starkaste kännemärket för den nationella gemenskapen, är att människor har krigat för 

”nationen”, och satt sina liv på spel för människor de inte känner. 

     Anderson undrar varför nationalismen är så populär, och ser kapitalismen som en stor faktor 

till spridningen av ”nationen” som föreställd gemenskap. Han använder termen tryckkapitalism 

för att beskriva det vinstintresse som drev förläggare och tidningsmän att tjäna pengar på det 

skrivna ordet. Det handlade med andra ord om att tjäna pengar på en produkt. Han anser också 

att tidningar har stor betydelse. Eftersom människor i ett land läser om samma händelser skapar 

detta ett band, trots att medborgaren inte känner en bråkdel av sina landsmän. Spridningen av 

böcker har haft en enorm betydelse för utbredningen av idén om den föreställda gemenskapen. 

Anderson menar att romaner skapat en föreställning om det gemensamma. Författare har 

använt romanen för att beskriva det samtida sociala rummet som människor kan känna igen sig 

i.42  

Nationalismer      

Charlotte Tornbjer diskuterar förekomsten av olika ”nationalismer” och konstaterar att det 

finns både statsnationalism och kulturnationalism. Nationalismbegreppen har hon hämtat från 

Fredrich Meinecke som var först med att definiera begreppen Kulturnation och Staatsnation.43  

Vidare menar Tornbjer att ”nationell gemenskap” uppfattas olika av människor beroende på 

                                                 
40 Anderson kallar dessa, av människan skapade fenomen, ”kulturella artefakter”, se Anderson, 1992, s. 20. 
41 Anderson 1992, s. 22. 
42 Anderson, 1992 s. 22, s. 36 – 41, s. 45 – 47. 
43 Rosengren, 2007, s. 49. 
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vilken grupp de tillhör i samhället.44 Nira Yuval-Davies diskuterar också förekomsten av olika 

”nationalismer”. Hon lägger till en tredje typ av nationalism i jämförelse med Tornbjer, 

folknationalism.  

     Folknationalism (Volknation) är en form av nationalism som bygger på ”rasgemenskap” och 

att människor delar samma ”blodsförbindelser”. Det genetiska styr vem som har rätt till 

”nationell gemenskap”, vilket medför en exkluderande form av nationalism. Människor delas 

upp i kategorier av ”ras” och ”blod”, och till följd av detta exkluderas människor som uppfattas 

vara utanför kategorierna. 

     Kulturnationalism (Kulturnation) är en form av nationalism som betonar symboliska arv 

som språk, religion, seder och traditioner. Denna konstruktion tillåter assimilation, men 

toleransen mot avvikelser från ovanstående kriterier är liten. 

     Statsnationalism (Staatnation) är en nationalistisk konstruktion där medborgarskap utgör 

gränsen för ”nationen”. Viktigast är suveräniteten över ett geografiskt område. Statsnationalism 

kan ses som en inkluderande form av nationalism.45 

Pastorala ideal 

Den teoretiska ramen i undersökningen bygger även på Martin Kylhammars diskussion om 

pastorala ideal. Med hjälp av de pastorala idealen kan jag fånga några av den nationella 

diskursens schatteringar som kan kopplas till Neander-Nilsson.  

     De pastorala idealen innehåller en kritik mot det moderna stadslivet där materiellt välstånd 

står i fokus. Det är även en civilisationskritisk protest som hyllar värdena som finns i naturen, 

på landet och utanför städerna. Pastorala ideologer tar avstånd från den industriella storstaden 

där maskiner och industrier dominerar livet. Idealet är att komma närmre naturen, och att finna 

ett mellanting mellan stad och natur. Detta finns på landsbygden, i jordbruket, i byn och i 

kulturer utanför Europas gränser.46 Leo Marx är den som har definierat ett pastoralt ideal och 

Kylhammar använder det i sin undersökning. Kylhammars översättning av Marx definition 

lyder:  

 

                                                 
44 Tornbjer, 2002, s. 32. 
45 Nira Yuval-Davies, Gender & Nation, London 1997, s. 21.  
46 Martin Kylhammar, Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och  Heidenstam, Stockholm 
1985, s. 13 – 14. 
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Ett pastoralt ideal utgör en kritik av en moderniseringsprocess som förvandlat kulturen till en 

övercivilisation. Ett pastoralt ideal formulerar i stället villkoren för ett gott liv som ett liv närmare 

naturen och i termer av en kompromiss mellan natur och kultur.47 

 

Kylhammar anser att begreppet pastoralt ideal kan användas för att ”gör[a] det möjligt att 

identifiera en tanketradition”. Denna tanketradition kan kopplas till nationalismen eftersom 

Kylhammar studerar texter från tiden då intellektuella diskuterade nationalism. Pastorala ideal 

användes för att påverka människor tankemässigt och driva nationsbyggandet i en speciell 

riktning. För att vidga begreppet delar Kylhammar upp pastorala ideal i fyra typer:  

     Den politiska pastoralen som tänker i framtida banor och diskuterar teknisk utveckling i 

både positiva och negativa ordalag. Viktiga begrepp är ”småskalighet, decentralisering, 

utjämning mellan stad och land”. Tekniken ska inte gå ut över människans arbete så att denna 

exploateras. 

     Den tragiska pastoralen kan både sikta mot framtiden och titta bakåt på det som varit. Den 

tekniska utvecklingen förhindrar att det pastorala idealet blir ett uppnåeligt mål. I den tragiska 

pastoralen är pastorala miljöer de enda goda omgivningarna samtidigt som idealet uttrycker 

föga hopp för att utvecklingen kommer att gå i den riktningen. Rädslan är stor för det 

vetenskapliga och industriella hotet. Detta ideal innehåller också en stark kritik av den 

moderniserade civilisationen. 

     Den tekniska pastoralen innebär en positiv syn på framtiden, eftersom teknisk utveckling 

kan vara till hjälp i genomförandet av de pastorala idealen. Tanken är att teknisk utveckling ska 

frigöra människor från sitt arbete. Därmed kan folk bli fria att ägna sig åt vänskap och kärlek.             

Den sentimentala pastoralens anhängare är missnöjda med samhället och strävar inte efter att 

lösa några problem i landet. Idealet kännetecknas av känslomässigt och sentimentalt missnöje, 

som kan användas i samhällelig propaganda mot rådande situation. Idealet används för att öka 

på den redan allmänna kritiken som finns i samhället.48 

     I undersökningen om Neander-Nilsson och ”det nationella” kommer Yuval-Davies och 

Andersons teoretiska begrepp och definitioner av nationalism att användas som utgångspunkt, 

samt Kylhammars definition av pastoralt ideal. Relationen mellan pastoralt ideal och 

nationalism ska diskuteras i nästa avsnitt. 

                                                 
47 Kylhammar, 1985, s. 14. 
48 Kylhammar, 1985, s. 19 - 20. 



 - 17 - 

 

Pastoralt ideal i relation till nationalism 

Det pastorala idealet kan användas som redskap i den nationella diskursen i syfte att värna de 

traditionella värdena i samhället. En grundsten i idealet är att betona äktheten som de 

strävsamma och enkla människorna på landet innehar i kontrast till stadens moraliskt förfallna 

individer. Det traditionella bondesamhället står i kontrast till moderniteten i staden.  

Kulturnationalism ligger nära det pastorala idealet eftersom denna ”nationalism” betonar seder, 

traditioner, religion och andra symboliska värden. Dock är nationalism en bredare och tyngre 

diskurs medan pastorala ideal är ett verktyg. När jag undersöker Neander-Nilssons texter är 

båda perspektiven intressanta. Med pastoralt ideal kan jag se hur Neander-Nilsson tänker i fråga 

om relationen mellan stad och landsbygd och hur hans syn påverkar hans skrivande. Jag kan 

spåra vilka värden som han fokuserar på och hur han ställer sig till livet i staden kontra 

landsbygden. De pastorala idealen ger mig en möjlighet att positionera honom i hans tid som 

journalist och författare på nationell nivå. Genom de pastorala idealen kan jag spåra alternativa 

förebilder och motbilder inom litteratur och press som Neander-Nilsson påverkats av.  

     Analysen av hur Neander-Nilsson beskriver människor, ”nationer” och de nationella 

motbilderna genomförs med hjälp av kategorierna kulturnationalism, folknationalism och 

statsnationalism. Neander-Nilssons diskussion och definition av ”juden”, ”svensken” och 

”tysken” ligger till grund för min frågeställning och därför söker jag hans perspektiv genom 

dessa begrepp. 

     Jag väljer i mitt arbete att använda pastorala ideal främst när jag undersöker den nationella 

diskursen i Sverige. Det gör jag för att spåra Neander-Nilssons förebilder och syn på 

”svenskheten”, äkthet, bönder, stadsbor, den framväxande industrin och landsbygden. De olika 

nationalismkategorierna kommer jag att använda i alla delar av analysen. Anledningen till det 

är att jag försöker spåra hans syn på människor och hans syn på olika nationella karaktärer både 

i Sverige och när han är ute och skriver reseskildringar i Europa.           
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BAKGRUND 
Detta avsnitt handlar om nationalismen i Sverige runt sekelskiftet. Det som hände i slutet av 

1800 – talet och början av 1900 – talet är viktigt i förståelsen av den nationella diskursen 

eftersom det var en omvälvande tid för Sverige och dess invånare. Urbaniseringen tog fart vid 

denna tidpunkt och många människors liv förändrades totalt. Staden fungerade som motsats till 

landsbygden och industrierna erbjöd ett liv som stod i kontrast mot det traditionella bondelivet. 

I avsnittet diskuteras även den motbild till ”svensken” och det ”nationella” som bidrog till att 

definiera det ”svenska”.    

Nationalistisk diskurs i Sverige runt sekelskiftet 

Patrik Hall har i sin avhandling Den svenskaste historien undersökt svensk nationalism. Halls 

teori är att nationalism har använts av politiska maktgrupper för att stärka sina egna intressen. 

