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Inledning  

 

När Hitler kom till makten år 1933 blev Göteborgs Handelstidning en kamptidning mot nazismen 

och Torgny Segerstedt blev uppmärksammad internationellt. Under sin tid var Segerstedt 

kontroversiell för sina slagkraftiga liberala åsikter, särskilt i Göteborgs Handels- och 

sjöfartstidning (GHT). Inrikespolitiskt var han den främsta motståndaren till samlingsregeringens 

eftergiftspolitik gentemot nazityskland. Segerstedt sympatiserade faktiskt i början för den 

italienska fascismen och Mussolini. Ganska snabbt under 1920-talet fick han en anledning att 

omvärdera sitt omdöme om Mussolini. Men Segerstedt var inte bara en kontroversiell gestalt som 

var emot diktaturer, nazister och fascister. Han fick en religiös uppväxt och var helt inriktad på 

att bli präst, men ett antal dramatiska händelser under studierna i Uppsala och Lund gjorde att han 

förlorade tron på kyrkan – och med tiden även på kristendomen. Segerstedt blev en religiöst 

engagerad ateist. Sista arbetsdagen i sitt liv sa han till sin sekreterare Estrid Ancker: ”Jag har 

legat och tänkt på i natt, om inte kyrkan skadar religiositeten. Jag tror inte att den gör det. Kyrkan 

tvingar människorna. Och jag avskyr att människor tvingas.” Men Segerstedt kom under hela sitt 

liv att skriva om religiösa och kyrkliga frågor. Vid högtider som jul och påsk publicerade han ofta 

stora betraktelser med religiös anknytning. Han umgicks ständigt med funderingar i 

livsåskådningsfrågor och i hans artiklar förekom ofta, oavsett ämne, bibliska uttryck.1 Enligt 

Ancker erkände Segerstedt religiösa personer som ”den stora kraften” och dit hör gestalter som 

Paulus och Luther.2 Men hans största kamp kom att utspelas mot nazismen och Adolf Hitler, och 

mot dem använde Segerstedt bibliska anspelningar och uttryck.     

 

En annan opinionsbildare var Torsten Fogelqvist som hade samma bakgrund som Segerstedt. 

Däremot fick han inte lika mycket uppmärksamhet när det gällde svenska antinazistiska 

opinionsbildning. Under fyra decennier var Fogelqvist en av de viktigaste representanterna för 

det svenska kulturlivet. Han var mångårig medarbetare för Dagens Nyheter, författare, lärare och 

folkbildare och även medlem av Svenska Akademien. Under sin resa i Nazityskland lyfte han 

                                                 
1 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 22f 
2 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 193 
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fram hur nazismen på olika sätt behärskade samhället och påpekade hur den politiska 

propagandan tog form.  På angivet sätt liknade hans åsikter Segerstedts i början av 1920-talet och 

han ansåg att Benito Mussolini var den rätta personen för Italien. Fogelqvist betraktade Mussolini 

som en stark personlighet. Hans åsikter som journalist på DN om fascismen och nazismen som 

journalist på DN ledde till att han blev känd för en större publik. Han stod i främsta ledet i 

kulturdebatten vare sig det gällde yttrandefrihet, utbildningsfrågor, litteratur, politik eller religion. 

När mullret från Europas diktaturstater blev allt starkare visade Fogelqvist med sin kämpande 

humanism att motstånd mot fascism och nazism inte bara var en politisk fråga utan en 

grundläggande fråga om livssyn och värden. Med en kulturfront av liberal kristendom och 

humanism såg han räddningen för Europas stater. Men hade inte även Fogelqvists religiösa 

uppväxt och bakgrund ett finger med i hans politiska syn?    

 

Anledningen till mitt val av dessa opinionsbildare är enkel och simpel. Båda hade gemensam 

bakgrund och uppväxt och hade många gemensamma intressen, men ändå tänkte, talade och 

skrev de på olika sätt. Segerstedt förvärvade formella kvaliteter från vetenskaplig skolning, som 

Fogelqvist saknade. Båda var individualister, men Fogelqvist enbart i teorin. I praktiken sökte 

han efter förståelse och påverkades lätt av andras åsikter. ”Var Segerstedts själ en fästning, var 

Fogelqvist en gästgivargård.” Flera läsare ansåg Segerstedt vara en självständig tänkare, men 

liksom han lånade Fogelqvist idéer från andra. De två opinionsbildarna hade gemensamma 

auktoriteter som Ibsen och Viktor Rydberg. Segerstedt tog även intryck av Sören Kierkegaard. 

 

Båda var överens om att pressens uppgift bestod av fri kritik och opinionsbildning och reagerade 

stark mot en tidningsutveckling som hotade detta ideal.3 Men det som gör bägge intressanta i den 

här undersökningen var att de härstammade från en religiös familj och hade religiös uppväxt 

samtidigt som de var prästsöner. En fråga blir given då: om inte deras religiösa uppväxt 

påverkade deras politiska uppfattning? Eftersom uppsatsen kommer vara en komparativ 

undersökning mellan Segerstedt och Fogelqvist och ge en bild av deras politiska uppfattning, 

kommer den avgränsas genom att riktas in på kampen mot fascismen i Italien och nazismen i 
                                                 
3 Ljungquist, Ivar, 1922-1946, Ur Dagens Nyheters historia, s 142f 
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Tyskland samt på de religiösa dragen i Segerstedts och Fogelqvists argumentation. Därefter kan 

man undersöka om de inte tolkade fascismen och nazismen som religiösa fenomen och hur de 

kunde använda sina ”religiösa glasögon”.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Segerstedts och Fogelqvist religiösa bakgrund 

påverkat deras politiska uppfattning med inriktning på fascismen och nazismen samt i vilken 

utsträckning dessa två gestalterna har tolkat fascismen och nazismen som religiösa fenomen. 

Orsaken till mitt val av Torgny Segerstedt och Torsten Fogelqvist var att jag tyckte båda hade 

intressanta uppfattningar och åsikter om fascismen och nazismen. Men ännu mer fascinerande 

blev det när de hade samma religiösa uppväxt och bakgrund. Det intressanta med uppsatsen enligt 

min uppfattning är att detta aldrig har undersökts tidigare. Jag vill upphöja deras religiösa 

bakgrund och ta hänsyn till deras religiösa påverkande inom politiken med en inriktning på deras 

syn på fascismen och nazismen. För att uppsatsens syfte ska kunna belysas och besvaras på ett 

bra sätt kommer det läggas stor vikt vid följande frågor: 

 

Har deras religiösa uppväxt påverkat deras politiska uppfattning?  

I vilken utsträckning tolkar de fascismen och nazismen som religiösa fenomen? 

 

Bakgrund 

 

Under mellankrigstiden i Tyskland och Italien bildades partierna Nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet och Fasci italiani di combattimento. Det sistnämnda partiet kom till makten år 

1922, medan nationalsocialistiska partiet kom elva år senare. När nationalsocialismen och Fasci 
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italiani di combattimento varit vid makten kom kristna människor i dessa länder under 1930-talet 

att försvara sina kristna värderingar på den politiska arenan mot de nya värderingarna. En viktig 

synpunkt under den här tiden var att den västeuropeiska demokratiseringsprocessen innefattade 

en kyrko- och kristendomsfientlighet som undertryckte de kristnas möjligheter att anpassa sig till 

det nya demokratiska samhället. Mellankrigstidens svenska debatt om de kristnas förhållande till 

politik och demokrati gav inget vidare i de kristna Sverige. Vissa framträdande kristna 

samhällsdebattörer ställde sig på 1930-talet inte på demokratins sida. Men det fanns de som 

Torgny Segerstedt och Torsten Fogelqvist (åtminstone med kristen bakgrund) som höll sig på 

demokratins sida.4  

 

Under samma tidsskede var handelsförbindelserna mellan Sverige och Tyskland väldigt starka, 

och utvecklingen i Tyskland under Hitlers ledning sågs som mycket positiv av många. Därefter 

var det många svenska författare som reste till Tyskland och sände hänförda rapporter – 

Fogelqvist var en av dem som skickades på uppdrag. Hans rapport gav mer en neutral syn på 

hans resa, vilket kommer att utvecklas senare i uppsatsen. Redan året efter nazisternas valseger 

kom de första rapporterna om judeförföljelse, och antisemitismen var redan utbredd i Sverige. 

 

I takt med att krigsutvecklingen under andra världskriget vändes kom också mer och mer kritik 

mot nazismen. Det fanns några tidningar som förde en kamp mot den framväxande nazismen – 

bland annat Dagens Nyheter som Torsten Fogelqvist jobbade på och GHT som Segerstedt var 

chefredaktör för. Segerstedts kritik ledde flera gånger till att tidningen konfiskerades av 

regeringen. Hans agerande gjorde honom till en av de mest kända antinazistiska publicisterna. 

Han hann att bekämpade nazismen i tolv år innan han avled. Segerstedt och Fogelqvist var män 

som väckte debatt och skapade åsiktsstrider, i vilka även dem allmänna opinionen deltog. 

Segerstedt framhåller att tryckfriheten är viktigt under orostider och skriver så här viset:  

 

                                                 
4 Gunnarsson, Lars, Kyrkan, nazismen och demokrati, s 9f 
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Pressfrihet är, ha vi fått höra en gåva, som icke får missbrukas. Vi hade trott 

att den var en rättighet, som föregående generationer slagits hårt för, och 

som det ålåg deras arvtagare att hålla hårt på. Pressfriheten är en god sak i 

lugna och idylliska förhållanden. I stormiga tider är dess förefintlighet en 

fråga på liv och död.5 

 

Segerstedt tog avstånd från att en demokratisk opinionsbildning och en öppen nyhetsförmedling 

skulle kunna vara anledningen till att ett land dras in i ett krig. Det var snarare tvärtom enligt 

honom. Ett land där myndigheten och pressen ödmjukar sig eller ger efter för utländska 

påtryckningar, visar tecken på svaghet som inviterar en aggressiv makt till att ta ytterligare steg 

framåt. Länder som Österrike, Tjeckoslovakien, Polen och Danmark var några få exempel på att 

det inte lönar sig att ge efter.6 En skara antinazistiska publicister utsågs till syndabockar 

(Segerstedt bl.a.) för sin kritik av regeringen och mot nazismen samtidigt som de framstod som 

självgoda idealister som hotade dra in Sverige i ett krig. Publicisterna skrev oftast moraliska 

berättelser som ett uttryck för antinazism, försvar av människovärde, rättssäkerhet och 

demokrati. I en moralisk iscensättning spelade antinaztiska krigshärar framträdande roller, något 

som framhävdes av gestalter som Segerstedt och Fogelqvist.7  

 

Forskningsläge 

 

Ingmars Lundkvists doktorsavhandling Kulturprosten - Torsten Fogelqvist som DN-publicist och 

folkbildare (2001), handlar om hur Fogelqvist var en kulturpersonlighet på den offentliga scenen. 

Avhandlingen är en biografi som i hög grad uppmärksammar Fogelqvists idéer, debatt och 

åsiktsformeringar, men även Fogelqvists som folkbildare, författare och medlem i Svenska 

Akademien. Studien försöker ge en rättvis behandling av bildning, modernitet, kulturarv och 

                                                 
5 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 86f 
6  a.a., s 87 
7 Andersson, M Lars, Tydén, Mattias, Sverige och Nazityskland, s 33 och 35 
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antinazism under de första fyra decennierna av förra seklet. Lundkvist som nämner Fogelqvists 

antinazism är relevant för min uppsats, men Lundkvist går in också på Fogelqvists uppväxt och 

bakgrund. Fogelqvist var demokrat och hade en liberal syn hela livet. Det kan nog vara en 

förklaring till ett Fogelqvist var antinazist och deltog kampen mot totalitarismen. Men å andra 

sidan fanns det alltid en blandning mellan liberala reformer och konservativa inslag i den 

omgivningen han befann sig i. Och då undrar man om det inte är hans religiösa bakgrund som 

lägger grunden till det? Bakgrundsfaktorerna hos Fogelqvist berör tydligt synen på den italienska 

fascismen och antinazismen. En av förklaringarna till att han var antinazist var enligt Lundkvists 

att han ville försvara den västerländska kulturens underbyggnad, d.v.s. friheten, individualismen, 

rätten och demokratin. 

 

Torgny Segerstedt skrev aldrig själv någon biografi. Det initiativet tog istället hans sekreterare 

Estrid Ancker som skrev Torgny Segerstedt 1876 – 1945 från 1962. Biografin är mycket relevant 

för att kunna få svar på frågor om hans uppväxt och religiösa bakgrund. Ancker hävdade att 

Segerstedt själv betonade barndomens betydelse för en viss form av människans personlighet. 

Ancker berättade också om Segerstedts uppväxttid, belyste akademinåren i Lund och hans 

konflikt med den traditionella kyrkligheten, något som är relevant för uppsatsens syfte. En viktig 

detalj med boken är att biografin inte är berättad i kronologisk ordning. Relevanta är inte bara de 

metoderna hon använder för att gå till vägar, utan också att hon hävdar att Segerstedt var starkt 

beroende av sin bakgrund och sitt förflutna. Detta ger mig en anledning att tro mer på tesen att 

hans uppväxt och bakgrund kan ha påverkat hans politiska syn.  

 

Ancker lyfte likaså upp Segerstedts syn på Mussolini och Hitler. Hon berättade i ett avsnitt att 

hans kamp mot hitlerismen kan mycket väl kan ha påverkats av hans bekanta som hade judiskt 

ursprung. Även om Segerstedt aldrig skrev någon självbiografi hindrade det inte Ancker att 

fastställa en helhet om hans liv. Hon använde material som artiklar, intervjuer med personer som 

har haft upplysningar om Segerstedts person och gärning, personliga brev som han har skrivit och 

brev till honom och några få papper som han efterlämnade. Ytterligare material var 

släktutredningar, arkiv och tidningsforskningar som bidrog till arkivets fyllighet samt Segerstedts 
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samling. Syftet med hennes bok var att söka ”förmedla bekantskap med en människa, ej grundligt 

redogöra för ett liv och en insats, har många fakta lämnats åsido, som i en biografi skulle ha tagits 

med.”8 En metod som hon använde var att lyfta fram hans psykologiska funderingar.  Den borde 

underlätta hans syn på det politiska synsättet utifrån hans uppväxt, men samtidigt borde jag vara 

väldigt försiktigt av den metoden som Ancker använde då det mycket väl kan leda till 

generalisering. 