Statsmaktens övervakande och finansiering av svenska projekt, styrde kring sekelskiftet 1900 

in universiteten i en nationalistisk anda för att undvika den förment farliga ”kosmopolitismen”. 

”Kosmopolitism” innebär företeelser och människor från hela världen49. ”Kosmopolitismen” 

kunde uppfattas, och uppfattades bland förespråkare för nationalismen, som ett hot mot de 

traditionella värdena i ”nationen”.50 Vid sekelskiftet 1900 var nationalismen en överideologi 

som genomsyrade den politiska och kulturella debatten.51  

     Historikern Ulf Zander diskuterar i Fornstora dagar, moderna tider hur den svenska 

historien har använts av intellektuella, politiker, journalister och debattörer för att skapa 

opinion. Han diskuterar identitet och minnen och ser att människor ofta är beredda att omtolka 

sin identitet för att den ska passa den stora ”nationella gemenskapen”. Tradition kontra 

modernitet var en stor fråga vid sekelskiftet. Betydelsen och relationen mellan begreppen 

diskuteras bland nationalismforskare och Zander behandlar förhållandet. Han menar att 

modernitet och tradition inte alltid ska ses som motsatspar utan förhållandet är mer komplext. 

Enligt Zander bör begreppen ses som komplement till varandra.52   

                                                 
49 Norstedts svenska ordbok, Studentutgåva, Göteborg 1999, s. 584.   
50 Rosengren, 2007, s. 125. 
51  Christer Strahl, Nationalism & socialism. Fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890-1914, Växjö 
1983, s. 147.  
52 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider, Bruk av debatter och svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, 
Lund 2001, s. 28, s. 33 – 34.  
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Christer Strahl resonerar om modernitet och industrialism. Han menar att samhällets grundvalar 

förändrades när moderniteten och industrialismen började genomsyra samhället på alla plan. 

Nationalismen måste därför diskuteras utifrån perspektivet att Sverige successivt övergick från 

ett bondesamhälle till en modern industrination. Samhället förändrades ekonomiskt, socialt, 

politiskt och kulturellt, vilket skapade spänningar mellan olika samhällsgrupperingar. 

Människor började under denna omvälvningsperiod, då handeln ökade våldsamt och 

infrastrukturen förbättrades, att ifrågasätta ”nationen”. Var skulle gränserna gå? Hur relevant 

var detta? Frågor om staten väcktes och diskuterades.  Industrialiseringen kom att revolutionera 

samhället på många plan. Människor flyttade från landsbygden till städerna, och därmed 

skapades nya sociala grupperingar med resultatet att kulturen förändrades och nya tankegångar 

uppenbarade sig. Människor behövde nya identifikationer då landsbygden och ”det regionala” 

minskade i betydelse hos människor överlag, men framför allt hos dem som flyttade till 

städerna. Nationalismens funktion som ideologi och identifikationsgrund fick nu starkare 

innebörd för människor.53 

     Intellektuella svenskar deltog i formandet av och påverkade synen på ”svenskheten” och den 

nationella särprägeln. Antologin Vad är Sverige är en analys av framträdande intellektuella 

personer som deltog i debatten om ”det svenska”. I korta biografiska avsnitt presenteras och 

diskuteras Strindberg, Heidenstam, Lagerlöf m.fl. och deras roll i debatten om Sverige och ”det 

svenska”. Historikern Alf W. Johansson, som är initiativtagaren till antologin, betonar att 

uppkomsten av svensk nationalism inte bör sammanknippas med konservatism och reaktion. 

Han menar att nationalismen först och främst förespråkades av liberaler och senare, vid 

1800-talets sista årtionden, blev det en konservativ kraft. Han betonar att arbetare också kände 

”nationell gemenskap” och att de såg nationalismen och internationalismen som komplement 

till varandra.54             

Motbilder samt förebilder till ”det svenska” 

I den nationella diskursen konstrueras ofta motbilder för att identifiera de egna ”nationella” 

egenskaperna. I historieskrivningens fall har exempelvis danskhatet varit en motbild för att 

definiera ”det svenska”.55 Under mitten av 1800- talet fram till andra världskriget var begreppet 

”ras” av stor betydelse. Håkan Blomqvist har forskat om nationen i relation till ”ras” och 

civilisation. Han diskuterar ”rastanken” och menar att den slog igenom först med den moderna 

                                                 
53 Strahl, 1983, s. 8 – 9. 
54 Alf W. Johansson m.fl., Vad är Sverige. Röster om svensk nationell identitet, Falun 2001, s. 10. 
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biologins hjälp under mitten av 1800-talet. Vetenskapen hjälpte till att befästa synen på 

människors biologiska olikheter och Darwins forskning om arternas uppkomst användes i detta 

syfte. Begrepp som ”civiliserade” och ”ociviliserade” folkslag brukades i debatten.56  

     En av de tydligare nationella motbilderna i Sverige under 1900-talets första årtionden var 

bilden av ”juden”. Lars M Andersson har visat hur den antisemitiska konstruktionen av ”juden” 

kom att fungera som medel i konstruktionen av svenskheten. Med utgångspunkt i Helen Feins 

definition förklarar Andersson att antisemitismen  

 

är ett sätt att ordna tillvaron, att skapa sammanhang, ett sätt att tänka som grundar sig på en 

kunskapsteoretisk och ontologisk uppdelning mellan ”kristet”/västerländskt och ”judiskt”, senare 

mellan ”ariskt” och ”semitiskt” som resulterar i fientliga föreställningar mot judar som kollektiv. På 

den individuella nivån manifesteras antisemitismen som attityder, i kulturen som myter, ideologi, 

folklore, och bildspråk och i handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot 

judarna, och kollektivt eller statligt våld – vilka kan leda till och/eller avser att fjärma, deportera 

eller förinta judar just för att de är judar57 

 

Blomqvist diskuterar också judarnas position i samhället och finner att antisemitismen var 

tvåriktad. För det första användes den äldre religiösa antijudiskheten med judendomen i fokus. 

För det andra skapades en ny antisemitism som baserades på de gamla myterna, men 

antisemitiska förespråkare omvandlade dessa till ”rastypiska” egenheter för ”det judiska folket” 

med hjälp av vetenskapen. Blomqvist undersöker hur dessa antisemitiska föreställningar 

yttrade sig och hur stereotyper som ”östjuden”, ”den judiske gårdfarihandlaren” och ”judiska 

finansmannen” framställdes och användes bland poeter, journalister, politiker etc.58  

     Birgitta Almgren berör också ”rastanken” i sin undersökning om nazistisk infiltration i 

Sverige mellan åren 1933 och 1945. Rasbiologiska institutet i Uppsala startades 1922 och 

tilldrog sig forskare från många länder. Bönderna ansågs av många rasbiologer vara de 

”rasrenaste” och mest värdefulla människorna i ”den svenska rasen”. Användningen av 

begreppet ”rashygien” blev på 1930-talet politiskt korrekt i Sverige, och begreppet ”ras” 

diskuterades mycket av forskarna.59 Almgren resonerar också kring hur ”tyskarna” förhöll sig 

till ”svenskarna” och vise versa. Hon skriver att man i Tyskland hade en romantisk bild av 

                                                                                                                                                         
55 Gunnar Broberg, ”När svenskarna uppfann Sverige”, i Gunnar Broberg, Ulla Wikander, Klas Åmark, Tänka, 
tycka, tro. Svensk historia underifrån., Stockholm 1993, s. 172. 
56 Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation, i svensk arbetarrörelse före nazismen, Stockholm 2006, s. 134 – 
137. 
57 Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude… Representationer av ”juden” i skämtpressen omkring 
1900-1930, Lund 2000, s. 18. 
58 Blomqvist, 2006, s. 255. 
59 Almgren, 2005, s. 45, s. 46. 
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Norden och ”det nordiska” redan under 1800-talet. Myter om ”det friska nordiska” och ”den 

nordiska rasens” profetiska räddning av Västerlandet, hade stor utbredning i Tyskland. 

”Svenskarnas” förhållande till Tyskland var i många fall positivt och landet fungerade som ett 

föregångsland. Tyska var andraspråk i skolan och många avhandlingar skrevs på det tyska 

språket. Det tysk-svenska förhållandet var ömsesidigt och stort när det gäller utbyte av idéer, 

litteratur, konst och musik.60 

      

  

 

                                                 
60 Almgren, 2005, s. 19 – 20. 
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Neander Nilsson och ”svenskheten”  
I detta avsnitt kommer jag att diskutera utdrag ur Neander-Nilssons skrifter och koppla dem till 

olika ”nationalismer” och pastorala ideal. Jag ska också söka rötterna till Neander-Nilssons 

uppfattningar i forskning som kan kopplas till Neander-Nilssons samtid för att kunna 

positionera honom. I min undersökning kommer jag att använda mig av hans syn på 

”svenskheten” och motbilden till ”svensken”, i synnerhet det ”judiska”, samt eventuella 

förebilder för att finna spår av den nationella diskursen under Neander-Nilssons 

verksamhetsperiod. Jag kommer även att undersöka Neander-Nilssons syn på 

nationalsocialismen och Hitler för att undersöka närmare om han var nazistsympatisör.   

 

Bilden av ”juden”   

”Juden” som ”hot” mot ”det nationella” 

Neander-Nilsson diskuterar det ”judiska” i flera av sina texter. I en reseskildring från Östeuropa 

skildrar han ungrarnas så kallade problem med judarna i landet. Judarna har tagit över rollen 

som borgerskap i landet vilket är ett problem:  

 

[D]etta ungerska borgerskap tillhör en främmande och i allra högsta grad oaristokratisk ras, kan 

naturligtvis icke undgå att irritera den inhemska befolkningen – såväl bönder som aristokrater. Att 

den ungerska bolsjevismen räknar många judar i sina led, är också bekant. Men det bör heller inte 

förnekas, att det bland de ungerska judarna – liksom inom vilket som helst annat lands borgerskap – 

finns massor av patrioter.61 

  

Neander-Nilsson skriver med antisemitisk retorik och har ett kulturnationalistiskt- och 

folknationalistiskt perspektiv på situationen. Det antisemitiska i Neander-Nilssons resonemang 

visar sig genom att judarna framställs som en främmande och oaristokratisk ”ras”, och att deras 

närvaro stör den inhemska befolkningen. De tydliga antisemitiska stereotyperna ligger i det 

”judiska” borgerskapet och bolsjevikerna. Judarna blev ofta beskyllda för att vara kapitalister 

                                                 
61 Neander-Nilsson, 1933, s. 33 – 34. 
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och ”den begreppslige penningjuden” 62  var en välkänd antisemitisk paroll. 63  I den 

antisemitiska diskursen tänkte ”juden” alltid i ekonomiska termer och var snål och girig. Det 

låg i ”judens” natur att vara snål, och att tänka ”judiskt” var att alltid tänka i kommersiella 

banor.64 Att judarna uppfattades som kapitalister och bara tänkte på pengar, stod i skarp 

kontrast till det bolsjevistiska. Bolsjevismen uppfattades av antisemiter som ett försök av 

judarna att skapa större inflytande i samhället och att sätta klassen före ”det nationella”.65     

     Neander-Nilssons syn på judarna som ”kosmopoliter” framträder tydligt då han menar att 

judarna inte hör hemma i staden. Judarna har inom antisemitisk propaganda beskrivits som 

rotlösa och som ett hot mot de ”nationella värdena”.66 ”Juden” blir i dessa utdrag ett hot mot 

”nationen” i ett folknationalistiskt perspektiv. ”Juden” kan, enligt Neander-Nilsson, inte 

inlemmas i en nation med andra befolkningsgrupper på grund av dennes främmande ”ras” och 

dubbla agenda som både kapitalist och bolsjevist.      

Antisemitism på religiös grund och herraväldesmyten          

De äldsta antisemitiska myterna och stereotyperna skapades på religiösa grunder.67 ”Juden” 

fungerade som motpol till ”den kristne” eftersom judendomen inte bygger på att Jesus är 

Messias.68     

     Neander-Nilsson var kristen. I dikten Kyrkan i diktsamlingen Resan ut och andra dikter 

visar det sig tydligt då han skriver att ”jag är ännu barn och än jag rädes för herren, härskaren i 

himlens ljus. Men jag vet, att Gud är allestädes och detta är förvisso Herrens hus.”69 Den kristna 

synen färgade hans uppfattning om judarna. I en reseskildring av främst östra Europa, skriver 

Neander-Nilsson om, som han ser det, det impopulära folket tjeckerna. I sina jämförelser tar 

han upp judarna och frågar sig varför de är illa omtyckta i hela världen. Han menar att ingen 

kristen människa vill bli jude.70 Neander-Nilsson visar här sin religiösa syn på judendomen. 

Han anser att den står under kristendomen och Neander-Nilsson undrar till och med hur en 

människa kan bekänna sig till judendomen när det finns kristendom.      

                                                 
62 Lars M Andersson använder detta begrepp och har i sin studie En jude är en jude är en jude… Representationer 
av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900-1930 identifierat många antisemitiska stereotyper som användes i 
skämtpressen under tiden omkring 1900-1930. 
63 Blomqvist, 2006, s. 281. 
64 Andersson, 2000, s. 171.  
65 Blomqvist, 2006, s. 332. 
66 Rosengren, 2007, s. 125.  
67 Henrik Bachner, ”Från Hitler till radio islam. Antisemitisk propaganda i ett jämförande perspektiv.” i Per 
Ahlmark m.fl. Det eviga hatet. Om nynazism, antisemitism och Radio Islam, Borås 1993, s. 163. 
68 Rosengren, 2007, s. 57. 
69 Neander-Nilsson, Resan ut och andra dikter, 1929, s. 75 – 76. 
70 Neander-Nilsson, 1933, s. 143 – 144. 
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     Längre fram i boken har Neander-Nilsson kommit till en stad, Uzhorod, som ligger i 

Tjeckoslovakien vid Karpaterna. Där finner han att judarna regerar och för liv i staden och de 

ser väldigt hemmastadda ut. Judarna är enligt författaren det enda ”rena” folkslaget i staden och 

styr staden efter sina ritualer och de kristna kan bara följa detta. En liten bit från Uzhorod ligger 

Mukacevo och Neander-Nilsson beskriver läget så här 

 

Ty det förhåller sig så i Mucacevo, att köpmännen äro judar, borgmästaren är jude och till och med 

omnibusschauffören är jude, och judarna helga som bekant vilodagen – även om omnibussen tillhör 

de tjeckoslovakiska statsbanorna och enligt ett förnuftigt stadgande i en kristen stat bör upprätthålla 

trafiken också på lördagen.71   

 

Det är lördagskväll och han letar förgäves efter en restaurang i Mukacevo. Till sist hittar han en 

bodega och frågar kvinnan om det bara finns judar i Mukacevo. Hon svarar att det nog finns 

några kristna i staden också.72 Neander-Nilssons syn är att judarna tagit över i den kristna 

staden. Denna syn kan härledas till den ”judiska herraväldesmyten”. Denna konspirationsmyt 

har förföljt judarna sedan Sions vises protokoll, ett förfalskat protokoll, där det hävdas att 

judarna ska ta över världen och installera en judisk världsregering.73 

     Utdragen visar hur viktigt det är för Neander-Nilsson att definiera ”folk”. Han talar om 

tjeckerna som ett impopulärt folk och judarna som inkräktare i den tjeckoslovakiska staden. 

Neander-Nilsson visar tydligt sitt ställningstagande för kristendomen och hur ”juden” ”tagit 

över” staden med sina religiösa seder. Han uppskattar inte att den judiska sabbaten påverkar 

kollektivtrafiken i staden och kritiserar den kristna staten Tjeckoslovakien för att inte ha tagit 

itu med detta problem. Neander-Nilsson visar tydligt sin folknationalistiska syn när det handlar 

om ”juden”.  

     Neander-Nilssons bok, Kontinenten i kaos, där utdragen i detta och föregående kapitel 

kommer ifrån, fick ett bra mottagande i tidningarna. En recensent anser exempelvis att ”[d]r 

Neander-Nilsson har gjort sig känd som en intelligent och vaken iakttagare och kommentator 

av det stora världsdramats skiftande scener.”74 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings 

kritiker tycker att han ”i sin dubbla egenskap av filolog och journalist har […] bättre ögon än de 

flesta.”75 Detta visar att hans människosyn ligger i linje med den nationella diskursen 1933.   

                                                 
71 Neander-Nilsson, 1933, s. 163. 
72 Neander-Nilsson, 1933, s. 163. 
73 Bachner i Ahlmark 1993, s. 163. 
74 E. Arrh., ”Skall Europa förlora sin själ?”, Svenska Dagbladet 9/5 1933. 
75 Ivar Harrie, ”Därute”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 8/6 1933. 
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 ”Juden” som rastyp 

I boken Från alperna till öknen påminner sig Neander-Nilsson om att han en gång i tiden kände 

en rasbiolog. Han var en typisk kortskalle, svart och med anletsdrag som var svåra att urskilja. 

Han verkade vara en judisk man, men Neander-Nilsson kunde inte urskilja det på hur han rörde 

benen när han gick. Mannen gillade enligt Neander-Nilsson den högresta ”germanska” blåögda 

”rasen”.76 Nyckelbegreppen i utdraget är ”kortskalle” och ”judisk gångstil”. Den liberala 

folkbildaren Anton Nyström använde termen i sin bok Uppkomsten av kortskallar och 

långskallar – ett bidrag till rasläran. Forskningen runt skallformens vikt i ”rasläran” var 

omfattande.  Enligt många forskare som arbetade med ”rasteorin”, förändrades huvudformen 

hos alla ”raser” när hjärnkapaciteten ökade.77  

     Den ”judiska gångstilen” är en stereotyp som användes i den antisemitiska diskursen 

omkring 1850-1930. Den ”judiska gångstilen” är en förlängning av den antisemitiska myten om 

den ”judiska foten”. Den ”judiska foten” beskrevs i den antisemitiska diskursen som platt och 

”juden” ansågs halta på grund av dess svaga fötter.78 Neander-Nilsson skrev detta 1931 och i en 

recension i DN får han god kritik för sin inblick i ”folkkaraktärer” och dess skiftningar. Han 

betraktas även som en god historiker.79 Recensenten lägger ingen större notis om det som idag 

skulle vara ett uttryck för antisemitism. Det innebär att antisemitismen var salongsfähig under 

denna tid. 

     Tanken att det finns olika ”raser”, alternativt ”folkgrupper” med gemensamma 

karaktärsdrag som är nedärvda, är något som Neander-Nilsson tagit fasta på. Han tänker i dessa 

banor och tar upp detta i sin diskussion om Goebbels. Neander-Nilsson gör ett försök att 

beskriva Joseph Goebbels och hans gärningar i Tyskland innan Hitlers maktövertagande. Han 

förklarar att Goebbels skapat ett begrepp, ”Isidor”, som hjälp i den antisemitiska propagandan. 

Goebbels har gjort en riktig observation, enligt Neander-Nilsson, att den svagaste sidan hos 

judarna är ”deras oerhörda känslighet för löjet.” Judarna är alltså rädda för att göra bort sig, 

misslyckas och att bli ringaktade. Goebbels menar att, enligt författaren, att det räcker att säga 

till en jude ”Ni är en jude, inte sant?” för att en jude ska bli generad och skamsen. Goebbels 

menar att uttrycket ”Isidor” ger ”juden” en direkt känsla av skam.80         

Neander-Nilsson belyser här judarnas s.k. skuldfråga och han tycker att Goebbels är rätt ute i 

sin diskussion om ”juden”. Det ”ariska” mot det ”semitiska” kan spåras i detta utdrag. ”Det 

                                                 
76 Neander-Nilsson, 1931, s. 20. 
77 Blomqvist, 2006, s. 152 – 153. 
78 Andersson, 2000, s. 108 – 109. 
79 ”Gott ressällskap”, Dagens Nyheter 19/10 1931. 
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judiska” skiljs ut som motbild på grund av ”ras” och Neander-Nilsson väljer att ta med detta i 

sin framställning. Han använder antisemitism grundad på ”ras” som motbild till ”det tyska”. 