 

De två litterära verk som har kommit till användning, men som inte håller vetenskaplig nivå är 

Ett porträtt av Torgny Segerstedt – Personligheten och hjordinstinkten av Anders Johnson (1995) 

och Torgny Segerstedt: En levnadsskildring av Kenne Fant (2007). Dessa anses vara mer som 

populärlitteratur, och skälet till att de utvaldes var att dessa rekommenderas av handledaren mer 

än Internetanvändning. Ett porträtt av Torgny Segerstedt fokusera mer på hans gärningar som 

liberal opinionsbildare – före och efter Adolf Hitlers tillträde som tysk rikskansler, vilket är att 

Johnsons verk är mer politisk orienterat. Verket som är knappt 90 sidor behandlade Segerstedts 

liv om kampen mellan individuell frihet och kollektiv likformighet. Syftet med verket var enligt 

Johnson att teckna huvuddragen i Segerstedts liv och att beskriva hans handlingar som liberal 

opinionsbildare. Detta borde vara relevant för min andra fråga, den huruvida Segerstedt såg 

fascismen och nazismen som religiösa fenomen. Johnson berättade att analysen av Segerstedts 

religiösa utveckling ligger utanför ramen i den aktuella skriften, samtidigt som han hävdade att 

Segerstedt betraktade och analyserade 1900-talets totalitära rörelser som en ny form av 

kultsystem. När Segerstedt använde religiösa termer i sina politiska artiklar, handlade det alltså 

inte enbart om ett stilistiskt grepp. Johnsons resultat i sin skrift är inget annat än en enkel 

sammanfattning av Segerstedts liv. Däremot kan Segerstedts handlande som liberal 

opinionsbildare vara intressant för uppsatsen och komma till nytta i ett annat perspektiv.  

 

Den andra populärlitteraturen är Kenne Fants Torgny Segerstedt: En levnadsskildring. Där 

skildras Segerstedts liv djupgående. Litteraturen uppfyller inte de vetenskapliga kraven, men är 

ändå mer djupgående än hänvisningar till Internetanvändning. Fant, precis som den ovan nämnda 
                                                 
8 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 5ff 
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Johson, berättar också om Segerstedt som opinionsbildare tidigare och under världskriget. Enligt 

Fant stod Segerstedt emot det onda. Han var en motståndsman och ett moraliskt föredöme när 

han i skuggan av nazismen hävdade att alla folk har rätt till sin frihet och sin egen livsform, men 

däremot kan man hoppas att man får veta lite mer om hans kristna bakgrund varför han tyckte ett 

och annat. Fants verk kan vara till nytta för hur Segerstedt såg på fascismen och nazismen och 

eventuellt ge nya aspekter på Segerstedts politiska uppfattningar.  

 

Eva Stohlander Axelssons doktorsavhandling Ett brännglas för tidens strålar – Striden om 

Torgny Segerstedts docentur 1903 (2001) handlar om Segerstedt när han kallades till Lund för en 

tidigare underkänd avhandling. En tolkning är att Segerstedt hade utkämpat en strid innan 

diktaturernas och nazismens tid. Striden var disputationen i Uppsala år 1903 (ungefär i maj) vid 

den teologiska fakulteten i Uppsala. Eftersom hans avhandling blev underkänd beslöt den 

teologiska fakulteten i Lund att kalla Segerstedt till en docentur. Kallelseförslaget gick genom 

och Segerstedt utsågs till docent i december år 1903. En personlig tanke kring Axelssons 

doktorsavhandling stödde på ett hinder och det är för att hon fokuserade sig alldeles för kort tid. 

Men å andra sidan kommer hennes doktorsavhandling vara en mycket viktig del i Segerstedts liv 

som också kan besvara varför han valde att vända ryggen åt kristendomen och kyrkan och hur 

han blev bemött efter att ha tagit avstånd från sin religion. Hennes doktorsavhandling kan ge en 

mer djupgående bakgrund till Segerstedts liv som student och kan vara relevant för första frågan i 

min syftesbeskrivning, den om hans bakgrund. Men å andra sidan kan man alltid hoppas att 

komma åt nyttig information, såsom hur han blev påverkad.    

 

Anders Nygrens verk, Det tyska kyrkostriden (1935), handlar varken om Segerstedt eller om 

Fogelqvist, utan om den evangeliska kyrkan i tredje riket. Nygren visar sitt ställningstagande mot 

nationalsocialismen och intar mer parti för demokratin. Han såg nationalsocialismen som en 

religion som konkurrerade med kristendomen, eftersom den inverkade på kyrkans område. 

Kyrkan blev enligt Nygrens uppfattning intvingad i ett slags religionskrig. Reaktionerna mot 

Nygren har för det mesta alltid varit häftiga i både profan och kyrklig press. Kritikerna kunde inte 

acceptera att det skulle vara omöjligt att teologiskt försvara demokrati och frihet. I DN ansåg 
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Fogelqvist att Nygren representerade teologisk förhävelse och kyrklig självtillräcklighet. Verket 

är relevant och ger mer förståelse för vad som förekom i Tyskland under nazismen Fogelqvist 

lyfter under sin resa till Tyskland liknande saker som Nygren förklarar mer ingående. 

 

Kyrkan, nazismen och demokrati – Åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919–1945 av Lars 

Gunnarsson (1995) handlar om den kyrkliga åsiktsbildningen i Sverige kring nazism och 

demokrati under mellankrigstiden. Gunnarssons avhandling lär inte komma till mycket 

användning, men jag hoppas ändå att avhandlingen kan underlätta förståelsen av den samtiden 

som Segerstedt och Fogelqvist befann sig i d.v.s. under mellankrigstiden och när Fogelqvist reser 

till Tyskland och observerar landets kyrka och religion. Gunnarsson själv hävdade att kyrkans 

organisation var av samma art som den nazistiska staten, vilket är intressant utifrån rapporterna 

från Fogelqvists resa till Tyskland.  

 

Det sista verket som nämns för föreliggande uppsats är Ivar Ljungquists skildring, 1922-1944 Ur 

Dagens Nyheters historia del III (1954), om DN:s utveckling under perioden 1922-1944. 

Ljungquists verk lär hamna i samma skugga som Gunnarssons avhandling och lär inte komma till 

stor användning på grund av den tama informationen som är väsentlig för uppsatsen. Men han 

redogör i ett kapitel om Fogelqvist som DN-medarbetare och som opinionsbildare, och jag 

hoppas att skriften kan bidra med fakta till uppsatsen, förhoppningsvis hans syn på fascismen 

eller nazismen och någon artikel som Fogelqvist har skrivit. I samma avsnitt berättar Ljungquist 

att Fogelqvist anklagades för sympati för Mussolini. Ljungquist berättar också det intressanta att 

Fogelqvist med glädje läste Segerstedts artiklar i Göteborgs Handelstidning, även om de ibland 

skrev kritiska artiklar riktade mot varandra.  

 

Det är även värt att nämna Svenskt biografiskt lexikon (SBL) trots att det inte förekommer i 

uppsatsen, men det är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 

1917. SBL är ett alfabetiskt verk och har kommit fram till bokstaven S. När projektet är slutfört 

beräknas det bestå av 38 band. I SBL finns utförliga biografier över personer som har gjort sig 
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bemärkta inom samhällets alla områden och ger en djupgående bakgrund om deras meriter. 

Författarna till artiklarna är framstående experter inom sina respektive områden. SBL är ett 

utmärk redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, journalister, studenter med mera om man 

vill söka biografier.         

 

Material, avgränsning och metod  

 

Avgränsningen i uppsatsen har gjorts med hänsyn till tidsperiod och källmaterial. Eftersom 

undersökningen studerar uppväxt och religiös bakgrund samt synen på fascismen och nazismen i 

Segerstedt och Fogelqvists artiklar har undersökningen gjorts i stort från deras barndom till andra 

världskrigets slut. Fokus kommer att ligga på mellankrigstiden fram till andra världskrigets slut.  

 

Den andra begränsningen är källmaterialet som först utgjordes av artikelsamlingar som har 

utgivits i bokform, sedan biografier och egna skrivna verk som förhoppningsvis kommer till 

användning för uppsatsen. I uppsatsen används inga tidningsartiklar förutom ett par 

artikelsamlingar som har utgivits i bokform och det är dessa som jag anser är primära källor. Från 

Torsten Fogelqvist har jag Tredje rikets ansikte, Från Söderköping till Rom, och Jag minns den 

ljuva tiden. Från Torgny Segerstedt blev dessa utvalda: Ur spalterna, Demokrati och diktatur, När 

stormen klarar sikten, Människor och händelser, Idag och Var Torgny Segerstedt 

diktatursvärmare? (utvalda artiklar i bokform som skrevs av hans son Torgny T Segerstedt) 

Förhoppningsvis kan man därigenom få svar på syftesformuleringens andra fråga, huruvida de 

två såg fascismen och nazismen som religiösa fenomen. Även sekundära källor kommer till hjälp 

för att kunna besvara den frågan för att få en helhet i undersökningen.  

 

Metoden som används i uppsatsen är en komparativ undersökning mellan Segerstedt och 

Fogelqvist. Jag avser att analysera och få fram deras uppfattning särskilt när det gäller deras 

kristna perspektiv. En sammanfattning görs utifrån frågorna för att kunna bidra med nytt till 
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forskningen. En alldeles för krävande uppgift får ligga utanför planen för den här uppsatsen, 

nämligen att metodiskt skildra deras akademiska meriter, utvecklingshistoria eller allmänna 

insatser. Men det kommer att nämnas kortfattat eller påpekas i korta sammanhang vad de har 

uppnått. Detta görs för att kunna få en djupare förståelse för vad det var för personligheter 

undersökningen inriktar sig på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segerstedts och Fogelqvists bakgrund och religiösa uppfostran 
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Segerstedt 

 

Torgny Segerstedt kom från en släkt av präster i flera generationer. Hans farfar, farfars far och 

farfars farfar var präster: Johannes Andreas Segerstedt (1714-1778), Albrekt Julius Segerstedt 

(1763-1815) och Carl Andreas Segerstedt (1798-1865).9 Torgny Segerstedt föddes den förste 

november 1876 i Karlstad. Han hade fyra syskon: Clary, Åslög, Albrekt och Bengt Halvar som 

gick bort i ettårsåldern.10 Segerstedt började gymnasiets latinlinje år 1890 som trettonåring. Det 

var redan bestämt i förväg att han skulle följa släktens tradition och bli präst som sina förfäder. 

”Pappa ville Torgny skulle bli det därför att det funnits så många präster i släkten” enligt hans 

syster Clary.11 Personligen ville Segerstedt läsa naturvetenskapliga studier, men han följde sin 

pappas önskedröm, enligt Estrid Ancker. Så här minns Torgny Segerstedt: ”Jag trodde att jag var 

så helsikes dum, att jag inte kunde bli nåt annat än präst. Men det blev så många dumma 

bondpojkar, att det borde även jag kunna duga till.” Han hade ganska ojämna betyg genom 

skolåren, men hans dominerande intresse för naturläran (som det hette i de lägre klasserna) och 

naturalhistoria och fysik, som i de högre, gjorde att han blev toppelev i de ämnen.12  

      

Ancker anser att Segerstedt var religiöst lagd till sin natur, en mystiker och metafysiker. Kyrkans 

traditionella lära var självklar för honom och det kan vara en förklaring att han hade höga betyg i 

kristendomen, även om undervisningen var strängt gammaldags. Det var under gymnasietiden 

som han på allvar hade inriktat sig på att följa sin livsuppgift och det var att bli präst. Det är 

oundvikligt att förneka att den familjen han växte upp i var traditionellt kyrklig och man hade 

också förbindelser inom prästerskapet i stiftet. Två år senare när han var femton år sändes 

                                                 
9 Axelsson Stohlander, Eva, Ett brännglas för tidens strålar, s 89 
10 Fant, Kenne, Torgny Segerstedt, s 16fff 
11 a.a., s 25 
12 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 175f 
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bröderna Segerstedt till Skedevi för konfirmationsläsning hos sin farbror.13 Segerstedt berättar 

om den upplevelsen i en artikel:  

 

De övervuxna gravarna, säven som växte ända in till kyrkogårdsmuren, 

vågornas skvalp och sommarhimlen med sina vita skyar seglande fram över 

det blåa djupet, de allvarsamma frågorna, värmen inne i templet, andakten 

och den egendomliga lukt, som fyller valven i ålderdomliga landskyrkor, 

psalmsången och det bultande 15-åriga blodets obestämda drömmar, allt 

flyter ihop till ett i minnet. Det man upplevt och känt under kyrkovalen har 

varit blandat och insprängt med känslor, som icke väckts till liv av ljuset 

från himmelens salar.14  

 

Den religiösa perioden i Segerstedts tidiga tonår präglades för hans del av tragiska förhållanden 

inom familjen. Det förekom många dödsfall inom familjen som påverkade honom. Under hans 

sista år i gymnasiet var fadern mycket svårt sjuk. Han vakade över sin far och höll honom 

sällskap. Två veckor efter hans studentexamen avled hans far, två månader senare dennes andra 

fru (modern dog när han var sju år gammal) och då var han bara sjutton år gammal.15 Han måste 

ha funderat över en hel del, såsom döden och lidandet och livets mening och sökt tröst i sin 

religion. I gymnasiet kallades han för ”teologen”, och när han diskuterade med sina vänner om 

teologi försökte han påverka dem. En av hans kamrater hävdade att Segerstedt blev ”ond” om 

man sade något emot religionen och han försökte övertyga andra att också bli teologer. Att han 

försökte övertyga sina kamrater att följa samma spår och väg pekade enligt Ancker mer mot hans 

egen osäkerhet och den väg som han hade valt att följa.16 

      

                                                 
13 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 178f 
14 a.a., s 180f 
15 Axelsson Stohlander, Eva, Ett brännglas för tidens strålar, s 91f 
16 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 181 och 184 
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Under Segerstedts uppväxt stod det svenska skolväsendet under inflytande av tysk kultur. Han 

studerade två år i Tyskland, och tyska språket var det utländska språket han kunde tala och 

behärska. Detta underlättade en hel del för honom när det gällde att tolka vad Hitler skrev i 

”Mein Kampf”.17 När han hade fyllt arton år flyttade han till Lund för att läsa till präst och var 

strängt troende. Den 18 september skrev han in sig i filosofiska fakulteten som teol.fil.-student. 

Hans bostad blev hos en prästänka och det beskrevs att hans år i Lund var de lyckligaste i hans 

liv.18 Han befann sig i Lund från år 1894 fram till 1913 med ett tvåårigt uppehåll i Stockholm 

1901–1903 för att skriva på sin avhandling. Innan dess avlade han sin teol.fil.-examen år 1895 

och teoretisk teologisk examen år 1897.19 

 

Att flytta till Lund innebar ett positivt miljöombyte för Segerstedt efter tiden i Karlstad. När han 

kom till Lund började han känna sig fri från bördan av fadern och kunde i den nya miljön vara 

självständig och fokusera på sin egen väg. Han läste till präst i en period, och andra studerande 

inom andra fakulteter såg nedlåtande på teologerna. Det var inte märkligt då den nya livssynen 

och den nya naturuppfattningens framgång och teknikens utveckling blev att det materialistiska 

synsättet kom att stå för utveckling och förändring. En föråldrad kristen tro på övernaturliga 

företeelser och kyrkornas stridighet blev däremot ett hinder för utveckling och förändring. Många 

som kom till Lund för att bli präst blev påverkade och började tvivla och lade om sin kurs. De 

ville kanske i ärlighetens namn göra upp med all barndomstro och allt annat som heter religion.20 

Segerstedt var en av dem som tog itu med sin barndomstro. I ett av Segerstedts verk Händelser 

och Människor under rubriken ”en religions livskraft” kan man läsa:  

 

De kristna troslärorna betyda mycket litet för nutidens människor. De 

betyda föga även för dem, som omfatta kristendomen och bekänna sig till 

den. De centrala dogmerna om treenighet och återlösning ha bleknat och 

nästan utplånas till och med ur de troendes sinnen. De förnekas icke, de 

                                                 
17 Fant, Kenne, Torgny Segerstedt, s 26 
18 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 17, 21 
19 Axelsson Stohlander, Eva, Ett brännglas för tidens strålar, s 94f och 119f 
20 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 254f 
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sjunker undan och förgätas. De går ur tankarnas bruk, som spinnrockarna ur 

händernas.21  

 

År 1895 i december examinerades han med bra resultat, som tidigare nämnts i teol.fil.-examen 

och två år senare teoretisk teologisk. Den 25 maj år 1901 avlade Segerstedt sin teologiska 

kandidat, även om det inte var samma bra resultat som den tidigare examen.22 Enligt Anders 

Johnson höll Segerstedt sin första predikan i Tygelsjö den första söndagen efter nyår 1898, men 

han blev dock aldrig prästvigd. Vid sidan om fördjupade han sig i religiösa tankar och genomgick 

en kraftig religiös förändring. Under de åren han ägnade sig åt kristendomen i Lund, började han 

gräva sig djupare in i sitt kommande verk.23 Samtidigt fick han som teolog uppleva inre 

åsiktsstrider, ett oföränderligt yttre tryck och upprepade nederlag. Ancker menade att man inte 

kan påstå att han var skickad för den uppgift han senare skulle ta, striden mot en antimänsklig 

”religion”, nazismen. Men däremot hävdade Ancker att det går att påstå att det var han som tidigt 

förstod nazismens karaktär och gick i motståndsställning.24  

      

Via liberal teologi och religiös radikalism lämnade han både kyrkan och kristendomen. I Lund, 

Tyskland och Norge kom han att träffa andra moderna och liberala religiösa strömningar. Men 

han fick också stark inspiration från den danske filosofen och ”fadern” till existentialismen, 

Sören Kierkegaard.25 Att vara Kierkegaardentusiast var och fortsatte vara i hans ögon en stor 

merit. Så här skriver han om Kierkegaard och Nya testamentet i Händelser och Människor:  

 

Visst har Kierkegaard rätt, när han säger, att det Nya testamentets 

kristendom alls icke finns till. Icke ens våra dagars modifierade, mildrade, 

på idealitetens fordringar prutande kristendom finns någonstädes 

                                                 
21 Segerstedt, Torgny, Händelser och människor, s 17 
22 Axelsson Stohlander, Eva, Ett brännglas för tidens strålar, s 142 
23 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 21f 
24 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 182f 
25 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 22 
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förverkligad. Men den finns som sinnebild och fiktion. Vi leva på fiktioner. 

Människorna nöja sig med en obestämd föreställning om att vara som de 

böra.26 

 

I den lilla grupp av teologer som Segerstedt var med i såg man till att fördjupa sig i Kierkegaard, 

och i sitt rum i Lund hade han ett porträtt av den store tänkaren. Under den tiden Kierkegaard 

hade inflytande hos Segerstedt var han docent.27 Även Henrik Ibsen, som är mest känd som det 

moderna dramats fader som ställde krav på individens personlighetsutveckling, gjorde starkt 

intryck på Segerstedt. Hans viktigaste dag i livet var 4 april 1898 när Ibsen var vid Lunds station 

på genomresa och såg på en av sina favoriter.28 En annan tänkare som djupt influerade hans 

livssyn och följde med honom från tonåren till hans död var Viktor Rydberg. Segerstedt tillhörde 

en av de generationer som hämtade ideala ädelheter hos tänkaren. Ancker berättat att Rydberg 

förenade  

 

... den hellenska och ursprungskristna synen på människovärdet, ställd i 

motsats till barnbarnas människoförakt, hos honom mötte en religiositet som 

vågade ta upp kampen mot ett antikverat dogmvälde, där mötte moralisk 

höghet och förnuftsklarhet, förakt för materialism, en vid utblick över 

historiens förlopp med fast tro på frihetsutvecklingen som dess egentliga 

innebörd, försvarsvilja i nuet, smärtfyllt socialt patos samt romantisk 

naturmystik.29   

   

Enligt Axelsson hade Rydbergs arbete Bibelns lära om Kristus betecknats som den religiösa 

liberalismens genombrott i Sverige. Rydberg anses vara bland de första i landet som skrev inom 

                                                 
26 Segerstedt, Torgny, Händelser och människor, s 18 
27 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 261f 
28 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 22 
29 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 209 
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ämnet religionshistoria.30 Segerstedt blev också senare professor, år 1913, i allmän 

religionshistoria vid Stockholms högskola. Och som ung var Segerstedt mer tillmötesgående 

inriktad mot kyrkan och kristendomen än han blev senare. När akademin och teologerna 

argumenterade emot honom kände han sig motarbetad, vilket ledde till att han blev bitter och 

ilsken trots att han var abstrakt och intellektuell samt tyckte om att diskutera.31  

 

Den 29 december år 1903 utsågs han av Lunds teologiska fakultet till en docentur i 

religionshistoria. Det var samma avhandling som han skrev i Stockholm som han senare blev 

underkänd på av Uppsalakollegerna.32 Segerstedt blev mer och mer populär bland studenter i 

Lund och 1905 valdes han till studentkårens ordförande. Under samma år, gifte han sig med 

Augusta Synnestvedt.33 Den tredje maj 1913, som nämnts, blev Segerstedt utnämnd till professor 

i religionshistoria vid Stockholms högskola. Fant hänvisar här till ett obekräftat rykte om att 

Segerstedt varit utsatt för hot från regeringen som ville få bort honom från Lund och 

prästundervisningen där. Alternativet var att acceptera erbjudandet om professur som han 

riskerade bli utan för gott. Hotet kom från statsministern Karl Staff.34  

 

I början av september år 1913 flyttade han med sin familj till Djursholm utanför Stockholm. 

Under hösten föddes deras sista barn, Eva. Året efter i slutet av september 1914, startade han en 

liberal studentklubb vid högskolan. Under samma period började han skriva för veckotidskriften 

Forum som finansierades av Karl Otto Bonnier, chef för Bonniers förlag. Bonnier var en person 

som ville bidra till att hejda tyskaktivismen i Sverige. Forum hade en genomgående kritik mot 

tyskaktivismen. När första världskriget hade påbörjat hade Segerstedt sympatier för ententen och 

rekommenderade att Sverige skulle inta en neutral hållning. I början av juli, 1915 tog han avstånd 

från tankarna att begränsa sig angående pressfriheten för att motarbeta den tyska aktivismen.35 

                                                 
30 Axelsson Stohlander, Eva, Ett brännglas för tidens strålar, s 93 
31 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 268 
32 Axelsson Stohlander, Eva, Ett brännglas för tidens strålar, s 310 
33 Fant, Kenne, Torgny Segerstedt, s 42fff 
34 a.a., s 54 
35 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 31ffff 
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När Handelstidningen i Göteborg år 1916 sökte efterträdare till huvudredaktör tog man kontakt 

med Segerstedt. Efter sina insatser i Forum hade han blivit en intressant publicist. Hans första 

arbetsdag som huvudredaktör var 4 juni 1917. Det viktigaste för honom var att ändra tidningen 

som var alldeles för tyskorienterad. Istället placerade han sig ententvänligt. Under alla sina år på 

GHT skrev han minst en artikel om dagen, och enligt hans dotter tycktes han aldrig drabbas av 

skrivsvårigheter. De 28 åren Segerstedt arbetade där kom han punktligt till redaktionen, sex dagar 

i veckan med sina hundar. Han blev kvar på GHT till sin död 1945 och saknade aldrig 

Stockholm.36 År 1921 och 1925 fick han erbjudande från Karl Otto Bonnier om att bli 

chefredaktör på Dagens Nyheter. Därefter hade även Svenska Dagbladet ett erbjudande för 

honom och det var år 1927.37 Han var alltså eftertraktad, men han tackade nej i båda fallen. 

 

Fogelqvist 

 

Torsten Fogelqvist föddes den 25 januari 1880 och dog den 23 januari 1941. Fogelqvists 

barndom präglades av kultur och litteratur, politik och religion. Fogelqvist uppfostrades av 

prosten Johan Peter Fogelqvist. Modern dog när han var elva år och sju år senare tog han 

mogenhetsexamen vid läroverket. Hans fader Johan Peter såg till att religiös undervisning blev ett 

självklart inslag i prästgården i Norrköping och att den blev en del av hans liv. Prästgården var ett 

slags samlingsplats som blev besökt av präster, biskopar, missionärer och professorer som gärna 

invecklade sig i konversationer om världens situation samtidigt som man debatterade politik, 

kristendom och moral.38 

 

Den allvarliga sidan av livet i en prästgård rörde sig självklart om 

religionsutövning och andakt. Söndagen var helt naturligt en särskild dag. 

                                                 
36 Johnson, Anders, Ett porträtt av Torgny Segerstedt, s 35 och 38 
37 a.a., s 54f 
38 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 27ff 
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Nytvättad och nyklädd [sic] från topp till tå måste man alltid vara denna 

dag. [...] Från och med mitt sjunde till och med mitt sjuttonde år lär det icke 

ha varit många söndagar, då jag inte bevistade högmässogudstjänsten.39  

 

Fogelqvist berättade att söndagens högmässa inte var slutet på dagens religiösa aktiviteter. Under 

kvällen var man hemma med familjen och hade bibelsamtal. Predikoinslagen blev tack vare 

fadern Johan Peter, som hade god pedagogisk förmåga alltid intressanta och uppmuntrande som 

ett lutherskt bordssamtal. Så här berättar Fogelqvist i sin biografiska bok om religionen och 

minnen:  

 

Frånser jag religionen, är mitt starkaste intryck från barndomens prästhem 

den fasta och levande traditionen, som där upprätthölls och som gjorde varje 

år, som gick, icke till en enformig ström av ur och i varandra rinnande 

dagar, utan till en rytmiskt skiftande cykel, där varje period hade sin 

särskilda ton, doft, färg och smak.40    

 

Under vinterns långa söndagskvällar lekte man lekar kring det stora bordet så att pulsen var på 

topp. På sommarsöndagar höll man på med friluftsliv som skogsliv, badning, och ridning eller 

helt enkel det kristendomen ansåg som levnadsfriskt.41 Innan, som tonåring, läste han den 

kyrkliga tidningen Vårt land och en annan konservativ kvällstidning, Nya dagligt Allehanda. 

Dessa berörde frågor så att han blev intresserad av tullar, unionen, försvaret och rösträtten samt 

ledde till att Fogelqvist blev utvecklad som person. ”Den protektionistiska42 tron var lika viktig 

som fasthållandet vid augsburgska bekännelsen. Utom denna fråga dryftades i de konservativa 

kretsar, där jag fick min fostran, unionsfrågan, försvarsfrågan och rösträttsfrågan.”43 Men precis 

                                                 
39 Fogelqvist, Torsten, Jag minns den ljuva tiden, s 30  
40 a.a., s 35 
41 a.a., s 32 
42 Ett begrepp inom handelspolitiken som går ut på att på att skydda varor och tjänster i det egna landet från 
konkurrens från andra länder och då kan landet använda åtgärder som importavgifter, tullar. 
43 Fogelqvist, Torsten, Jag minns den ljuva tiden, s 173f 
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som Segerstedt blev även Fogelqvist mycket påverkad av Viktor Rydberg. Redan vid elva eller 

tolv års ålder var han bekant med Rydbergs dikter, och författaren övade inflytande på honom 

även i vuxen ålder.44 Under hans första studentår 1898, då han lämnade Norrköping för Uppsala 

och universitetsstudierna, började hans politiska bild förändras. Bara det att man kunde vara 

patriot och liberal samtidigt öppnade nya utsikter.45  

 

Fogelqvist hade stor passion för humanistiska ämnen och att han senare inte följde sin pappas råd 

att bli präst ledde efter sekelskiftet till att han under en period frigjorde sig från det lutherskt 

ortodoxa föräldrahemmet. Under hösten år 1901 gjorde han inträde i den radikala 

studentföreningen Verdandi. Han blev ordförande där parallellt med att han valdes till ordförande 

i Uppsalas studentkår, där man tog fasta på akademiska och ekonomiska frågor samt 

förvaltningsärenden. Enligt Lundqvist hade Fogelqvist viljan till ”... studentengagemang, 

bildningsfråga och arvet från sanningssökarna flätades in i varandra.” 46 

 

År 1902 tog han kandidatexamen och därefter gjorde han en licentiatavhandling i nordiska 

språk.47 Torsten Fogelqvists passion gällde kultur och litteratur, politik och religion, vilket också 

kännetecknade hans barn- och ungdomsår som nämndes tidigare. Fogelqvist studerade också verk 

av bl.a. Nietzsche, Stridberg, Ibsen, Heidenstam och Karlfeldt.48 Efter studentlivet gifte sig 

Fogelqvist 1907 med Alice Ringborg, från en känd familj i Norrköpingstrakterna, som han senare 

fick två barn med. Året efter flyttade paret till Brunnsviks Folkhögskola, där han undervisade i 

humanistiska ämnen.49 År 1919, under hösten, var han redaktör för Dagens Nyheter på 

kulturavdelningen. Perioden mellan 1925 och 1929 var han chef för DN, något som innebar 

ansvar för den politiska och kulturella avdelningen. Kulturprosten blev hans smeknamn och det 

                                                 
44 Fogelqvist, Torsten, Jag minns den ljuva tiden, s 182 
45 a.a., s 190 
46 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 42fff 
47 a.a., s 15f 
48 a.a., s 27f 
49 a.a., s 16 
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kan bero på att han var son till en präst och motsvarade det gamla talesättet ”prost rund som en 

ost”, och en uppväxt med olycklig kärlek till kyrkan, präster och kända psalmer.50 

 

Hans första äktenskap med Alice Ringborg upplöstes år 1919. Anledningen till skilsmässan var 

enligt parterna att de hade olika personligheter. Men året efter gifte sig Fogelqvist med Cecilia 

Günther som var syster till Christian Günther, utrikesministern. Tillsammans fann de en villa i 

Djursholm i Stockholm, en villa där hans vänner kom till middag och pratade om litteratur. 