Neander-Nilsson använder ett grundläggande folknationalistiskt synsätt i dessa utdrag som 

bygger på en exkluderande människosyn när det gäller ”nationen”. Jag har plockat ut ett citat 

där ”juden” hånas av Goebbels och Neander-Nilsson väljer att ha med detta i sitt porträtt av 

Goebbels. Med hänsyn till utdragen i detta kapitel, samt utdragen i de två tidigare kapitlen om 

”juden”, kan det fastslås att Neander-Nilsson med största sannolikhet hyste starka antisemitiska 

åsikter.     

 

Neander-Nilssons syn på nationalsocialismen, Hitler och 

”tysken” 

Nationalsocialismen i relation till kristen humanism   

Neander-Nilsson betraktar nationalsocialismen som en materialistisk motsvarighet till 

kristendomen och detta förklarar rörelsens ”oerhörda psykiska dragningskraft”.81 Han anser att 

nationalsocialismens teorier ytligt sett skulle kunna godtas av människor som bekänner sig till 

kristendomen men att kristendomen och nationalsocialismen är oförenliga på ett djupare plan. 

Neander-Nilsson anser att kristendomens kännetecken är moralisk självkännedom och att 

nationalsocialismen idéer baseras på instinkt. Han säger att ”nationalsocialismen i Tyskland är 

en massflykt undan självkännedomen – och även undan kristendomen”.82  

     I Möte med tredje riket propagerar Neander-Nilsson i ett stycke för den humanistiska 

världsåskådningen. Han menar att det är tack vare den fria viljan som människan inte bara leds 

av sina instinkter. Människan bör, enligt Neander-Nilsson, ”låta sig ledas av sitt moraliska 

medvetande.  Denna humanistiska syn ställer han mot marxismen som han anser är beroende av 

ekonomiska lagar och nationalsocialismen som ”betingas av blodet och rasen”. 

Neander-Nilsson menar att 

 

                                                                                                                                                         
80 Neander-Nilsson, 1932, s. 15 – 16. 
81 Neander-Nilsson, 1934, s. 51. 
82 Neander-Nilsson, 1934, s. 55. 
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[t]idens tragedi ligger i att människorna låta sig släpas med i en utveckling, som de själva borde 

reglera. Världen håller på att gå under, därför att ingen av oss personligen gitter känna ansvaret för 

dess öde. Det är vår egen dumhet, feghet och oansvarighet, som äro orsaken till världens kris”.83        

     

Möte med tredje riket recenserades i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Recensenten 

menade att ”[d]r Neander-Nilsson har försökt att blotta den tankegång som bär upp den tyska 

nationalsocialismen. Han ser det i en riktning, vilken bildar en konträr motsats till den som 

Goethe företrädde. I Goethe har den från hellenerna stammade kulturlinjen funnit sin typiska 

företrädare. Grundläggande för den västerländska kulturmänniskan är hennes egen 

personlighets betydelse.”84 Goethe var den största symbolen för kultur, humanism och bildning 

i Tyskland. Han hyllades även i Sverige utifrån sin litterära betydelse. Utifrån detta 

individualistiska synsätt diskuterade folkbildaren Alf Ahlberg 1934 humanismens kris. Han såg 

att en kris för ”den kristet-humanistiska människosynen” uppenbarade sig vid Hitlers 

maktövertagande. Den kristet humana synen innebar en tro på det gudomliga i människan. 

Denna allt mer försvagade världssyn kom nu i konfrontation med både nazismen och 

kommunismen. Den ryske filosofen Nikolaj Berdjajev analyserade också humanismens kris 

och menade att humanismen nådde sin höjdpunkt med Goethe och Herder. Efter deras tid gick 

det utför med humanismen på grund av ”teknikens förslavande av människan”.85  

     Neander-Nilssons svärmande för kristendomen visar att den har stor betydelse för honom i 

hans sätt att betrakta världen. Han angriper nationalsocialismen från ett kristet perspektiv och 

menar att människan utvecklats någon som själv kan välja. Neander-Nilsson anser att 

nationalsocialismen grundar sig på instinkt och att det är en tillbakagång för människan som art.      

Nazistsympatisör? 

Neander-Nilsson menar att nationalsocialismen inte kan förklaras utan de psykiska orsakerna 

som härstammar från första världskriget och den tyska hyperinflationen. Han förstår tyskarnas 

reaktion mot kraven som fastställdes i Versailles, men Neander-Nilsson tycker att rasläran är 

egendomlig.86 Neander-Nilsson är i Berlin 1932 och står bland tvåhundratusen personer och 

lyssnar på ett tal av Adolf Hitler. Han tycker att Hitlers förmåga att planera sina anföranden 

genom att ”mjuka upp” massan, med trettio minuters trummande innan Goebbels och senare 

Hitler dyker upp, är genialiskt. Neander-Nilsson upplever att  

                                                 
83 Neander-Nilsson, 1934, s. 74. 
84 T. S., ”Dogmer och legender.”, Göteborgs handels- och Sjöfarts-Tidning 29/3 1934. 
85 Hansson, 1999, s. 13 – 15, s. 163.  
86 Neander-Nilsson, 1934, s. 13 – 14. 
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[m]an står där och hänger i högen, fötterna värka, kroppen är alldeles mörbultad – och hela tiden 

trummar det, trummar, trummar… Till slut äro inte bara ens öron, utan hela ens kropp och själ 

fullständigt söndertrummade. Man har inte en tanke längre, inte en känsla – man är slö, trött och 

uppgiven och mottaglig för varje slag av påverkan.87     

 

När Hitler sedan börjar framföra sitt tal så upplever Neander-Nilsson detta:  

 

Det går fullständigt blixtsnabbt. Innan ännu applåderna ha tystnat har han gripit till ordet – utan 

inledning, utan alla smeksamma ordvändningar. Hela hans person är ett enda stort kommandorop. 

Massan böjer sig under makten av denna entonigt tjutande stämma – böjer sig i tacksamhet och i 

njutningen av att bara få bli kommenderad. Härföraren befaller, hären lyder, marschen kan börja…88  

 

Neander-Nilsson tycker inte att Hitler kommer med några originella tankar i hela sitt föredrag. 

Han tycker även Hitlers tal är enformigt eftersom han upprepar orden jag och föraren genom 

hela talet. Istället är det de tekniska hjälpmedlen och nazisternas goda planeringsförmåga vid 

evenemangen som är nyckeln enligt Neander-Nilsson. Under denna valkampanj 1932 

beräknades tolv miljoner tyskar vara anhängare till nationalsocialismen. Neander-Nilsson ser 

stödet som en reaktion på dels Hitlers förmåga att kommendera sina anhängare samt ”nöden 

och tillvarons tröstlöshet, som har gjort dem möra i trumhinnorna.”89  

     Neander-Nilsson tycker att nationalsocialisterna är duktiga på att manipulera ”massan” 

genom en noga utstuderad metod. Däremot ser han ingen storhet i Hitler och hans tal till folket.            

     1934 är Neander-Nilsson nere i Tyskland igen och ska lyssna på ett tal av Hitler i München. 

Neander-Nilsson skriver att han ska bedöma Hitler objektivt som folkledare och retoriker. Han 

kommer fram till att 

 

Hitler är fullständigt densamme som förut. Hans yttre åtbörder äro utomordentligt väl instuderade, 

och hans stämma är kraftig och av ett imponerande omfång. Men vad mera finns det hos denna 

energiske agitator? Finns det någon dold genialitet, någon egendomlig trollkraft, något bestickande i 

hans väsen, som jag inte kan upptäcka? Vad är det som alla dessa miljoner tyskar se och som icke jag 

kan se!90  

 

Neander-Nilsson undrar om ”Hitlerkulten” är en verklig version av sagan Kejsarens nya kläder 

som skrevs av Hans Christian Andersen. Grubblande ställer sig Neander-Nilsson frågan om han 

                                                 
87 Neander-Nilsson, 1932, s. 8 – 9. 
88 Neander-Nilsson, 1932, s. 10. 
89 Neander-Nilsson, 1932, s. 10 – 11. 
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kan ha rätt mot miljoner tyskar, precis som barnet hade i sagan där kejsaren egentligen var 

naken. Neander-Nilsson hoppas att Hitler inte ”betyder det sista stadiet i Tysklands 

utveckling.”91  

     Neander-Nilsson visar tydligt att han inte är imponerad av Hitler och han undrar vad 

”tysken” ser i honom. Han menar till och med att ”tysken” blivit lurad i och med sin jämförelse 

med Kejsarens nya kläder. Utdragen visar att Neander-Nilsson inte var så imponerad av Hitler 

och nationalsocialismen mellan åren 1932-1934. Neander-Nilssons texter om 

nationalsocialismen och Hitler ger ingen indikation om att han var nazistsympatisör. Han 

hoppas till och med att någon mer lämpad ledare kommer att ta över efter Hitler. Detta står i 

kontrast till orsaken som tvingade Lise Lindbæk att skilja sig från Neander-Nilsson 1933. Hon 

klarade inte av att Neander-Nilsson hade nazistsympatier. Svaret kan ligga hos Thulstrup som 

menar att han aldrig uppfattades som öppet nationalsocialistisk men att han redigerade 

Göteborgs Morgonpost i en Hitler-förstående anda.92 Han hade alltså positiva åsikter om 

nationalsocialismen som han inte saluförde öppet.      