Personligen gillade han att ha sina vänner runt omkring sig och enligt ryktena var han alltför 

mycket för utelivet. Flera vittnen drog slutsatser om Fogelqvist, att var han ytterst 

temperamentsfull. Hans egenskaper bestod av sviktande självkänsla och i vissa situationer 

uppfattades han som osäker, lättsårad och pessimistisk. Men samtidigt hade han ett rykte om sig 

att vara en glad, humoristisk och varm person med naturligt beteende som lätt blev omtyckt.51  

 

Enligt Lundkvist hade Fogelqvist benämningen ”modern traditionalist”, eftersom han försökte 

föra samman tradition och förnyelse. Han var ganska övertygande i att sammansmälta ett 

modernt kultursamhälle med den traditionella. Dock förblev han en motståndare till renodlad 

materialism och naturalism. Men liberalismen blev hans politiska ideologi genom hela livet. 

Detta innebar att liberalismen var ett sinnelag för honom och inte ett politiskt parti, även om den 

bilden blev uppblandad av konservativa och traditionella inslag.52 När han var 47 år fick han ett 

erkännande i de akademiska kretsarna och utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Uppsala 

universitet. Fyra år senare, 1931, var höjdpunkten i hans karriär, då han efterträdde Erik Axel 

Karlfeldt i Svenska Akademien. Tre år senare, 1934, var han på två månaders studiefärd i 

Tyskland, något som tio år senare blev aktuellt i en samlad bok, Tredje rikets ansikte. De två sista 

levnadsåren höll Fogelqvist tal om pressens frihet och rätten att försvara sin mening mot de 

makter som utgjorde hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Han reagerade mot nazisternas 

ansträngning att behärska den svenska pressen och mot regeringens lyhördhet för påtryckningar 

och villkor för lojalitet. Fogelqvist hade sockersjuka under 1930-talet och plågades av sömnlöshet 
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och alkoholmissbruk. I det hela låg en sorglig ton när han berättade om samtiden som ”världens 

sömnlöshet”, vilket ledde till att han själv blev sömnlös och sjuk.53  

 

Analys av Segerstedts och Fogelqvists religiösa uppväxt och bakgrund 

 

Min analys av Segerstedts och Fogelqvists religiösa uppväxt och bakgrund var att de båda kom 

från religiösa familjer. Segerstedt var helt inriktad på att bli präst och följa den långa släktens 

tradition sedan flera generationer. Här kan man fråga sig vad han tyckte om att han bröt den långa 

släkttraditionen utan att fullfölja sina planer? Fogelqvist skulle också bli präst och följa sin 

pappas fotspår, men hans stora passion för humanistiska ämnen ledde till att han under en period 

frigjorde sig från det lutherska ortodoxa folkhemmet, även om hans uppväxt präglades mer av 

religiös undervisning som en del av hans liv. Liknade hände för Segerstedt, att han vände ryggen 

åt kyrkan och kristendomen. Den här processen bör han ha känt redan under gymnasietiden då 

han diskuterade med sina vänner och sökte påverka dem utan resultat. När han blev ”ond” och 

osäker på den väg han hade valt att följa samt när han såg den nya naturvetenskapens framgång 

och teknikens utveckling, försvarade han det övernaturliga och vidskepelsen. När akademin och 

teologerna argumenterade emot honom samt när han kände sig motarbetad, bitter och ilsken fick 

han nog. Hur mycket han än må ha fördjupat sig i sina religiösa kunskaper måste han ha känt sig 

utmattad. Han genomgick en religiös förändring och upplevde inre åsiktsstrider som fick honom 

att välja en enklare utväg. Men även om han vände ryggen åt kyrkan och kristendomen – 

förnekade han sin Guds existens och tro till honom? Jag tror inte att han förnekade Guds existens 

då jag nämnde i början av inledningen att han ofta skrev i bibliska uttryck. Det var alltså främst 

kyrkan som organisation som han reagerade mot.    

 

Det är alltså omöjligt att förneka Segerstedts och Fogelqvists konservativa och traditionella 

uppväxt, även om de såg olika ut. Av Segerstedts bakgrund fick man intrycket att den var dyster 

och mörkare, en del av hans förflutna då han ganska tidigt fick uppleva tragiska förhållanden 
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inom familjen. Däremot hade Fogelqvist ett ljusare förflutet bakom sig. Som han minns av 

familjens sammanhållning var det lekar och bibelsamtal. På prästgården under söndagsmiddag 

gällde skogsvandring och badning. Å andra sidan hade bägge gemensamma inspiratörer eller 

personer som gjorde stark inverkan på dem. Den ena var Viktor Rydberg, som skrivit ett verk 

som betecknas som den religiösa liberalismens genombrott i Sverige, och den andre var Henrik 

Ibsen som var mest känd för att ställa krav på individens personlighetsutveckling.   

 

Segerstedt utnämndes till professor i religionshistoria. Innan dess gifte han sig med Augusta 

Synnestevdt. Fogelqvist fick ett erkännande i de akademiska kretsarna och promoverades till 

filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Dessförinnan gifte han sig med Alice Ringborg.  

De båda männen lärde och tog till sig liberala värderingar under akademiåren. Fogelqvist gick så 

långt att han såg nya argument för att han kunde vara både patriot och liberal. Liberalismen som 

politisk ideologi blev viktig för honom under resten av hans liv och samtidigt fick han 

benämningen ”modern traditionalist” eftersom han försökte sammansmälta tradition med nya 

tider. I Lund, Tyskland och Norge kom Segerstedt i kontakt med moderna och liberala religiösa 

strömningar som påverkade en del av hans liv. Här blir jag konfunderad om inte bägge 

resonerade med dolda motiv ur sina religiösa bakgrunder? Om man kan modernisera sin tro och 

religion finns det kanske inget hinder att gå med liberala åsikter? 

 

Som opinionsbildare arbetade båda som tidningsredaktörer. Segerstedt var huvudredaktör för 

GHT 6 dagar i veckan i 28 år. Han fick erbjudande att bli chefredaktör för Dagens Nyheter år 

1921 och 1925, men han avböjde. År 1919 blev Fogelqvist redaktör för Dagens Nyheter i 

kulturavdelningen. Perioden mellan 1925 och 1929 var han chef för DN:s politiska och kulturella 

avdelning. Fogelqvist tog uppenbarligen över efter att Segerstedt hade avböjt, åtminstone på den 

politiska avdelningen. Slutsatsen blev ändå att båda hade mycket likheter och gemensamma saker 

i livet, men ändå verka deras förflutna vara det mest avgörande för deras personlighet. 

 

Synen på den italienska fascismen 
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Fogelqvist 

 

Man går inte till överdrift om man hävdar att Fogelqvist var fascistsympatisör. ”Han beskylldes 

för att hysa Mussolinisympatier och ägna sig åt förstucken profascistisk propaganda.”54 

Mussolini hyllades inte av Fogelqvist, han framställdes i lättsam och roande skildring med 

sympati och respekt: diktatorn åtgärdade faktiskt landets vidsträckta sociala problem.55  

 

”Plötsligt reser sig publiken. Allas ögon riktas åt samma håll och ett ord, till en början 

svårfattbart för främlingen, stiger som ett brus från tusen munnar” beskriver Fogelqvist i Från 

Söderköping till Rom (1924) under rubriken ”Roms Diktator” och fortsätter att berätta att en man 

i hög svart hatt banar sig väg med sitt följe genom mängden. Och publiken hojtade upprepade 

gånger det mystiska namnet: Mussolini, Mussolini! Enligt Fogelqvist hade Mussolini blivit 

medveten om sin makt och magin kring sin personlighet. Men viljemänniskan Mussolini beskrivs 

också som en person som hatar låtgåsystemet, och förmodligen var han enligt Fogelqvist till sin 

person fatalist. Vad som än hände fick hända och han var inte feg då han hade varit med i krig. 

Han har stått på barrikaden och han hade tågat mot Rom och varit beredd att starta ett 

innebördskrig om makten. Hans liv hade varit ett ständigt drama sedan han blev utvisad som ung 

socialist ur Schweiz.56 

 

Samtidigt som Fogelqvist gav ett lättsamt beröm åt den italienska diktatorn fick man intrycket att 

han indirekt kritiserade ”Il Duce” och framställde honom som patetisk och en hycklare.57 Men å 

andra sidan fick Fogelqvist intrycket att han var lekfull och påminde om en blandning mellan 

Napoleon och Per Albin Hansson. Samtidigt fanns det en motsägelse när Fogelqvist beskrev att 

Mussolini totalt saknade humor och ironi. Enligt honom hade Mussolini en stor vilja, men hade 
                                                 
54 Ljungquist, Ivar, 1922-1946, Ur Dagens Nyheters historia, s 151 
55 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 146 
56 Fogelqvist, Torsten, Från Söderköping till Rom, s 185f 
57 Fogelqvist, Torsten, Från Söderköping till Rom, s 187f 
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också en vrede som påminde mer om hämndlystnad än om helig vrede. Men man måste också 

medge, skrev Fogelqvist, att hans starka sida var en disciplin som även riktade sig mot 

anarkistiska tendenser inom fascismen. Han försökte i den heliga sakens namn använda sig av 

samma rättslöshet som bolsjevikerna under sina dagar.58 Att extrema socialister och kommunister 

”icke skola hysa någon respekt för den man som mot deras anarkiska våldspolitik satte den 

segerrika principen öga för öga, tand för tand, säger sig själv” skrev Fogelqvist och drog därmed 

en liknelse med Gamla Testamentet. Han menade också att Mussolini i en kritisk ögonblick 

förfogade över vad de saknade och vad landet behövde just då, själsstyrka, offervilja och 

beslutsamhet. Han var trots allt, enligt Fogelqvist, härskaren. Hemligheten med Mussolinis makt 

låg i att han var psykolog. Han var en god folkpsykolog och han hade av det italienska folkets 

högstämda känsla skapat makt och vilja. Fogelqvist fullföljer beskrivningen av Mussolini och 

menade att han krävde information för att fatta ett beslut. Han övertalade ingen, han gav bara 

order och hade mod att ta ansvar själv.59 Mussolini var dock 

 

all reaktionär brutalitet, alla lättsynliga svagheter och löjligheter till trots, en 

av de ytterst få politiker i Europa i senare tid, som tilldraga sig något 

verkligt personligt intresse, som ha velat ha något ordentligt och uträttat 

något. Han är – det är ovant att få uttala ordet – en personlighet. Och det gör 

sedan nästan det samma, om han är sympatisk eller osympatisk, om han 

närmar sig ens egna politiska ideal eller motsatsen.60 

 

Här kan man läsa in Fogelqvists utvalda ord personlighet som består av nietzscheansk, 

aristokratisk och heroisk inspiration. Fogelqvist trivdes utmärkt i Italien. Även om landet styrdes 

av en antidemokratisk ledare påstod Fogelqvist att det nya Italien som gick omkring i förnyelse 

hade vaknat ur dvalan, gnuggat ögonen och sträckt på sina lata lemmar och troligen fått ny lust 

att leva och tro på en framtid. Det gick en ström av vitalt blod genom den italienska 

samhällskroppen. Fascismen fick äran av att ha bekämpat defaitismen och bolsjevismen och 
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tillskrevs förnyelser.61 Likväl nämndes också en svag kritisk synpunkt mot fascismens disciplin. 