     En annan aspekt är Neander-Nilssons antisemitism. Det kan ha varit hans negativa syn på 

judar som fick Lise Lindbæk att lämna honom. I Store norske leksikon kan jag utläsa att Lise 

Lindbæk 1933 mötte en tysk flykting vid namn Max Hodann. Dessa två åkte till Palestina för att 

engagera sig i ”judefrågan” och tillsammans skrev Lindbæk och Hodann en bok som heter 

Jødene vender hjem (1935).93 Neander-Nilssons dokumenterat nedvärderande syn på ”det 

judiska” kan alltså vara en alternativ förklaring till skilsmässan.  

                             

”Tysken” som förebild 

I Möte med tredje riket skriver Neander-Nilsson att tyskarna sedan antiken har haft: ”Europas 

största religiösa mystiker och största filosofer”. ”Det tyska folket” har också, enligt 

Neander-Nilsson, kommit längst i sin personlighetsutveckling i hela Europa, men de har slutat 

sträva efter vidare utveckling under nazisternas ledning. Neander-Nilsson spår att det i 

Tyskland kommer att avgöras om Europas i framtid går i andens tecken eller materiens.94      

     Under sina ungdomsår umgicks Neander-Nilsson med tyskar, och han tycker att han känner 

dem bättre än sina svenska landsmän. Han anser att tyskarna tänker mycket och är andliga av 

                                                                                                                                                         
90 Neander-Nilsson, 1934, s. 17. 
91 Neander-Nilsson, 1934, s. 17 – 18.  
92 Thulstrup, 1962, s. 185. 
93 http://www.snl.no/.nbl_biografi/Lise_Lindb%C3%A6k/utdypning, 2011-02-23 
94 Neander-Nilsson, 1934, s. 16, s. 27, s. 84. 
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sig. Därför tror han inte att tyskarna kommer att ge efter för nationalsocialismen eftersom 

”[t]yskarna tänka bättre än något annat folk i Europa, och en dag komma de att återgå till denna 

sin käraste sysselsättning. Och då komma de att tänka de ofärdiga tankarna till slut.”95  

     Neander-Nilsson ser inga likheter mellan den svenska respektive den tyska ”folksjälen”. 

Detta beror på att ”den tyska folkpsyken [sic]” är fylld av spänningar och oenigheter som inte 

har sin motsvarighet hos de ”renrasiga” nordiska germanerna i Skandinavien. Neander-Nilsson 

menar att det är svårt som utomstående att sätta sig in i detta. Förklaringen är Tysklands läge 

mellan det kulturellt homogena väst och den ”underliga, kaotiska och obestämbara kulturen i 

öster”. 

     Neander-Nilsson anser att tyskarna är en mycket intellektuella och han ser ”tysken” som en 

förebild för andra ”folk”. Han tycker att tyskarna är andliga av sig och det går ihop med hans 

egen världssyn som trogen kristen. Neander-Nilsson spår till och med att det i Tyskland 

kommer avgöras om vart Europa är på väg, i materien eller andens tecken. Han hyser stor tilltro 

till ”tysken” som Europas framtida fanbärare. Detta visar att Neander-Nilsson har ett 

tyskcentrerat synsätt på Europas framtid.           

                      

Bilden av ”svensken” 

”Blod” och ”jord” 

”Blod och ”jord” är en central del i Neander-Nilssons beskrivning av ”svenskheten”. I Är 

svensken människa? beskriver Neander-Nilsson med folknationalistiska och 

kulturnationalistiska förtecken svenskarnas starka förbundenhet med ”jorden”: 

 

När det under 1920- och 1930-talet började ropas i Tyskland på ”blod och jord”, tänkte man sällan i 

Sverige på att så ropar endast ett folk, som redan har förlorat den själsliga förbindelsen med både 

blodet och jorden. Ett sådant rop har aldrig kunnat uppstå i Sverige. 95 procent av alla svenskar – 

alla våra Johanssöner, Pettersöner och Anderssöner – vittna tydligt med sitt namn, att 

härstamningselementet ännu för dem är en levande realitet.96 

 

Neander-Nilsson ser Sverige som en mer ursprunglig nation än Tyskland eftersom svensken 

aldrig glömt sitt ursprung. Han slår fast att svenskarna är ett gammalt ”folkslag” och att 

                                                 
95 Neander-Nilsson, 1934, s. 34 – 35. 
96 Neander-Nilsson, 1946, s. 10 – 11. 



 - 31 - 

”blodet” för dem samman, vilket påvisar ett folknationalistiskt synsätt. Neander-Nilsson utgår 

inte ifrån synen på nationen som en social konstruktion i den mening Anderson gör. Svenskarna 

har bott på och brukat denna jord sedan lång tid och därför tillhör den svenskarna. Ordet 

härstamningselement tyder också på folknationalistisk syn vilket genomsyrar hela citatet. 

Neander-Nilsson hänvisar till 1920- och 1930-talens Tyskland vars nationella diskurs under 

nationalsocialismen genomsyrades av folknationalismtänkande. När boken Är svensken 

människa? publicerades 1946, hade Tyskland precis förlorat ett krig och nationalsocialisternas 

tankar och retorik var starkt kritiserade i världen. Neander-Nilssons text visar prov på att ligga 

utanför den dominerande nationella diskursen för tiden 1946. 

Naturens positiva och negativa inverkan på ”svensken”     

Naturen som en nationell källa har också spelat roll i formandet av de största litterära verken i 

Sverige. Selma Lagerlöf är enligt Neander-Nilsson ett lysande exempel på hur ”den svenska 

naturmänniskan” stimulerats av naturen och överfört detta till berättelser.97 Lagerlöf skrev om 

”svenskheten” i böcker som Jerusalem (1901-1902) och Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige (1906-1907). Jerusalem handlar om människorna i Ingmarssläkten som utifrån 

sina kristna övertygelser och hopp om en bättre framtid flyttar till Jerusalem. Den svenska 

naturen finns i utvandrarnas minne när de tänker på hemlandet, och Jerusalem står i kontrast till 

det gröna och skogsfyllda Sverige.98 Neander-Nilssons syn på naturen är i samklang med 

Lagerlöfs blick för ”svenskheten” och ett pastoralt tankemönster är synligt. Utvandrarnas 

längtan tillbaka till ett liv nära naturen är tydligt och det ligger i linje med Neander-Nilssons 

grundsyn för hur människan bör leva. Lagerlöf fungerar som en klar förebild för 

Neander-Nilssons pastorala tankestrukturer.    

     Nationalismen kom under slutet av 1800-talet att förändras. Tidigare hade nationalismen 

nästan enbart varit inriktad på historiska fenomen. Nu kom naturen att bli viktig i definierandet 

av Sverige och ”svenskheten”.99 Statistikern Gustav Sundbärg skrev i sin bok Det svenska 

folklynnet (1911) att ”[d]et i svenska folkets lynne djupast nedlagda draget och hvilket till stor 

del förklarar vårt folks naturell i öfrigt, är den starka kärleken till naturen.”100 Sundbärg 

menade till och med att det är naturen som har skapat ”våra stora naturforskare, våra uppfinnare 

och våra forskningsresande; det är också denna, som skänkt oss våra lyriska skalder, våra 
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härliga folkmelodier, och den svenska sången”. 101  Neander-Nilsson tycker precis som 

Sundbärg att ”naturförbundenheten” är positiv när den yttrar sig i konst och litteratur. Däremot 

tycker han att den är negativ eftersom ”svensken” på grund av ”naturförbundenheten” har en 

svag personlighetskänsla, bristande jag-förnimmelse och en rädsla för individualitet. 102 

Neander-Nilssons definition av ”svenskheten” är kopplad till naturen i ett folknationalistiskt 

perspektiv då han kopplar ihop ”svensk karaktär” med att ”svensken” ursprungligen är en 

naturmänniska.                 

”Bondsvenskens” längtan tillbaka till landsbygden  

Neander-Nilssons syn på landsbygden och svärmeri för pastorala ideal kan härstamma från 

hans uppväxt i barndomsbygden på Lister. I diktsamlingen Två arkipelager (1927) i dikten 

Österö beskriver han sin barndomsbygd enligt följande 

 

Det land, jag besjunger i alla dessa vers, ett land mellan skummande stränder, är skönast bland dem 

som beskrivits på vers bland jordens beprisade länder. Dammiga vägar gå härs och tvärs i 

glimmande band över slätten. Allting är frodigt och väl beställt. Jorden är bördig, men liksom det 

gällt att slåss för den fattiga rätten, åkerkål och blommor på ängar och fält som klickar av smör på 

paletten.103  

  

Lagerlöfs bok Nils Holgersson var, enligt Alf Johansson, ett bidrag till ”den svenska 

förnyelsen” i nationell mening. ”Bondfolket” lyfts här upp av Lagerlöf, och hyllas som 

ryggraden i den svenska befolkningen.104 Neander-Nilsson är också av denna åsikt och hans 

texter präglas av beskrivningar om bonden. Han hävdar till och med att ”det svenska folket” är 

”av ren och oblandad bondras”105 i folknationalistisk mening. Rasbiologer på Rasbiologiska 

institutet i Uppsala, talade ofta om ”den svenska bondrasen” som den ädlaste kategorin i ”den 

svenska rasen”.106 Diskursen om olika folkslag med skiftande karaktär och värde var vanliga 

under början av 1900-talet fram till efter andra världskriget. Den fortlevde även senare men 

med mildare uttryck. Neander-Nilsson fortsätter att använda dessa tankestrukturer efter 1945 

vilket tyder på att han inte följer den nationella diskursen.   

                                                 
101 Sundbärg, 1911, s. 4.  
102 Neander-Nilsson, 1946, s. 12 – 13. 
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     Neander-Nilsson lägger skulden på industrierna för de obesuttna torpen som nu uppenbarar 

sig på landsbygden.107 Han begriper att det inte går att stoppa inflyttningen till städerna men 

kritiserar ändå industrierna. Han är hård i sin kritik av städerna och dess påverkan på ”det 

svenska folket”. ”Bondsvensken” hittar inte rätt i staden med industrierna och rationaliserandet. 