Mussolini och hans närmaste män bör ha känt att disciplinera ett samhälle, där all ordning höll på 

att försvinna samtidigt som lagen vek för anarkin.62 Kraft- och viljemänniskan var det som gällde 

för Mussolini inför hanteringen av en stat, och det var då inte konstigt att han ställde krav på 

ordning och disciplin. Av den anledningen var det bättre med diktatur än anarki, vilket Lundkvist 

tyckte att man ska inte göra något märkvärdigt av det hela.63 

 

Med Fogelqvists religiösa bakgrund tog han upp kyrkans utvecklingslära och Jesu religion, men i 

det här skedde handlade det om katolicismen. Han menade att till och med Mussolini började 

använda religionen, inte som övertygelse, utan av politiska skäl. Man behövde inte ifrågasätta 

varför Fogelqvist lyfte upp ämnet när han ville berätta att religionen användes som redskap. Det 

var väl inte så anmärkningsvärt när det stärkte Mussolinis prestige bland italienska folket och 

Roms aristokrater. ”Det är säkerligen icke för intet, som han talat om katolicismen som sedlig 

maktfaktor i det italienska folkets liv.” Men ändå undrar Fogelqvist över denna maktfaktor som 

måste vända sig till primitiva instinkter, enfaldig nöjeslysten och kraftig vidskepelse.64 

 

Man kan konstatera att Fogelqvist tvivlade på stödpunkten för sina demokratiska värderingar 

eller anvisningar på att irra omkring i vissa politiska ställningstaganden. Antagligen för han tog 

sympatier för en diktatur som gick emot de demokratiska normerna samt att fruktan för diktaturer 

i Sverige var enormt. Respekten för Mussolini och funderingar på parlamentarismen infaller 

samtidigt med Torgny Segerstedts uppfattning. I Det nya Sverige som var ett välkänt debattorgan 

till höger i politiken, hyllades således Segerstedt för sin förmåga att lägga i dagen de risker som 

följde med folkväldet. Beundran för Mussolini som person tycks ha reducerats tidigt under 1920-

talet för båda två. Under det tidiga 1920-talet kunde man knappast beteckna Fogelqvist som en 

sann demokrat enligt samtidens bedömning. Att han imponerades av Mussolinis idealitet och 

offervilja är tydligt om man överväger hans hyllningar. En del av Fogelqvists tänkande, enligt 
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Lundkvist, härstammar ifrån idealen, en sammanstöning mellan traditionell moralisk kyskhet och 

den icke moraliska känslan av dygd (med icke moralisk syftas på att man har kapacitet att gå ifrån 

sina traditionellt bundna normer och värderingar) som gjorde att det tog stort omdöme. I annat 

fall är det utan svårigheter att konstatera skillnader mellan den ideologi som var Fogelqvists och 

den som fascismen representerade. Det var alltså aldrig tal om att ge upp de liberala 

värderingarna som gällde politikens innehåll.65   

 

Segerstedt 

 

Segerstedt, som också i viss mån sympatiserade med fascismen och Mussolini, kunde i sina 

artiklar antasta socialdemokratiska och liberala politiker som hade tagit sig till höga poster i 

statsväsendet. Anledningen till att han fick den positiva uppfattningen av Mussolini var 

möjligheterna att skapa reda i ett samhälle som höll på att omfamna anarkin.66 Vid samma 

tidsskede som nämndes ovan skrev han också i positiva ordalag om den italienska fascismen och 

Mussolini. I artikeln ”Den sedelärande fabeln” som han skrev 3 januari 1925 skriver Segerstedt 

att svensk press reflekterade Mussolinis gestalt på liknande sätt som de en gång i tiden ”brukliga 

stora trädgårdskulorna av spegelglas återgåvo deras drag, som sågo in i dem. Det var 

obestridligen vederbörandes egna anleten, som reflekterades av spegelglaset.” Han menade att det 

förekom en felaktig bild av Mussolini i den svenska pressen. Anledningen var enligt honom att 

man saknade någon förbindelse till italienska folket och det kan vara en dels av förklaringen till 

Mussolinis omtvistade framställning i Sverige.67 

 

Eftersom Segerstedt skrev positivt om den italienska fascismen och Mussolini under det tidigare 

1920-talet fick han så småningom anledning att ta tillbaka ett och annat positivt omdöme om 

Mussolini. Vid slutet av 1925 beskrev han Mussolini som det romerska medelhavsväldets spöke 

som kunde bli besvärligt för engelska staten. Antagligen skulle Mussolinis ställning förbjuda en 
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styrelse som endast var inriktad på folkets fredliga förbättring. Italienarna måste skapa 

anmärkningsvärda händelser och de fick inte vila, skrev Segerstedt. Det sken som strålade om 

dem måste bevaras så de inte drog mörka blickar till sig. Segerstedt menade att Mussolini rastlös 

jagade efter världshistorisk inställning och hållning och lyfte fram de italienska krigshärarna som 

marscherade. Segerstedt citerade ”Il Duce” som yttrade att de var ett medelshavsfolk och att 

deras framtid ständigt låg på havet. Segerstedt förklarade att Italien skulle bryta sig genom 

demokratins, frimureriets och rikemansväldets mur. Det var, enligt honom, när man inskeppade 

sig till Tripolis som Mussolini fällde dessa ord. ”Signor Mussolini får med andra ord styra varligt 

mellan Scylla och Charybdis. I annat fall väntar honom samma obildade öde, som drabbat den 

man, han kopierat. Vad som nu är en kraftkarls barska svärdshugg, blir då munväder vittnande 

om en sjuk hjärnas gyckelbilder, cesariskt vett.”68 

 

I artikeln ”Credo quia absurdum” (saknas årtal) skriver Segerstedt att ”den nya religiositet” som 

brutit fram innebar förnekelse av individualismen. Detta kan föreställas som den gamla romerska 

statsreligionens standar. Som alla religionsbildningar hade den en uppseendeväckande linje av 

förståndsfientlighet. Det kallade han för fanatism och menade att den inte går att argumentera 

emot. Istället vill den gamla romerska statsreligionen vittna och få nyvunna anhängare. Den 

rynkar på näsan och föraktar humaniteten och som offer av kriser och uppbyggs den långsamt hos 

de kultiverade folken. Den romerska kyrkan med sin gamla världsåskådning blev en kompromiss 

mellan den kristna individualismen och den romerska statstanken. Därmed intog Il Duce en 

position bland sina trogna anhängare som kunde jämföras med en religionsstiftares. En 

samhällsåskådning med starkt intryck av religiös fanatism uppstod.69 

 

År 1936 skriver Segerstedt en artikel som hette ”Italiens brott” (1936) och började sarkastiskt 

berömma Mussolini som höll på att utbreda ”civilisationen” bland de svarta abessinierna. Med 

sitt krigståg kunde Mussolini kultivera de primitiva abessinierna med civilisation, medan de 

övriga staterna tittade på. Segerstedt påstod sarkastiskt att det var varmt religiöst av de kristna 
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staterna som enbart tittade på. Han fortsatte och menade all den här fromheten fann man rörande, 

förutom Gud, eftersom Han saknade talan. Men man hoppades ändå, enligt honom, att den 

kristne guden höll sin skyddande hand över Europas folk, så man kunde fortsätta vara 

framgångsrik i att röva och döda de färgade folken — och varandra, för den delen. ”Det ser ut 

som om de övriga med ostörd sinnesro hur de maktägande fara fram med dem som icke betrakta 

sin lutherska tro som ren formalitet.” Därefter blev Segerstedt sentimental på en ironisk sätt och 

sympatiserade med Negus (”konungarnas kung”, en abessinsk härskartitel som motsvarar kejsare 

i Etiopien) som hade fått allt om bakfoten om den kristna kulturen och moralen, eftersom 

italienarna plågade och torterade hans folk. Än så då, frågade Segerstedt, de var ju oskyldiga och 

befann sig i ett land som Mussolini ville komma åt? De var obeväpnade, annars hade italienarna 

inte kunnat utföra de hjältedåd som Mussolini jämför sitt kap mot de gamla romarnas rike. 

Segerstedt ställde frågan om det existerade någon barmhärtighet och svarar på detta sätt: ”Men, 

snälla Negus, röj inte en så barbarisk efterblivenhet. Finns då ingen rättvisa, ingen vedergällning? 

Nej, Gud bevara oss väl, det får vi verkligen hoppas att det inte gör – för Europas skull.”70  

 

I sista artikeln för det här avsnittet om synen på fascismen, ”Kina vädjar till världssamvetet” 

(1938), fortsatte han att kritisera Mussolini och hans angrepp mot abessinierna. Man trodde att 

den kristna folket med sitt samvete skulle fördöma rövartåget, men när Negus flydde svängde 

samvetet åt det motsatta hållet. Segerstedt menade att det var ”vi alla” som lämnade dem och gav 

Italien vår välsignelse. ”Den här lilla mannen”, som han väljer att kalla Mussolini, nämndes som 

konung av Italien och även kejsare av Etiopien. Segerstedts kritik mot Mussolini var att han som 

var konung av Italien hade fått sitt kungadöme att hamna i en skugga samtidigt som han hade 

skaffat titeln kejsare av Etiopien över ett land som inte ens var erövrat.71 Mussolini måste ha tagit 

illa vid sig då han uttryckte att ”er tidning borde heta Segerstedt” till Handelstidningen i Rom år 

1942.72  
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Analys av synen på den italienska fascismen 

 

Mussolini hyllades inte av Fogelqvist och Segerstedt, men bägge hade en positiv uppfattning om 

Mussolini att han hade åtgärdat landets sociala problem. Fogelqvist tyckte att Mussolinis starka 

sida var disciplin och att han hade en personlighet som tydde på en nietzscheansk, aristokratisk 

och heroisk gestalt — en ledare som gav själsstyrka, offervilja och beslutsamhet åt landet. 

Segerstedt, däremot, klagade på den enligt honom felaktiga föreställningen som förekom om 

Mussolini i Sverige. Här kan man undra och fråga sig själv vad det var för felaktig bild när 

Mussolini kom till makten via våld? Eller var det bara andra publicister som var mer visionärer 

angående Mussolini? Båda tyckte att alternativet med diktatur var bättre än anarki, men 

hållbarheten i sympatierna för honom varade inte länge. Den ena tog tillbaks sina ord och den 

andra gav aldrig upp sina liberala värderingar som fascismen inte kunde representera. Segerstedt, 

som tog tillbaks ett och annat positivt omdöme, kom väl till insikt att han saknade tillräckligt med 

kunskaper om Mussolini och hans regim, medan Fogelqvist pendlade mellan Mussolinis 

fascistiska värderingar och sina egna liberala åsikter, d.v.s. friheten, individualismen, rätten och 

demokratin. 

 

Med deras religiösa bakgrund kom kyrkan och religionen att av dem nämnas utan några tvivel. 

Mussolini, använde enligt Fogelqvist religionen, inte för att övertyga, utan av politiska skäl 

såsom att katolicismen skulle användas som redskap för att uppnå sina mål. Det var kanske inte 

så anmärkningsvärt då hans inflytande och auktoritet skulle öka och fascismen skulle få fotfäste, 

någonting som antagligen fick Fogelqvist att undra hur denna maktfaktor kan vända sig till så 

primitiv, nöjeslysten och kraftig vidskepelse. Jag är fundersam över Fogelqvists undrande med 

tanke på hans religiösa bakgrund. Förstod han att Mussolini var en religiös person? Om inte, 

borde han ha förstått att Mussolini med sin ideologi använde religionen av politiska skäl för att 

kunna uppnå sina syften?  
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Mussolini var trots allt, enligt Fogelqvist, en kraft- och viljemänniska (vilket leder tankarna till 

Nietzsches ”vilja till makt”, och det borde överensstämma med tanke på att Fogelqvist hade 

studerat Nietzsches verk) och en psykolog som skulle förstå italienska folket då hans personlighet 

liknade något slags magiker. Segerstedt däremot, som ångrade ett och annat positivt omdöme, 

beskrev honom som ett spöke och menade att där det var ljus måste skenet bevaras innan mörkret 

faller. Men till skillnad från Fogelqvist redogör Segerstedt tydligt att fascismen skulle vara ”den 

nya religiositeten” som föreställde den gamla romerska statsreligionen där Il Duce intar en 

position som religionsstiftare. Det kallade han för fanatism och hade enbart till syfte att få nya 

anhängare. Ett sådant exempel var romerska kyrkan som blev en kompromiss mellan den kristna 

individualismen och den romerska statstanken. 

 

Fogelqvist verkar inte ta steget ut att kritisera Mussolini som diktator lika långt som Segerstedt 

gjorde. Att Fogelqvist hade respekt för Mussolini och påverkades av hans ideal, en blandning 

mellan traditionell moralisk kyskhet och bara en moralisk känsla av kyskhet, kan lätt konstateras. 

Fogelqvist sympatiserade med fascismen. Segerstedt drev en annan stil genom att anklaga 

fascismen som religion och Mussolini som religionsstiftare, vilken förnekade individualismen. 

Segerstedt hade influerats av Kierkegaards och Ibsens tankar om personlighetsutveckling och 

individualism. Syftet med Segerstedts antifascism kändes mer som smutskastning och försökte få 

själva ideologin att framstå gammaldags som många andra ansåg om kristendomen och som 

Fogelqvist påpekade var det kraftigt med vidskepelseinslag i det hela.      

 

 

Synen på den tyska nazismen 

 

Segerstedt 
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Den 30 januari år 1933 utsågs och installerades Hitler av Paul von Hindenburg som tysk 

rikskansler. Fyra dagar efteråt, den tredje februari, skriver Torgny Segerstedt att Mussolini tyckte 

”Den där Hitler är en förolämpning”. Yttrandet gav uppmärksamhet över hela Sverige. I artikeln 

liknar han Hitler vid den gammaltestamentliga religiösa ledaren och profeten Mose som gick 

tvärsöver Röda havet och vandrade några månader i öknen:  

 

En av Blix politiska karikatyrer visade Mussolini med en mer än vanlig 

bister uppsyn. Den förtörnade mannen yttrade: ’Den där Hitler är en 

förolämpning.’ Man kunde förstå och känna med den italienske diktatorn. 

Att ha stått modell till hr Adolf Hitler kan inte vara någon reklam för 

honom. [...] Hitler har det tyska folket själv förskyllt. Miljoner ha givit 

honom sina röster. Han var den Moses, som skulle föra skarorna in i det 

tredje riket. Det skulle gå bums. Nu begär han fyra år för att hinna traska 

genom öknen. [...] Lika litet som den kunde bortse från att Wilhelm II var 

tysk kejsare, kan den ignorera det faktum att Adolf Hitler är tysk Kansler. 

Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, 

det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.73  

 

Tre månader senare, den 4 maj 1933 i artikeln ”Arier”, jämförde Segerstedt nazismen med 

medeltiden, då digerdöden i Europa tog död på miljoner. Då skyllde tyska folket på judarna. Här 

menade Segerstedt att nationalsocialismen tagit den medeltida traditionen för att lägga skulden på 

judarna för efterkrigstidens olyckor (d.v.s. efter första världskriget). Segerstedt fortsätter uttrycka 

den tyska nationalsocialismen som okultiverad och som barbarer som oanständigt lyfte upp 

rashatet. Segerstedt ansåg att det är barbariskt baksträveri att det moderna livets många 

organisationsformer tillintetgörs av ”den nationalsocialistiska ångvälten”. Han tyckte också att 

det andliga livet ”bär tvångströja”, medan pressens, radions, biografernas syfte blev att krusa 

människorna till de styrandes åsikt.74 I ”Två talare och en statsman” (1938) kallade han Hitler för 

                                                 
73 Segerstedt, Torgny, Idag, s 5f 
74 Segerstedt, Torgny, Idag, s 12ff 
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religionsstiftare, fast han föddes århundraden för sent, och en demagog som var gammaldags. 