Detta skapar djup otillfredsställelse och rotlöshet, vilket bidragit till att moralen när det gäller 

familj och blodsband urholkats. Svenskens naturliga miljö är torpet och bondgården. 

Neander-Nilsson fortsätter: 

 

Svensken är i våra dagar en olycklig människa. Hans längtan tillbaka till naturen och jorden, till 

blodets värme och släktbandens skydd och trygghet kan icke längre tillfredsställas i 

rationaliseringens och i den individualistiska atomiseringens tid. Svensken är ett stackars bondbarn, 

som gått vilse i det moderna kalla, mekaniserade livet men som ännu inte har fått krafter att växa till 

en vuxen, moraliskt modig människa.108 

 

Neander-Nilsson är kritisk mot dels det moderna samhället, dels det industriella hotet och detta 

kan kopplas till Kylhammars diskussion om pastorala ideal. Neander-Nilsson ser pastorala 

miljöer som de enda goda omgivningarna och det vittnar om den tragiska pastoralen. Han vet 

också att det inte finns någon återvändo och att industrialiseringen och moderniseringen får 

förödande konsekvenser för hans ideal. Den sentimentala pastoralen är framträdande i texten 

då missnöjet kan betraktas som sentimentalt och känslomässigt. Han känner med ”de stackars 

svenskarna” som mår dåligt i de urbana omgivningarna. Neander-Nilsson menar att 

”bondsvensken” känner ett utanförskap och en otrygghet i den ”kalla” staden. ”Svenskheten” är 

kopplad till landsbygden och alla de positiva värdena har sitt ursprung därifrån. 

Neander-Nilsson talar om ”blodets” värme vilket tyder på folknationalistisk diskurs. ”Bonden” 

fungerar som en grundsten i Neander-Nilssons konstruktion av ”svenskheten” och pastorala 

ideal.   

 Den enda rätta miljön 

Neander-Nilsson tycker att ”svensken” är för lite individualist, och torpet, bondgården och 

naturen i sig, är dennes idealmiljö. Han anser att ”den svenska naturmänniskan” lever ute i 

bondbyarna och att denne ser det onaturliga i skilsmässor. Neander-Nilsson anser att tryggheten 

i naturahushållningen, den obefintliga risken att bli arbetslös och de starka blodsbanden är 

något som svensken längtar tillbaka till. Teknik och industrialisering har tagit död på detta. Han 
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menar också att det i Sverige inte finns några småstäder utan bara bondbyar. Vidare förklarar 

han skilsmässorna med att bondsvensken inte hittat sin plats i den urbaniserade världen och 

dess rotlöshet. Neander-Nilsson ser ett problem i att blodsbandskänslan och 

ursprungsförnimmelsen är hårt ansatt i det industriella Sverige.109  

     Hans syn är att ”svensken” är oförmögen att klara sig själv inne i städerna och att det 

kollektiva på landsbygden är rätt miljö för ”svensken”. Den tragiska pastoralen och den 

sentimentala pastoralen lyser igenom kraftigt. 

     Vikten av att framställa bonden som ”ursvensken” visar sig tydligt i utdraget nedan där 

Neander-Nilsson tar hjälp av Vilhelm Moberg för att befästa att ”svenskens” riktiga hemvist är 

ute i naturen. Neander-Nilsson menar att den svenske bonden är radikal och upprorisk. Han 

hänvisar till författaren Moberg och hans bok Rid i Natt som skildrar svenskt bondeuppror och 

den nordiska urnaturens kamp för befrielse mot ”välska seder”, dvs. sydländska och främmande 

seder.110 Mobergs böcker präglas av tradition och med ordval som jord och släkt. Han ser, likt 

Neander-Nilsson, ”svensken” som en skogsbo som trots att hon flyttat in till staden präglas av 

”skogssuset”.111  Moberg gillade inte vissa inslag i det moderna samhället. Den ”mediala 

ordindustrin” och stadskulturen var två saker som Moberg ogillade.112 Här finns spår av den 

tragiska pastoralen och den sentimentala pastoralen.             

”Svenskens” melankoli och fascination av ”det utländska”    

Neander-Nilsson tror att svenskarnas mest typiska lynnesdrag är melankoli, och han knyter 

detta till Strindberg som Neander-Nilsson anser bättre än någon annan förklarat ”det svenska”. 

Strindberg personifierar ”den svenska tristessen, personlighetslösheten och tröstlösheten”. En 

svensk förändras när denne kommer i kontakt med utlänningar. ”Svensken” lever då upp på 

grund av att utlänningens ”starkare vilja och aktivare intelligens tända honom”. Det finns en 

inneboende vantrivsel hos ”svensken” och det är anledningen till dennes positiva syn på 

utlänningar. Problemet, enligt Neander-Nilsson, är att svenskarna inte älskar sig själva och att 

detta måste förändras för att ”svenskens” personlighet ska utvecklas.113  

     Tanken att ”svensken” är intresserad av allt utländskt delar Neander-Nilsson med 

statistikern Gustav Sundbärg. Det finns många likheter mellan Det svenska folklynnet och Är 

svensken människa? Sundbärg menar att ”svenskens” intresse för det utländska har sitt 
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ursprung i att nationen varit isolerad från andra nationer. Därför har, enligt Sundbärg, ”vårt folk 

behållit sin ariska härstamning renare än kanske hvarje annat”. Sundbärg tycker samtidigt att 

”svensken” har överskattat allt utländskt på grund av isoleringen. Det har lett till underskattning 

av ”det svenska” och därmed en sämre utveckling för ”svensken”.114  

     Neander-Nilsson och Sundbärg delar många åsikter i diskussionen om ”svenskens” 

karaktärsegenskaper och deras resonemang genomsyras av en folknationalistisk tankestruktur. 

I en recension i Svenska Dagbladet anses Neander-Nilsson till Sundbärg ”vara en rätt 

nedstigande ättling till den store, för det dåtida fanatiska ’frisinnet’ så inopportune 

statistikprofessorn och patrioten.”115  Neander-Nilssons syn på ”svenskheten” är negativ, och 

det är en ”svenskhet” som han menar präglas av underlägsenhet mot det ”utländska”.  

     I nästa del diskuteras motbilden till ”svensken” och den inleds med Neander-Nilssons 

samstämmiga syn med Sundbärg rörande ”den svenska rasen” och ”den ariska härstamningen”.                     

”Svenskens” motbild efter andra världskriget   

Neander-Nilsson anser att ”svensken” ursprungligen är av oblandad ”bondras”. Han menar 

vidare att få utlänningar har valt att flytta till Sverige och därför är den ”svenska rasen” ren. 

”Tattarblodet” har däremot blandats in i det ”svenska blodet”, och detta ”blod” har både fyllt 

fängelser och höjt intelligensen bland svenskarna. Han frågar sig även hur mycket det vallonska 

blodet har höjt de svenska lägre klassernas intelligensnivå.116 ”Tattare” var ”det svenska 

bondesamhällets” stigmatiserande beteckning på en annorlunda befolkningsgrupp. Idag kallas 

befolkningsgruppen ”resande” samt ”romer” och ordet ”tattare” uppfattas idag som ett 

skällsord. 117  Både Neander-Nilsson och Sundbärg har en folknationalistisk syn på ”det 

nationella” i sina tolkningar av vem som är svensk. Sundbärg skriver i inledningen av Det 

svenska folklynnet att ”[d]et svenska folket är af oblandadt germanskt ursprung, och svenskens 

utseende vittnar ock härom.”118 Neander-Nilsson är märkbart påverkad av rasuppfattningar och 

detta syns även efter andra världskriget. Det folknationalistiska synsättet håller han tydlig fast 

vid i sitt författarskap. Neander-Nilsson med största sannolikhet påverkad av Sundbärg 

eftersom deras skildringar av ”svensken” är likvärdiga.   

Neander-Nilsson talar om den turkiske ”sol- och vårmannen” som annorlunda än den svenske 

mannen. Han talar nedsättande om turkar och den svenska kvinnan. Han använder ett exempel 
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där en turkisk man som skickat sin bild till alla Sveriges Lucior tillsammans med ett frieribrev, 

fått till hälften jakande svar, som argument att den svenska kvinnan är lättlurad. Han har här ett 

bevis att dessa kvinnor gärna varit turkiska hustrur på någon bakgård i Istanbul.119 ”Turken” 

fungerar här som en motbild till den svenske mannen, och framträder som en lurendrejare. 

Sydsvenska Dagbladet Snällpostens kritiker tycker att Neander-Nilsson har ”skrivit en rolig 

studie av sol- och vårmannen.”120 Det kan tyda på att ”turken” var salongsfähig som motbild till 

”svensken” i mitten på 1940-talet och att Neander-Nilssons uppfattning var i linje med en 

aspekt av en mer allmän nationell diskurs.       

 

Karlfeldts och Goethes inflytande  

Neander-Nilssons olika diktverk recenserades i flertalet tidningar. 1947 recenserades 

diktsamlingen Skapelsens år i Dagens Nyheter, Stockholmstidningen och Svenska Dagbladet. 