Han menade att Hitler försökte med sin demagogis kraft dra utvecklingen tillbaks till de 

barbariska tidsperioder, där rashat och våldsdyrkan hör hemma.75 Detta var enligt Segerstedt 

kärnan i Hitlers evangelium. 

 

I Demokrati och diktatur (1933) agiterade Segerstedt gärna för frihet, jämlikhet och broderskap 

som någonting som folket ska kunna hålla heligt. Många miljoner unga män, hävdade han, 

stupade inte förgäves. Samtidigt lyfte han upp president Wilson som profet med demokratiska 

värderingar om fred och försoning.76 Dessutom demonstrerade Segerstedt sin starka vilja mot 

diktaturer, som Hitlers, som stod för förtryck. Deras medel var att sätta skräck i folket. Han 

fortsatte att berätta om att diktaturer övertygade genom tvång som ett medel att övertyga 

människorna. Särskilt Tyskland nämnde han som ett land som inte gav utrymme för marxistiska 

inlägg. Sådana var straffbara i Tyskland.77  

 

”Diktaturer förkastar lika kategoriskt jämlikhet och broderskap som den fördömer friheten” och 

”Diktaturer ersätter demokratins broderskap med ras- och folkhat.” Segerstedt syftade igen på 

Tyskland där nationalsocialismen hade makten. Segerstedt menade att diktaturer inte förstod sig 

på demokratins syn på människornas rätt och jämlikhet. Därefter inriktade Segerstedt sig på 

barnen och skolorna och förklarade att hela undervisningsväsendet är styrt av diktaturer som lär 

utnyttja utbildningsväsendet som instrument för att påtvinga medborgarna nazisternas uppfattning 

om den rätta meningen. En intressant synpunkt var när Segerstedt gjorde en granskning av 

nazismen som religion. Då tog han ställning och förklarade att man tyckte för länge sedan att 

religiösa församlingar eller samfund drev åsiktsförtryck och blev kallade för själsmördande, ”... 

så har diktaturen med stor iver tillägnat sig dessa själsmords metoder.”78 Och indirekt menade 

Segerstedt enligt mig att diktaturer som Hitlers inte var bättre än dessa religiösa församlingar. I 

                                                 
75 Segerstedt, Torgny, När stormen klarar sikten, s 64f 
76 Segerstedt, Torgny, Demokrati och diktatur, s 12f 
77 a.a., s 14f och 21f 
78 Segerstedt, Torgny, Demokrati och diktatur, s 24fff 
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fråga om Hitler som agerande gestalt på världsscenen varnade Segerstedt år 1923 för ”den här 

mannen”. Därefter förblev Segerstedts avsky mot Hitler konstant.79 

      

Personligen menade Segerstedt att diktaturen tog till sig primitiva inställningar, i synnerhet 

skräcken för och hatet mot främlingar. Han poängterade återigen nazismens bestialiska hat mot 

andra raser och citerar uttalande från Hitler om att de som hade invandrat till landet ska tvingas 

lämna det. Frihet, jämlikhet och broderskap, som enligt Segerstedt var de stora lysande glöden för 

framtidssyner, hade blivit utbytta mot hat och skräck som påminner om barbariska eller uråldriga 

tider.80   

      

Den 25 maj 1935 skrev han en artikel som heter ”Den kyrkliga striden” och berättade att det 

tyska folket låter sig skrämmas att överge sina förfäders tro. Även om Segerstedt åsiktsmässigt 

var skandinavist, europé, världsmedborgare, andades Sverige, tänkte och levde Sverige, menade 

han att kyrkan inte begrep sig på sina förpliktelser mot den historiska kristendomen utan hyllade 

en riktning som vill utrota den. Kyrkan ska inte representera någon form av idealistisk livstro. 

Men om kyrkan sviker idealismens sak, ”sätter den köttgrytan över allt annat, då avstår den åt 

andra att föra de mänskliga rättigheternas talan.”81 Att vilja vara kristen och predika om den 

Führer som dyrkar lögnen och övervåldet och knäcker sina undersåtars tankeförmåga var enligt 

honom högförräderi. När den tyska kyrkoministern tyckte Hitler var helig och heil-ropande 

vrålade honom som människogud ansåg Segerstedt att Hitler var blandad av fanatism och 

bakslughet. Segerstedt stödde sig ofta på bibelns ord under kampåren och lät sin av läror obundna 

religiositet att komma till tals: ”En vacker dag sträcker Gud Fadern ut sin hand och vräker fan 

och hans anhang ner i avgrunden igen. Ni håller på fel häst, om ni håller på djävulen. Han hovrar 

sig nu, men det tar en ände med förskräckelse för honom och hans anhang.” 82 

 

                                                 
79 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 194 
80 Segerstedt, Torgny, Demokrati och diktatur, s 28ff 
81 Segerstedt, Torgny, Idag, s 35f 
82 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, s 407 
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Segerstedt frågade sig hur mycket föreställningen om goda och onda makters spel betyder för 

nutidens människor. Hitlerismen, enligt Segerstedt, har förklarat sina läror för ”oföränderliga”, 

läror som förvandlas till tvångstankar, där människorna måste tro. Han ansåg också att det var en 

klar skillnad mellan den gamla religionen och den moderna ersättningen. Den först nämnda lade 

större vikt på sitt hopp i en tillvaro på andra sidan döden. Troligen förvecklas de löften som de 

troende hade att trygga sig till. Däremot ville den moderna ersättningen eller de moderna 

religionssurrogaten bygga sitt tusenårsrike på nuvarande mark. Det var inte själsligt, utan 

materialistiskt som de lovade att hjälpa. I Tyskland var den nationalsocialistiska flodvågen, som 

av vördnad gjorde halt inför helgedomen, ett sådant exempel. Han skrev att ivriga röster ändå 

predikade att kristendomen måste göras om så att den anpassar sig till de nya 

samhällsförhållandena och att den förväntas komma ur det kaos som den hade åstadkommit. Den 

specifika tyska tron hade proklamerat att den nya kristendomen måste vara positiv till allt inom 

nationalsocialismen, även de brutala och grymma illgärningar som den hade utfört. Segerstedt 

fortsatte att berätta om att all den aktning och respekt för religionen var noll och inget värde ur 

gudstrons eget perspektiv. ”Antingen en gud som råder över rymdernas oändlighet, eller oändlig 

tomhet. Så står saken för gudaktigheten själv.” En gud som var en nationell betjänare eller 

underhuggare var den mest hårresande begreppsvidrighet som man kan tänka sig enligt honom.83  

 

Det var visserligen nu naturligt att många av Segerstedts motståndare påstod att hans kamp mot 

hitlerismen var på grund av att Maja Forssman var av judiskt ursprung. ”Sedan handelstidningen 

blivit organ i kampen mot Hitler, fick Segerstedts judiska väninna stå vid hans sida under mycket 

pressande och riskfyllda omständigheter.”84 Forssman som jobbade för GHT var djupt insatt i 

tidningens angelägenheter och gav gärna råd och idéer samt påpekade att det var hennes förslag, 

år 1932, att starta en daglig tidning mot den nazityska propagandan.85 Segerstedt kom att lojalt ta 

hennes parti. Att han kände stark samhörighet med henne var det inget tvivel om. Men hans 

intresse för judendomen hade han sen tidigare från åren som teolog och religionshistoriker. Under 

den perioden blev han vän med en överrabbin Klein i Stockholm år 1902. Så här berättar Ancker: 

                                                 
83 Segerstedt, Torgny, Ur spaltarna, s 286f, 289f och 293 
84 Ancker, Estrid, Torgny Segerstedt 1876-1945, 386f 
85 a.a., s 44 
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”Det måste emellertid vara riktigt, att Segerstedt i sin kamp mot våldsläran särskilt bars av 

känslor för nära vänner av den kategori människor som denna speciellt riktade sig mot.”86  

 

I artikeln Väntan (1939), skrev Segerstedt att ”Det tyska folk [sic] som hyllat Hitler, som lytt 

honom, som fogat sig i hans bud, har ådragit sig ansvaret för judeförföljelserna, för 

justitiemorden, för koncentrationslägrens råheter, [...] för allt detta som hänt under nazismens 

regim.” Det var synd om tyska folket, enligt honom, eftersom de bar ansvaret för barbariet, som 

de inte gjorde motstånd mot.87 I artikeln i ”Judeförföljelsen” (1942) som publicerades slutet av 

året 1942 ville han att svenska folket, som var neutrala, skulle öppna landet för det judiska folket, 

särskilt för norska judar. I den artikeln kallade han koncentrationslägret för det polska dödsriket. 

Han poängterade tydligt att judiska folket hade samma rätt att leva som varje annat folk.88 

 

Under andra världskriget började Segerstedt bli en aning återhållsam när det gällde att skriva om 

Tyskland eller Hitler när de tyska trupperna (vilket han också påpekade) hade framgång i Europa. 

Plötsligt började hans fokus rikta sig mot länder som blev ockuperade av Tyskland och mot vad 

länderna hade för stabilitet efter tysk ockupation. I en artikel ansåg han att det fransk-brittiska 

försvaret visat sig vara svagt för pressen hade svikit. Inga tveksamheter råder om att han skrivit 

om Tysklands framgångsrika ockupationer, men av någon konstig anledning försvann bibliska 

uttryck eller Gud ur bilden. Istället förekommer svenska nationalhjältar som Engelbrekt i alla 

dessa föreställningar. Det dröjde ända fram till mars år 1941, i artikeln Demokrati och Diktatur 

(1941), till det att bibliska uttryck skrivs om på nytt. I den artikeln frågade han vem som skulle 

anklagas mellan demokratierna och diktaturerna som öppnade porten för krigsguden och 

avgrundsföljden.89 

 

                                                 
86 a.a., s 385 och 387 
87 Segerstedt, Torgny, När stormen klarar sikten, s 86 
88 a.a., s 186 
89 Segerstedt, Torgny, När stormen klarar sikten, s 140 
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Under andra världskrigets gång betraktade Segerstedt nazismen som religion i ”Nazismens läxa”, 

publicerad i början av januari år 1943. ”Man kan kalla nazismen en religion, om man med denna 

term vill beteckna föreställningar, som ligger på ett annat plan än eftertankens och vettets. Det 

har ju sagts, att om någon komme [sic] och predikade att månen vore en grön ost, så skulle han 

utan svårighet skapa en sekt, omfattande detta påstående som ett lyftande och frälsa budskap.” 

Den intellektuella oppositionen var enligt honom inom trossamfundet som skulle utforma ett 

dogma, en ideologi som gav människorna tankemässig klarhet. ”Det skulle mycket väl kunna 

startas ett religionskrig mot dem”, skrev Segerstedt och syftade på att de som höll fast vid gamla, 

omoderna föreställningar skulle ta upp kampen. Han undrade vilka det var som drogs till dessa 

nazistiska läror, och efter en granskning drog han slutsatsen att det var människor med 

mindrevärdighetskomplex.90  

 

Fogelqvist 

 

Torgny Segerstedt fick mest uppmärksamhet jämfört med Fogelqvist när det gällde svensk 

antinazistisk opinionsbildning. Han gav aldrig upp eller tystades, oavsett vilka påtryckningar som 

statsmakterna med kungen på sin sida försökte använda mot honom. Men det fanns andra som 

var mot nazismen som var värda att lyfta fram. Lundkvist ansåg att Fogelqvist fick sitt 

genombrott i dessa speciella omständigheter. När nazisterna kom till makten år 1933 och Hitler 

blev rikskansler, kände han sig mindre kluven eller vacklade mellan motstridiga 

ställningstaganden. Redan från början upplevde han en känsla att någonting stort stod på spel, 

någonting som krävde ständig verksamhet med skrivande i artiklar och försvar av den 

västerländska kulturen mot totalitarismen, d.v.s. friheten, individualismen, rätten och 

demokratin.91   
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91 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 227 
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Kyrkan skall reformeras till en kryptopolitisk nationell frälsningsanstalt för 

det tyska folket och med uppgivande av reformatorernas princip, att man 

mer måste lyda Guds ord än människornas bud, vilken trollas bort och 

kapslas in i förkunnelsen om Adolf Hitlers gudomliga sändning. 

Familjelivet skall under statens kontroll och ingripande omläggas efter 

rasbiologiska principer. Och universiteten skola befrias från vetenskapen 

som ett objektivt forsknings- och sanningsinstrument.92 

 

Nationalsocialisternas snabba frammarsch, judeförföljelserna och bokbålen blev bara 

utgångspunkten för honom. Ovan nämnda citat är hämtat ur hans verk Tredje rikets ansikte –   

Tyska iakttagelser 1934-1936 (1944), där han tackade ja till Dagens Nyheter att göra en 

reportageresa genom Tyskland (februari-mars 1934) och studera kyrkans kamp mot 

åsiktsförtrycket. Det gav honom friheten att välja ämne under resans gång: vetenskapen, 

universiteten, pressens situation, hitlerjugenden, revolutionsfest, gudstjänster m.fl. Han fick fria 

händer.93 Från sitt humanistiska-liberala perspektiv beskrev han Tyskland och gav en bild av 

nationalsocialismen som ökad terror och förberedelse för kommande krig. ”Varför marscherar 

dessa män? Varför ställer de sig upp till kommando och drill? Varför gå de med dånande steg sin 

noggranna marsch, kropparna strama, benen spända och hakorna lyfta? För nöjets skull? För 

tyskens kärlek till drill och kommando?”94  

 

Med ovannämnda citat känns det övertygande att Fogelqvist förutsade ett nytt världskrig och att 

Tyskland skulle inleda det. Under rubriken ”Tredje rikets självkult” i berättade Fogelqvist att det 

tyska folket befann sig i en hänförelse och nationell självförgudning. Han berättade att tyskarna 

ansåg att spiran har tagits ifrån judarna och hade överlämnats åt germanerna för Guds speciella 

uppdrag eller tjänst i en viss tid. Grundtanken var den samma som i det gamla testamentet, att 

utse något redskap att slå de otrogna med. Tyskarna var också det historiska utvalda folket som 

var renare än något annat och hade tagit mänsklig form från det gudomliga och andliga. Det var 
                                                 
92 Fogelqvist, Torsten, Tredje rikets ansikte, s 17 
93 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 247 
94 Fogelqvist, Torsten, Tredje rikets ansikte, s 21 
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bevisat sedan länge.95 Lundateologen Anders Nygren berättar att man talar om synd i rasfrågan. 