Recensenterna i alla tre tidningarna är överens om att Neander-Nilsson är influerad av Johann 

Wolfgang Goethe. Enligt Johannes Edfelt i Dagens Nyheter var Neander-Nilsson starkt 

påverkad av tysk klassicism och idealism. Kritikern uppmärksammade detta när han läste den 

senare diktsamlingen Sång för de döda (1949).121       

     Kritikerna är också ense om att Neander-Nilsson har påverkats av författaren och poeten 

Erik Axel Karlfeldt (1864–1931).122 Karlfeldt uttryckte antisemitiska åsikter i sina texter där 

”juden”, enligt honom, representerade materialism och modernitet.123 Viktigt att betona är att 

antisemitismen inte var det bärande i Karlfeldts dikter.  Recensenten i Stockholmstidningen 

menar att Karlfeldt är Neander-Nilssons ”andlige gudfar” på grund av att han från Karlfeldt har 

”ärvt förkärleken för talesätt från bibeln och bondepraktikan.”124 Svenska Dagbladets recensent 

skriver att ”[g]rundelementen i Neander-Nilssons diktsamling är med andra ord 

hembygdssvärmeri, romantisk naturuppfattning, bastant allmogeidealisering […] 

Neander-Nilsson är traditionalist och det är psalmens och visans – tyvärr också i allt för hög 

grad Karlfeldts – rytmer som går igenom i hans vers.”125 Karlfeldt var trogen sin hembygd och 

förfädernas värden, seder och bruk. Han stod för värdekonservatism och betvivlade att den 
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moderna stadskulturen var bra för människan. Karlfeldt idealiserade enkelheten i livet på 

landsbygden och dess harmoni med naturen och de växlande årstiderna. Han är väldigt lojal 

mot arvet han fått och naturen fanns i hans grundsyn.126 Neander-Nilsson står nära Karlfeldt i 

tragiskt- och sentimentalt pastoralt tänkande och enligt tidningsrecensionerna även i dikterna. 

Olof Lagercrantz i Svenska Dagbladet positionerar Neander-Nilsson i sekelskiftets Sverige 

genom recensionen av diktsamlingen Skapelsens år. Han diskuterar var han ska placera 

Neander-Nilssons diktverk i sin bokhylla och kommer fram till att ”Neander-Nilsson borde stå 

bland nittiotalisterna, där han med Karlfeldt kunde utbyta tankar om lantliga seder och bruk i 

forna dagar, där han med Heidenstam kunde konversera om längtan till barndomens stenar och 

med Levertin om målade kyrkfönster och rökelseromantik för att när kvällen kommer 

underhålla Selma Lagerlöf med fromma legender från Listerlandet i Blekinge, där han växt 

upp.”127 I Dagens Nyheter får Neander-Nilsson kritik för Skapelsens år där recensenten skriver 

”[t]yvärr är det inte möjligt att beteckna dessa dikter som någon konstnärlig nyskapelse.”128             

     Han fick ofta sämre kritik för sina diktsamlingar än för sakprosan. Det kan bero på närheten 

till Karlfeldt i hans dikter och att kritikerna inte tycker att han är nyskapande. Recensionerna är 

hämtade från tidningar mellan åren 1947 – 1950 vilket innebär att Neander-Nilsson inte är i 

linje med den nationella diskursen under denna period. Neander-Nilsson placeras i sekelskiftets 

Sverige med Karlfeldt som ”andlig gudfar”. Det visar sig tydligt var Neander-Nilsson hittar sin 

inspiration till dikterna ifrån. De pastorala idealen lyser också igenom och de mottas med 

skepsis i pressen. 

Neander-Nilssons bedömning av ”svensken” 

Neander-Nilssons diskussion om folkpsyke och olika karaktärsdrag i relation till nationalitet 

togs emot med intresse i Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Recensenten tycker precis som 

Neander-Nilsson att det går att spåra vissa olikheter i ”nationaliteterna” men att det är svårt. 

Kritikern tycker att ”man sig kunna spåra väsentliga nationella olikheter i konst, litteratur, i 

temperament och karaktärsegenskaper hos nationerna.” 129  Neander-Nilsson är hård i sin 

bedömning av ”svenskarna” enligt recensenterna. Morgontidningens kritiker anser att 

Neander-Nilsson agar den han älskar och att ”[a]gan utdelas med säker hand och i elegant 
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stil.”130 Ivan Oljelund i Stockholmstidningen tycker att boken Är svensken människa? är roande 

och att Neander-Nilsson har poänger med sina iakttagelser. Samtidigt tycker Oljelund att 

boktiteln är anstötande och att Neander-Nilsson i många fall är orättvis mot ”svensken.”131 

Svenska Dagbladets kritiker tycker att Neander-Nilsson ”främst vill påpeka sina kära 

landsmäns synder och dumheter, ärvda och förvärvade, i hopp att åstadkomma förbättring.”132     

     Neander-Nilsson får både positiv och negativ kritik för sin bok och intresset för 

folklynnesskildringen är slående. Hans referenser i utdraget, Sundbärg och Strindberg, skrev 

sina böcker runt sekelskiftet 1900. Detta visar tydligt i vilken tidsepok Neander-Nilsson hittar 

sina inspirationskällor för ”svenskheten”. Detta ligger inte i linje med den nationella diskursen i 

mitten av 1940-talet. Med tanke på recensionerna verkar det inte som nedvärdering av 

”svenskheten” ligger i tiden.     
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131 Ivan Oljelund, ”Svensk eller mänska”, Stockholms-Tidningen 18/11 1946. 
132 E, Ths., ”Se dig i spegeln!”, Svenska Dagbladet 16/12 1946. 



 - 39 - 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
De nationella mot- och förebilderna som studerats är ”juden”, ”svensken” och ”tysken”. 

Neander-Nilsson har även fungerat som biografiskt prisma. Via hans offentliga 

ställningstaganden och receptionen av dessa har delar av den samtida nationalismen kunnat 

belysas. Jag har utgått ifrån nedanstående frågeställningar  

 

 Hur konstruerades ”juden” som nationell motbild i Neander-Nilssons texter? 

 Hur yttrade sig Neander-Nilssons syn på ”svenskheten” i allmänhet och i relation till 

”det judiska” i synnerhet? 

 Vilka åsikter hyste Neander-Nilsson i frågan om nationalsocialismen, Hitler och 

”tysken”? 

 Var kan rötterna till Neander-Nilssons uppfattningar finnas? 

 Hur kan Neander-Nilssons syn på ”svenskhet”, ”svenskens” motbild och ”svenskens” 

förebild placeras in i den samtida nationella diskursen? 

 

Synen på Juden 

I sina reseskildringar ser han ”juden” som ett problem för den inhemska befolkningen. Under 

Neander-Nilssons besök i Ungern, antyder han att judarna inte hör hemma i nationen och att 

deras närvaro inte främjar nationen. Judarna är snarare fiender till nationen både som köpmän 

och socialistiska internationalister. Jag ser att Neander-Nilsson uppfattar det ”judiska” som ett 

väldigt stort hot mot ”nationalstaten” och dess invånare.   

     Den religiösa aspekten i Neander-Nilssons antisemitiska retorik visar sig i hans skildring av 

den tjeckoslovakiska staden Mucacevo. Judarna har tagit över staden, enligt Neander-Nilsson, 

och de visar ingen hänsyn mot de kristna. Neander-Nilsson målar upp en bild av judisk 

dominans inom både politik och handel i staden. Detta, menar han, gynnar inte en kristen stat.  

     Neander-Nilsson har en folknationalistisk syn på nationstillhörighet där judarna omöjligtvis 

kan inkluderas. I båda utdragen betonar Neander-Nilsson olikheterna mellan det ”judiska” och 

den ”inhemska” befolkningen. Han försöker även visa på att det finns en ”judisk” hotbild, som 

innebär att judar tar över städer utan att tänka på andra ”nationaliteter”. Neander-Nilssons texter 

kan uppfattas som skrämselpropaganda eftersom det ”judiska” framställs som mycket negativt. 

”Juden” blir en motbild till flera ”nationaliteter” och Neander-Nilsson visar tydligt upp sitt 
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avståndstagande till det ”judiska”. Judarna blir en minoritet som inte hör hemma i dessa 

samhällen, enligt Neander-Nilsson. Han stigmatiserar judarna och diskuterar begreppen ”blod” 

och ”härstamning” samt vilka negativa karaktärsdrag detta har gett judarna. 

     ”Judens” ”rastypiska” är heller inte till någon fördel i Neander-Nilssons begreppsvärld. 

Neander-Nilsson talar om den ”judiska foten”, ”kortskalle” och ”Isidor” i negativa ordalag. 

”Juden” bär, enligt Neander-Nilsson, på dessa egenskaper och han använder dem när han 

beskriver olika fenomen han stöter på i relation till ”juden”. Neander-Nilsson använder med 

andra ord antisemitiska stereotyper grundade på ”ras” i sin beskrivning av ”juden”.         

     I tidningsrecensionerna fick han ingen kritik för dessa ståndpunkter och det kan tyda på att 

antisemitiska åsikter var salongsfähiga i den nationella diskursen mellan åren 1931-1934.              

Svenskt och judiskt 

”Juden” är en tydlig motbild till flera nationaliteter i hans texter. ”Juden” sågs som kosmopolit 

utan nationstillhörighet och kunde med ett folknationalistiskt tankesätt inte inkluderas i en 

nation där ”blod”, ”folkslag” och härstamning var dominerande tankestrukturer. 

Neander-Nilsson såg, i motsats till ”juden”, ”svensken” som en person med naturlig rätt till sitt 

landområde. ”Svensken” hade brukat den svenska jorden sedan urminnes tider och var starkt 

bunden till den svenska naturen. Denna syn på nationalitet som bunden till natur och 

landområden utgör grunden i hans antisemitiska retorik. Neander-Nilsson delar Sundbärgs 

folknationalistiska syn och båda skriver att ”svensken” är av oblandad ”bondras”. Han har en 

syn på ”svenskheten” som till stor del samstämmer med Sundbärgs. Neander- Nilsson och 

Sundbärg anser att ”svenskarna” är en gammal ”bondras” av ”germanskt” ursprung och att 

”rasen” har klarat sig ifrån en större blandning   

 Rötter 

Jag diskuterade i inledningen av uppsatsen Berggren och Trägårdhs ideologiska positionering 

av Neander-Nilsson. De hävdade att Neander-Nilsson spred sina nazistiska åsikter i flera 

tidningar under sin verksamhetsperiod. I de tidningar jag har studerat har Neander-Nilsson inte 

salufört några nazistiska åsikter. Berggren och Trägårdh gör gällande att Neander-Nilsson 

skrev en bok där han var positivt inställd till Hitlers Tyskland. Möte med tredje riket från 1934 

är ingen positiv skildring av Hitler och nationalsocialismen. Neander-Nilsson skriver i Möte 

med tredje riket att nationalsocialismen är en filosofi som baseras på instinkt och att det är en 

flykt undan självkännedomen. Han menar att detta är ett steg tillbaka i den mänskliga 

utvecklingen. Neander-Nilsson menar även att nationalsocialismen och kristendomen är 
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oförenliga. Han ser att genom nationalsocialismen, försvinner personlighetens betydelse och 

det moraliska medvetandet. Neander-Nilsson har en negativ syn på nationalsocialismen som 

ideologi. 