Folket och rasen var ett uttryck för Guds skapelsevilja. Av den anledningen var det synd mot den 

gudomliga skapelseordningen att icke hålla (den ariska) rasen ren.96  

      

Under passionsveckan skulle Fogelqvist höra passionspredikan, ”... där återlösningen genom 

Kristus snabbt och omärkligt förts över till ett annat återlösningstema: återlösningen genom 

Hitler, där världens syndaskuld parallelliserats med krigsskulderna, det höga rådet i Jerusalem 

med Versailleskonferensen och Nationernas förbund och folkmassan kring Barabbas och korset 

med Tysklands fiender och kommunisterna.” Fogelqvist som ägnade så gott som hela 

uppmärksamheten åt de tyska religiösa lägren fortsatte att rapportera att de oppositionella 

kyrkotidningarna gjorde ingen hemlighet att driva politiken och nationalisera religionspredikan. 

Denna användning av kyrkorna och kristendomens läror ledde till nationell förgudning och 

förekommer i tider bland folk för att öka nationalkänslan. I centrum för den nationella 

förgudningen stod Adolf Hitler. Han var Parsifal (Parsifal är också ett musikdrama i tre akter av 

Richard Wagner), och i likhet med Parsifal var han en självandrare som befriar. En tysk biskop 

som Fogelqvist hänvisade till berättade att Hitler genom sin kärlek till tyska folket realiserat det 

gudomliga uppdraget att äntligen ena folket i sig och frigöra det från splittring. En annan präst i 

Quedlinburg predikade att Tyskland var dött och Gud kallade sin frälsare. Och denne frälsaren 

var ingen mindre än Adolf Hitler.97 

 

Fogelqvist, som liknade en kristen resenär i Palestina i det moderna Tyskland, blev 

desillusionerad och förfäktade att demokratin och dess lagars moral var den enda säkra grunden 

för ett varaktigt rättsystem. När det gällde synen på Tyskland som helhet var landet för honom 

Europas Amerika, d.v.s. materialistiskt, drastiskt och hårt. Hans syn på nazismen var att den var 

allmänt omtyckt i Tyskland men att nazismen betvivlade och var skeptisk mot demokratin. 

Bristen på demokrati handlade inte enbart om diktaturer och de totalitära rörelserna– och 

                                                 
95 Fogelqvist, Torsten, Tredje rikets ansikte, s 26f 
96 Nygren, Anders, Den tyska kyrkostriden, s 57 
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expansionsbegären i Tyskland, inte heller om sekulariserade kulturer eller avkristningen i 

världen. Det handlade helt enkel om att demokratin enligt nazisterna måste rensas från 

parlamentariska partier.98 Att det hela handlade om idéer, värdepolitik- och kamp var 

förklaringen till Fogelqvists antinazism. Han brydde sig föga om judeförföljelsen och slutsatsen 

kan bli att han inte övergav sina folklynnesföreställningar som också förekom i den nazistiska 

rasideologin.99 För ett rasbiologiskt tankesystem redogjordes med blod och härstamning inbakade 

i religiösa termer och filosofisk mystik och var enligt Lundqvist en förfalskning av rasbegreppet. 

Där fick Fogelqvist en tydlig bild av diabolisk ondska och en sådan var alldeles för känsligt att 

yttra sig om offentligt i nazityskland.100   

      

Belyser man andra faktorer i Fogelqvist verk finner man att hjältedyrkan var ett naturligt 

mänskligt behov, enligt honom. Adolf Hitler var ju tredje rikets ledare och utan tvivel var han en 

fullbordad hjälte. Denna hjältekult trängde sig in alltmer i den tyska kyrkan och skapande en 

heroiskt nationell Kristustyp vid sidan om den evangeliska och traditionella, ”... även i sin tur lärt 

sig av kyrkan, enkannerligen den katolska.”101 De upptäckter Fogelqvist ”uppfann” visade att 

motståndet mot nazismen var starkt hos de reformerta men starkast hos katolikerna och svagast 

hos de evangelisk-lutherska. Katolikerna var starkare enligt honom för man hade en kraftfullare 

internationell organisation och bättre möjligheter att skydda sina präster och lokaler, medan den 

evangelisk-lutherska kyrkan sattes på prov av rastänkande, bibelkritik och modern 

universitetsteologi.102 

 

Att den katolska kyrkan, som till numerären bekännare [sic] förhåller sig till 

de andra som 1 mot 2, i sin motståndskraft är starkast, har sin naturliga 

politiska orsak. Den sorterar under en internationell statsmakt med 

diplomatiska och parlamentariska förbindelser: den romerska stolen. Den 

                                                 
98 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 234f 
99 a.a., s 241 och 247 
100 a.a., s 250 
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vet, vad en appell till överherden betyder av trygghet och säkerhet även i 

politiskt hänseende.103  

 

Denna samtidiga glorifiering och kanonisering av de nationalsocialistiska frontkämparna var 

utmärkande för den hjältedyrkan som Tyskland bedrev. För effektens skull accepterade nazismen 

den katolska kyrkans metod.104 Men vilken var deras metod?  Så här berättar Fogelqvist: 

 

... vid invigningen höll der Gauleiter, kulturminister Rust, ett åminnelsetal, 

som ur denna synpunkt icke saknar sitt intresse. Han framhöll, att den 

romerska kyrkan visste, vad hon gjorde, då hon församlade sina heliga och 

med deras helgonnamn döpte kyrkorna och därmed framställde kyrkans 

soldater som de stora vägvisarna. Och han gjorde omedelbart den nazistiska 

tillämpningen.105     

 

Fogelqvist citerar der Gauleiter som tyckte att den nazistiska stormannen Karl Dincklage som 

döptes gjorde alldeles rätt: 

 

Om vi på denna väg öppna detta bruna hus som ett Karl Dincklage [sic], så 

är det en evig akt. Om vi tala om Karl Dincklage som den bäste soldat i den 

nationalsocialistiska rörelsen, så är jag beredd, att i varje ögonblick inför 

historiens dom ge belägg på, att däri icke ligger någon överdrift. Hans 

bittraste motståndare kunde icke förvägra honom sin aktning, och så har han 

                                                 
103 Fogelqvist, Torsten, Tredje rikets ansikte, s 110f 
104 a.a., s 45 
105 a.a., s 44 
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sannerligen blivit ett helgon för vår rörelse, och därför vilja vi efter honom 

benämna en helig kampens ort.106 

 

Var det här en del av det nazistiska partiprogrammet? Först av allt måste man påpeka att 

nazismen var kulturkonservativ och månade om det tyska folket. Eftersom den lutherska kyrkan 

var en del av det tyska kulturarvet, var nazisterna inte fientliga mot kyrkan som institution. Men 

de deltog gärna och konkurrerade med kristendomen genom att hylla enväldet. Nazismen 

använde hot mot kristendomen genom att vara öppet fientliga mot kristendomen som ideologi. 

Med det nazistiska partiprogrammets 24:e punkt anslöt sig partiet till en så kallade positiv 

kristendom.107 

      

I det inre av den tyska evangeliska kyrkan härjade en teologisk och politisk tvekamp om dess 

relation till nazismen. De nazistvänliga förenade sig i trosläran ”Tyska kristna” (även Fogelqvist 

nämner dem). Kyrkans organisation skulle vara av samma art som den nazistiska staten. I 

styrelsen för rikskyrkan skulle finnas en riksbiskop. Uppkomsten av en rikskyrka ska inte bara 

ses som en effekt av nazistiskt inflytande att ta kontroll över kyrkan. Det låg även intresse i hela 

kyrkan att få till stånd en enhetlig riksledning. Detta innebar nämligen en stark ställning för 

rikskyrkan. Däremot var nazipartiets intresse för kyrkofrågor var inte stort.108  

 

Under resan i Tyskland sökte Fogelqvist sig till det religiösa ämnet, och det märks tydligt i 

Tredje rikets ansikte. Han befann sig mitt i den tyska kyrkostriden som tog stor plats i 1930-talets 

medier och också i svenska medier. Det som pågick inom Tyskland var ett religiöst problem som 

till övermått fångade Hitlers intresse.109 Enligt Lundateologen Nygren i Den tyska kyrkostriden 

var Hitler inte tillräckligt informerad i fråga om den evangeliska kyrkans läge men tillät att den 

                                                 
106 Fogelqvist, Torsten, Tredje rikets ansikte, s 44f 
107 Gunnarsson, Lars, Kyrkan, nazismen och demokrati, s 32 
108 a.a., s 111f 
109 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 250 
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statliga makten blandade sig i kyrkofrågan.110 Däremot lyfter Fogelqvist upp nazismens angrepp 

på de kristna kyrkorna, motståndet mot kyrkan och hur denna strid skulle sluta. Att många präster 

avskedades och därefter skickades till koncentrationsläger gav upphov till frågan om hur striden 

skulle sluta.111 Nygren berättade att kyrkan i Tyskland, eller som de kallade sig ”Tyska kristna”, 

försökte åstadkomma en förnyelse av kristendomen. Nygren drog i förhand snabba slutsatser, och 

dömde förnyelsen som ett misslyckande, då man anknöt det kristna budskapet till nationella 

intressen.112  

 

Nygren snabba slutsats var enligt mig inte fel då de flesta nazistiska troende sökte sig till de 

gamla germanerna, hedendomen och asatron. Dessa troende strävade efter att sudda ut gränsen 

mellan västerländsk kulturreligion och cesarisk statskult. Religionen i kyrkorna var knappast 

kristen, istället nazistisk. Man härmade också kyrkans former, såsom att man ersatte korset och 

bibeln med hakkorset och Mein Kampf. Det moraliska påbudet som ”Tyska kristna” fokuserade 

var mod, offervilja, pliktuppfyllelse, ära och heder som kristna ideal och motiv. De kristna som 

var motståndare ansåg att lojaliteten mot staten, ledaren, rasismen och den ariska människans 

ställning gjorde nazismen oöverensstämmande med kristendomen. Den mentaliteten som 

nazismen präglades av, blod- och rasteorier, gick tvärsemot kristendomens kärna om 

kärleksbudskap.113 

 

Tyska kyrkohistoriker tyckte att kyrkostriden som förekom inte var någon strid, något som 

Fogelqvist hävdade, utan mer en religiös revolution. Det religiösa livet under Hitlers styre hade 

ansetts vara omöjligt några år tidigare. Att återföra massan till gemenskap med kyrka och religion 

efter en period av likgiltighet och fientlighet rådde det uppenbarligen skilda meningar om. Men 

kyrkohistorikerna tog utvecklingen med stort lugn. Det som pågick inom den evangeliska kyrkan 

var renässans och när revolutionen skulle fullbordas var det ingen som visste.114  

                                                 
110 Nygren, Anders, Den tyska kyrkostriden, s 37 
111 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 251 
112 Nygren, Anders, Den tyska kyrkostriden, s 54 
113 Lundkvist, Ingmar, Kulturprosten, s 251 
114 Fogelqvist, Torsten, Tredje rikets ansikte, s 92f 
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Som avslutning på detta avsnitt vill jag avsluta med Fogelqvist: 

 

... varför man måste betrakta den nationalsocialistiska staten som okristen, 

för att inte säga irreligiös, och varför särskilt den tyskkristna trosrörelsen 

trots sin heroiska fromhet och Kristuskult innebär ett uppenbart 

självbedrägeri. Man behöver ju endast och allenast framhålla, att 

kristendomen, sådan den framstår i sina evangeliska urkunder och 

förkunnats av sina bekännare under 2, 000 år, är en universell och personlig 

frälsningslära med den allmänna människokärlekens bud som praktiskt 

postulat.115          

 

Analys av synen på den tyska nazismen 

 

Både Segerstedt och Fogelqvist gav metaforer hämtade ur bibeln eller dramapjäser med 

mytologiskt inslag för att kunna skildra Hitler. Segerstedt skildrade honom som den 

gammaltestamentliga religiösa ledaren och profeten Moses när han kom till makten, vilket borde 

ses mer som en förolämpning mot det judiska folket. Fogelqvist, däremot, beskrev Hitler efter 

intryck han fick under resans gång. Segerstedt jämförde nazismen med medeltiden 

nationalsocialismen skulle inneha gamla traditioner. Därefter fortsatte han att beskriva nazisterna 

som okultiverade och bakåtsträvade barbarer som lyfte upp rashatet. Enligt Fogelqvist skulle den 

västerländska kulturen försvaras mot totalitarismen, en ståndpunkt som man också fann hos 

Segerstedt, då han tyckte att diktaturer stod för förtryck och deras bästa metod var skräcken. Men 

då blir min fråga hur förtryckte Hitler det tyska folket eller satte skräck i dem när han enade dem 

och kom till makten via demokratiska principer? Han utsågs till rikskansler av Hindenburg. 
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När Segerstedt påpekade att det tyska folket lät sig skrämmas att överge sina förfäders tro undrar 

jag hur pass medveten han var om situationen, om vad som verkligen skede? Han kritiserade 

också kyrkan för dess svikande idealism och modern religionssurrogat när Hitler försökte bygga 

sitt tusenårsrike. Enda skillnaden mot de gamla religionerna var att det tusenåriga riket inte var 

andligt, utan enbart materialistiskt. Antagligen hade Segerstedt missförstått poängen vad politik 

handlar om när det gällde materialistisk nöd och hjälp. En invändning mot Segerstedts artikel om 

att överge förfädernas religion hittade jag hos Fogelqvist. Han berättar där att folket befann sig i 

en hänförelse och nationell självförgudning. I den nationella förgudningen stod Adolf Hitler i 

centrum som Parsifal, frälsaren som blev utvald av Gud och en fullbordad hjälte. I en artikel av 

Segerstedt blev han benämnd djävulen. Judarna som var det tidigare utvalda folket fick 

överlämna spiran åt germanerna för Guds uppdrag. Och Segerstedt kritiserade tanken på en Gud 

som en nationell tjänare eller underhuggare. Det var den mest hårresande begreppsvidrigheten 

man kunde ha fantiserat om, en tolkning där man använder Gud, den allsmäktige, som redskap 

för nationellt intresse, enligt honom.  

 

En skillnad mellan de två i deras syn på nazismen var att Fogelqvist berättade situationen, hur 

religionen var påverkad av påtryckningar, medan Segerstedt var mer inne i att skriva bibliska 

uttryck och dra mer liknelser utifrån bibeln och namnge deras handlingar. Texten av Fogelqvist 

känns för mig mer närvarande då han under resans gång observerade mer, till skillnad från 

Segerstedt som drog slutsatser efter sitt eget huvud eller från bibliska uttryck. 

 

Hitlerismen hade, enligt Segerstedt, oföränderliga läror som sedan skulle komma att omvandlas 

till tvångstankar, läror som han nog senare betraktade som en religion, en religion som nazismen 

utformade ett dogma av som gav människorna tankemässig klarhet. Många påstod sedan att 

Segerstedts kamp mot hitlerismen eller nazismen handlade om hans judiska bekanta. Men 

Segerstedt var anti-tyskorienterad långt innan han läste Mein Kampf eller att Hitler kom till 

makten. Forum var judiskfinansierad och under sina studier fick han förbindelse med judiska 

kontakter. Fogelqvist däremot brydde inte sig om judeförföljelsen och han övergav inte 

folklynnesföreställningarna inför den nazistiska rasideologin. Här blir jag konfunderad över 
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Fogelqvists syn på demokrati och på sig själv som demokrat. Om man inte tar hänsyn till 

människovärde och de rasideologiska tankesystemen som var inbakade i de religiösa termerna – 

vad var det då för kamp han utförde?   

 

3 Sammanfattning och slutdiskussion 

 

De frågor som ingick i avsnittet om syftet med föreliggande uppsats var huruvida Segerstedts och 

Fogelqvists religiösa uppväxt hade påverkat deras politiska uppfattning och i vilken utsträckning 

de tolkade fascismen och nazismen som religiösa fenomen. Vad gäller deras uppväxt och 

bakgrund kom båda från religiösa familjer, som jag redogjorde för tidigare, och de hade planer på 

att bli präster, någonting som jag tror blev inpräntat i deras beteende och ett sätt att tänka och 

leva. Segerstedt bröt mot en lång släkttradition, medan Fogelqvist tappade intresset för prästyrket 

men förblev en konservativ personlighet i en modern tid. Att deras uppväxt präglades av religiös 

undervisning blev en del av deras liv, en religiös undervisning som följde med dem hela livet ut, 

vilket man såg i deras artiklar och i hur de resonerade som personer. Segerstedt predikade och 

försökte omvända utan resultat, vilket ledde till att han kom ur balans eller bör ha känt att han 

aldrig skulle klara av livet som präst då man levde i nya tider. Därefter undrade jag om inte han 

blev mer påverkad av dem som debatterade än tvärtom då han vände ryggen åt kyrkan och 

kristendomen? Men det var oundvikligt att förneka de bådas konservativa och traditionella 

uppväxt. Även när de senare i livet hade liberala och demokratiska åsikter och värderingar hade 

bägge en konservativ mentalitet. 

 

Inom fascismen, utifrån det material som jag gått genom (Från Söderköping till Rom av 

Fogelqvist och Ur spaltarna, Var Torgny Segerstedt diktatursvärmare och När stormen klarar sikten 

av Segerstedt) förekom inte många religiösa inslag, förutom det lilla Fogelqvist berättade om hur 

religionen var ett rävspel i politiska argumentationer eller mellan makthavarna. Istället lyfte 

Fogelqvist fram den fascistiska ledarens personlighet med en beskrivning som nietzscheansk, 

aristokratisk och heuristisk, en ledare som skulle vara någon slags magiker, kraft- och 
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viljemänniska för landet. Jag tolkar att beskrivningen hade sina rötter hos Ibsen och Nietzsche 

som Fogelqvist hade studerat i sina yngre dagar. Även om Fogelqvist tog försiktigt avstånd från 

Mussolini och fascismen kritiserade han den aldrig till skillnad från Segerstedt. Segerstedt drev 

en anti-diktatorisk stil och anklagade fascismen som religion för att den förnekade 

individualismen. Segerstedt redogör tydligt för fascismen som ny religiositet och framställde den 

som den gamla romerska statsreligionen. I början visade han en försiktig uppskattning av Italien 

och fascismen och gav positiva omdömen. Han föredrog att det var reda och ordning i landet 

hellre än anarki. När han väl tog avstånd och vände ryggen åt Italien jämförde han fascismen med 

den romerska kyrkan som blev en kompromiss mellan den kristna individualismen och den 

romerska staten. En indirekt tolkning med lite generalisering är att han måste ha sett fascismen 

som ett fenomen. Smutskastningen var mot ledaren, men också mot ideologin. Man kan gärna 

jämföra med när han vände ryggen åt kyrkan och kristendomen.     

 

Lundkvist som har gjort en gedigen forskning med sin avhandling fyller effektivt luckorna som 

jag formulerat i min frågeställning. Hans forskning och arbete är en stor tillgång för denna 

uppsats till skillnad från Fogelqvists självbiografi Jag minns den ljuva tiden. Ett problem med 

hans självbiografi är nämligen att verket skildrar hans liv så ljust och grönt. Men då undrar jag 

varför Fogelqvist framställs så temperamentsfull, med sviktande självkänsla, osäker, lättsårad och 

pessimistisk i Lundkvists avhandling? Fanns det en missad länk i hans självbiografi som man 

vägrade lyfta fram under hans barndom? Detta gäller även Fant, Ancker och Johnson som 

framställer Segerstedt som en nationalhjälte som i förväg tog ställning mot ondskan eftersom han 

var en av de få klarsynta, förutseende betraktarna och en sanningssägare. Ett sådant 

personlighetsdrag var antagligen sällsynt under hans samtid. Men varför skrev Segerstedt ofta i 

bibliska uttryck eller drog liknelser utifrån sina religiösa anlag? Och detta skrevs 

anmärkningsvärt nog av en person som hade valt att vända ryggen åt kyrkan och kristendomen.   

 

Segerstedt var mer än bara redaktör för GHT. Han var enligt mig präst, en sorts ”ärkebiskop” för 

GHT och en predikare som var den första att börja predika offentligt genom att använda 

journalistiken som redskap. Segerstedt förstod att nazismen var antiliberal, antidemokratisk och 
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antikommunistisk (även om han själv var antikommunist). Han avskydde allt som hade med 

Hitler och nazismen att göra innan Hitler ens kom till makten. Han inledde sitt intensiva 

debatterande om Hitler och gav honom mer uppmärksamhet än vad han uppenbarligen förtjänade. 

När Hitler kom till makten skrev Segerstedt enligt Ancker att ”Örter och buskar och träd bete sig 

som om ingenting av betydelse inträffat. Koltrastar och skator ignorera också fullständigt den 

skamlösa exhibitionism [...] Herregud vad naturens oberoende av människornas förehavande är 

välgörande.”116 Därefter kom många artiklar att handla om Hitler och nazismen och många av 

dem gav intryck av att vara punschande på något sätt, utan att tillföra någonting nytt. Hitler 

skildrades som Moses och djävulen, och nazismen jämfördes med medeltida seder och beskrevs 

som okultiverad och bakåtsträvande som ett barbari. Segerstedts syfte skulle kunna tolkas som ett 

försök att ge uttryck för nazismen som en gammaldags och omodern ideologi som höll med 

tvångstankar.  

 

Fogelqvist beskrev Hitler med olika benämningar, men enbart efter de observationer och intryck 

som han fick av tyska folket under sin resa: Frälsare, hjälte och Parsifal för att nämna några som 

nämns tidigare i uppsatsen. En frälsare och en hjälte som såg till att spiran från judarna 

överlämnades åt germanska folket för Guds uppdrag, som Fogelqvist berättade. Även om han 

senare ryckte på axlarna åt judeförföljelse och inte övergav sina folklynnesföreställningar var det 

någonting som Segerstedt inte kunde göra. I artikeln Judeförföljelse lyfte Segerstedt fram detta 

ämne som skulle bli mycket omdebatterat i framtiden. Segerstedts kritik mot tredje riket kan 

tolkas på olika sätt och han gjorde det några dagar efter det att Hitler hade kommit till makten. 

Varför? Det kan ha att göra med Mein Kampf- böckerna och hans judiska kontakter och bekanta. 

Ancker har tänkvärda ord om Segerstedts kamp mot Hitler och ”...att Segerstedt i sin kamp mot 

våldsläran särskilt bars av känslor för nära vänner...” Segerstedt var redan anti-tyskorienterad 

under första världskriget som redaktör för GHT. Kan det ha att göra med att han redan jobbat för 

Forum som var emot Tyskland och att tidningen var judiskfinansierad eller jobbade han för 

Forum för han var anti-tysk? Detta att han senare fortsatte sin kamp? Hade Segerstedt ens tagit 

upp kampen mot Hitler och nazismen om han hade saknat judiska kontakter? Hade han då bara 
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blivit en person som Fogelqvist, som hade kämpat och försvarat den västerländska kulturens 

grunder mot totalitarismen?  

  

Segerstedts anti-tyskorientering och hans judiska bekanta betydde mindre för hans engagemang 

än hans religiösa bakgrund och uppväxt som har ”spökat” under hans senare liv. Om Segerstedt 

hade judiska kontakter, var en demokrat eller liberal har ingen betydelse i sammanhanget. Men 

han var mer en dold präst för GHT som hade valt att bekämpa ondskan med alla medel. Han var 

en gudfruktig människa och ville göra goda gärningar. Han må ha vänt kyrkan och kristendomen 

ryggen, men inte åt Gud eftersom han fortfarande var gudfruktig. Hans största krig var hans eget 

inombords, inte mot tomheten utan mot sin egen Gud där han förvirrande nog pendlade mellan 

Guds existens och icke-existens. ”Men för gudsfruktans hjältar? De har framfört Guds budskap 

till människorna. Delgivandet av hans uppdrag har varit något väsentligt för dem. Även de Guds 

män, som förkunnat, att var enskild måste i sitt hjärtas avskildhet arbeta sig fram till frälsning och 

att ingen gemenskap eller handräckning kunde i denna ange lägenhet i frågakomma, att den ena 

människa till följe härav icke skulle fråga efter den andra ha trots detta gått upp i predikandet, 

förkunnat [sic], meddelandet.”117 Ord som ”predikande”, ”förkunnat” och ”meddelandet” avslöjar 

att han sträckte ut handen åt allmänheten för sin egen goda gärning och frälsning. När antikrist 

stormade fram med Hitlers legioner var han för sitt predikande utlämnad till journalistiken i sin 

rotlöshet från kyrkan. Segerstedt kunde informera allmänheten och varna dem för djävulen.   

 

En tydlig skillnad mellan Segerstedts och Fogelqvists syn på fascismen och nazismen handlade 

mest om två olika författarstilar på samma tema. Fogelqvist berättade om hur religionen 

påverkades av den nazistiska propagandan. Ett liknade exempel hittade man hos Nygren som 

lyfte fram att den religion som förekom inte var kristen, utan nazistisk. Fogelqvist såg ett 

fenomen som man trodde var omöjligt, att den ursprungliga kristendomen skulle omvandlas av 

nazismen. Den beskrivning Fogelqvist gav var att kristendomen i Tyskland hade tagit sig uttryck 

i nationalismen, rasideologin, antimarxismen och antiliberalismen. Dock var Segerstedt istället 

inriktad på en annan bana och det var att skriva bibliska uttryck och dra mer liknelser utifrån 
                                                 
117 Segerstedt, Torgny, Händelser och människor, s 99f 
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bibeln om nazismens och Hitlers handlingar. När andra världskriget var i full gång betraktade 

Segerstedt nazismen som religion, en sekt som skapades utan motstånd för att utforma ett dogma 

eller en ideologi som gav det tyska folket den tankemässiga klarheten. På tal om andra 

världskriget undrar jag varför Segerstedt slutade nämna Hitler när andra världskriget hade börjat 

på allvar? Var det för att de tyska trupperna fick framgång mot de demokratiska staterna? Men å 

andra sidan ville Fogelqvist gärna att den demokratiska delen av världen i tid skulle lyckas att 

spärra nazisterna genom politiska åtgärder, så man kunde avhålla sig från att Europa åter skulle 

bli en krigsskådeplats.118 Även om Fogelqvist var en beundrare av äldre tysk kultur som Kant, 

Fichte, Goethe och var trogen humanist och brydde sig föga om judeförföljelsen, var han inte 

främmande för att nazismen skulle bekämpas. Och varför var Segerstedt och Fogelqvist emot 

nazismen i en orolig tid där ledarna genom politiska pliktkänslor ville skapa känslor av 

samhörighet i landet? Sverige hade goda handelsförbindelser med Tyskland och antagligen hade 

Hitler inga planer att erövra Sverige.  

 

Sett över hela undersökningsperioden var både Segerstedt och Fogelqvist med sina liknande 

bakgrunder och uppväxter påverkade av sina religiösa bakgrunder i sina texter och skrifter, fast 

på två olika sätt. Segerstedt skrev med och om bibliska uttryck samtidigt som han hämtade 

inspiration från sin religion, medan den andra opinionsbildaren Fogelqvist valde ett tema att 

skriva och det blev om religionen eller kulturer som han fick observera med tanke på sin religiösa 

bakgrund. Segerstedt ansåg att fascismen uppfyllde kraven på att definieras som 

religionsfenomen som påminde om den gamla romerska statsreligionen. När det gäller Fogelqvist 

får man inte någon tillräcklig bild av vad han verkligen tyckte, men jag tror mer på att han ansåg 

religionen utnyttjades i ett rävspel mellan maktinnehavarna. Man kan dra slutsatsen att båda såg 

nazismen som ett fenomen som hade vuxit till en religion, även om båda gav olika beskrivningar 

av hur de såg nazismen som en växande religion.  
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