      Hitler framställs av Neander-Nilsson som en mycket utstuderad person som till det yttre 

imponerar på honom. Däremot ser han inget genialiskt i Hitler och undrar vad tyskarna 

egentligen ser i honom. Neander-Nilsson menar att ”tysken” blivit lurad och ser sig själv som 

barnet i sagan Kejsarens nya kläder som synar skräddarnas bluff. Han är negativt inställd till 

nationalsocialismen och Neander-Nilsson anser att Hitler lurar det tyska folket. Detta står i 

kontrast till det som fick Lise Lindbæk att lämna honom 1933. De möjliga förklaringarna jag 

har redovisat är att han inte saluförde sina åsikter i pressen och bokform. Han kan ha varit 

positiv till nazismen i sin privata sfär samtidigt som han inte visade allmänheten var han stod. 

En annan förklaring kan vara att han har starka antisemitiska åsikter som låg i linje med 

nationalistisk diskurs 1931 – 1934. Detta kan ha misstolkats som nazistsympatier. För att bringa 

klarhet i frågan så behövs en undersökning av Göteborgs Morgonposts ledarsidor 1937 – 1950 

då Neander-Nilsson var chefredaktör för tidningen och med stor sannolikhet skrev ledare där.   

     Neander-Nilsson menar att han känner tyskarna bättre än han känner svenskarna på grund av 

att han umgicks mycket med tyskar i sina ungdomsår. Han anser att ”tysken” har kommit längst 

i personlighetsutvecklingen bland alla folk i hela Europa. ”Tysken”, hävdar han, tänker bäst och 

kommer att styra utvecklingen i framtidens Europa. Neander-Nilsson har en helt annan syn på 

”tysken” i jämförelse med nationalsocialismen och Hitler. ”Tysken” fungerar som en positiv 

förgrundsfigur i Europa.            

     Det uppstår en lucka mellan åren 1935 – 1945 eftersom jag inte har något politiskt material 

från Neander-Nilsson under den perioden. Jag har heller inte något material från Göteborgs 

Morgonpost som med all säkerhet hade bringat klarhet i frågorna om han var nazistsympatisör 

någon gång mellan 1937-1945. Genom vidare forskning på journalisten och författaren Sanfrid 

Neander-Nilsson kan klarhet i dessa frågor bringas. Intressant är också i vilken riktning han 

styrde Göteborgs Morgonpost ideologiskt. Thulstrup hävdar att han redigerade tidningen i en 

Hitlerförstående anda.  

     Grunden till Neander-Nilssons uppfattningar återfinns i hans uppväxtmiljö. Han växer upp i 

ett bonde- och fiskarsamhälle och hans dikter vittnar i många fall om allmogefromhet och 

pastoral idyll.  

     Karlfeldt är Neander-Nilssons stora förebild när det gäller hans diktarskap. 

Tidningsrecensionerna tyder enhälligt på det. Karlfeldt är precis som Neander-Nilsson emot 
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modern stadskulturs negativa påverkan på ”svensken” vilket vittnar om tragiskt pastoralt ideal 

och sentimentalt pastoralt ideal. Neander-Nilsson och Karlfeldt förenas även genom deras 

gemensamma traditionalistiska och kristna grundsyn. Stockholmstidningens kritiker ser 

Karlfeldt som Neander-Nilssons ”andlige gudfar”. Recensenten Olof Lagercrantz i Svenska 

Dagbladet betonar Neander-Nilssons närhet till Karlfeldt i hans diktvers. En annan gemensam 

nämnare är de antisemitiska åsikterna. Det går att spåra liknande antisemitiska uttryck i 

Karlfeldts och Neander-Nilssons texter. Recensionerna visar också att Neander-Nilsson, i sitt 

diktarskap, är påverkad av Goethe som stod för tysk klassicism och idealism.     

     Neander-Nilsson är tydligt inspirerad av det folknationalistiska synsättet som Sundbärg 

använder sig av. Boken Är svensken människa? påminner väldigt mycket om Sundbärgs bok 

Det svenska folklynnet. Författarna har många gemensamma beröringspunkter när det gäller 

”svenskheten” och de diskuterar liknande fenomen i det ”svenska folklynnet”.         

     Selma Lagerlöf kan också kopplas till de pastorala idealen och uppfattningen av ”svensken” 

som en varelse som vill vara nära naturen. Neander-Nilsson har troligtvis kommit i kontakt med 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige under sin skoltid.  En annan inspirationskälla 

är Vilhelm Moberg, som också misstrodde staden och dess återverkningar på människan. Han 

var kritisk till ”masskulturen” som uppenbarade sig i staden. Neander-Nilssons syn är att 

naturen är svenskarnas riktiga hemvist och stadsmänniskan har inte kunnat frigöra sig från detta 

faktum. Moberg och Neander-Nilsson hyllar den ”svenske bonden” och framställer denne som 

beskyddare av nordisk ”urnatur”. Detta vittnar om att Neander-Nilsson har Lagerlöf och 

Moberg som förebilder när det gäller pastorala ideal. 

     Neander-Nilsson är ytterst påverkad av de traditionalistiska tankegångarna i den nationella 

diskursen. Bland traditionalisterna inom bildningsaristokratin var en hög värdering av 

personligheten vanligt förekommande. Neander-Nilsson skriver ofta om hur viktig 

personligheten är.  Detta menar idéhistorikern Jonas Hansson ska ses som en fortsättning på 

kulten kring personligheten som fanns kring sekelskiftet. I ett vidare perspektiv ska det ses som 

en följd av det ”upplevda hotet från massamhället”. Modernisterna stod mot traditionalisterna i 

definierandet av ”svenskheten”. Traditionalisterna använde det pastorala idylliska verktyget för 

att kritisera ”masskulturen” som de ansåg förstörde Sverige. Under 1920-talet ökade 

tidningsupplagorna stort och kultursidorna blev viktiga för den nationella debatten. 

Neander-Nilsson skrev artiklar i Nya Dagligt Allehanda och de var främst politiska. 
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Tidens nationella diskurs 

När det gäller Neander-Nilssons syn på ”svenskens” motbild så tar hans antisemitiska åsikter 

stor plats. Han diskuterar ”det judiska” utifrån religion, ”ras”, myter och stereotyper. I sina 

framställningar använder han folknationalistisk diskurs som exkluderar ”juden” från nationen 

på grund av ”ras”. I pressen får han god kritik för sina iakttagelser ute i Europa. Det som idag 

hade varit klara antisemitiska uttalande, reagerar ingen journalist på mellan 1931 och 1934. 

Med hänsyn till detta förefaller antisemitismen ha varit salongsfähig i den nationella diskursen 

under denna tidsperiod.  

     Däremot diskuteras inte det ”judiska” i hans böcker efter 1946. Det kan bero på att det inte 

längre var opportunt att diskutera ”det judiska” ur ett antisemitiskt perspektiv. Motbilden i Är 

svensken människa? från 1946 är ”turken” och ”tattaren”. Det är fortfarande viktigt med en 

motbild för Neander-Nilsson, men den har nu ändrat karaktär i hans texter. ”Turken” framställs 

som en sol- och vårare med avsikt att lura ner svenska kvinnor till Istanbul. Recensionen i 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten är positiv när det gäller just detta avsnitt i texten. Kritikern 

anser att Neander-Nilsson har ”skrivit en rolig studie av sol- och vårmannen”. ”Turken” 

fungerar som en motbild till ”svensken” och kritikern opponerar sig inte mot detta. Det innebär 

att ”turken” kan ha varit en begreppsmässig motbild till ”svensken” som anammades i den 

nationella diskursen 1946. 

     Neander-Nilssons förebild till ”svensken” är ”tysken”. Han ser ”tysken” som en stor tänkare 

och en av hans stora förebilder Goethe har satt sin prägel på Tyskland. Neander-Nilsson menar 

till och med att Europas framtid ligger i ”tyskens” händer. Att ha ”tysken” som förebild ligger i 

linje med den nationella diskursen 1931 – 1934.  

     Neander-Nilsson beskriver ”svenskheten” i folknationalistiska termer av ”blod”, ”jord” och 

härstamning. Han ser svenskarna som ett gammalt ”folkslag” där naturen har haft en viktig del 

i formandet av ”svenskheten”. Den folknationalistiska diskursen återkommer i 

Neander-Nilssons diskussion om ”det svenska folket” som han anser är av ”ren” och 

”oblandad” ”bondras”. Med tragisk och sentimental pastoral diskurs beskriver han staden som 

en kall och hård plats där ”svensken” inte trivs. Den rätta platsen för ”svensken” är istället 

landsbygden där ”blodets värme”, trygghet och släktbandens skydd finns.  

     Folknationalism är ingen dominerande diskurs efter andra världskrigets slut då förintelsen 

uppdagats. De pastorala idealen är inte heller en aktuella vid tiden 1946. Det innebär att 

Neander-Nilsson tankestrukturer befinner sig utanför den nationella diskursen i mitten av 

1940-talet. Olof Lagercrantz placerar Neander-Nilsson i 1890-talets Sverige med Karlfeldt och 
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Lagerlöv. Jag positionerar honom också i sekelskiftet Sverige och slår fast att Neander-Nilsson 

längtade till en tid som varit. 
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