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Att riva det borgerliga horhuset 
Folkbildning för folkets och nationens historia

SAMUEL EDQUIST 

Olika vänsterrörelser har alltid ägnat sig åt studier av olika slag, 
och inte minst var så fallet runt 1968 och dess efterdyningar. 
Temana kunde vara marxistisk teori, politisk taktik eller att ana-
lysera samhället på olika sätt.1 Inte sällan handlade det också om 
historiska studier. Det skedde bland annat genom bred folkbild-
ningsverksamhet – som kulminerade med Gräv där du står-rör-
elsen – liksom genom partihistoria, skönlitteratur, musik, teater 
och mycket annat.2 En ny generation rekryterades från dessa rör-
elser till universiteten, där de inledde karriärer som marxistiska 
historieforskare. 

Historien var viktig för vänsterrörelsernas självförståelse. Att 
uttolka Sovjetunionens och Kinas historia, olika partisprängningar 
eller vad Marx, Engels och Lenin egentligen menat skapade både 
identifikation och avgränsning mot konkurrerande rörelser. His-
torien var samtidigt vägvisaren mot en hägrande, socialistisk fram-
tid. Det var då naturligt att lägga stor vikt vid att utforska hur väg-
en framåt såg ut. 

Det förflutna var också ett ideologiskt slagfält och kamp-
medel. Till att börja med påtalades ibland att försvararna av den 
rådande samhällsordningen ville framställa den som tidlös och 

1 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse (Stockholm: Prisma, 2002), s. 139, 
145f., 161f. och 171f.; Alexander Ekelund, Kampen om vetenskapen. Politisk och 
vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era (Göteborg: 
Daidalos, 2017). 
2 Annika Alzén, Kulturarv i rörelse. En studie av ”gräv där du står”-rörelsen (Möln-
dal: Symposion, 2011). 
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naturlig, och att historielöshet låg i systembevararnas intresse.3 

Men man skulle även ta upp striden mot borgerliga tendenser i 
den historieskrivning som ändå florerade i samhället. Som Jan 
Myrdal – den svenska maoismens informelle men oomstridde 
ledare – skrev 1968: ”Sveriges historia så som den läres ut till 
folket och så som den återspeglas i läroböcker, press, riksdag och 
festtal är en härva av lögner, förtiganden och falsk information. 
Denna lögnaktighet har klasskaraktär; den tjänar den härskande 
klassen. Den är ett av dess vapen mot folket.” Därför är det, 
menade Myrdal, en angelägenhet för socialistiska akademiker att 
skriva en svenska folkets historia, för ”att åt folket ge vapen att 
riva hela det borgerliga horhuset”.4 

Om historien generellt sett inom vänstern sågs som en viktig 
ideologisk arena att kämpa kring, så fanns skillnader mellan de 
olika rörelserna. Även om i stort sett alla lade det främsta fokuset 
på det kapitalistiska samhällets framväxt, tillsammans med 
arbetarrörelsens och arbetarnas historia, var frågan om 
nationens betydelse nu och i det förflutna något som kunde 
skilja sig åt. Särskilt i de maoistiska miljöerna var det nationella 
motivet mer framträdande, och när så var fallet kunde tidspers-
pektivet gärna sträcka sig långt bortom det kapitalistiska indus-
trisamhällets horisont.  

I den här artikeln ligger tonvikten på några vänstermiljöer 
där studiet av historien var särskilt framträdande. Det var också 
miljöer som delvis anslöt till den maoistiska rörelsen. 1970 
bildade några studenter i Stockholm Arkivet för folkets historia. 
Syftet var i början att samla källmaterial om folkets historia i just 
ett arkiv (i ordets vidare bemärkelse). Snart vidgades dock verk-
samheten, med studiecirklar, offentliga föreläsningar, arbets-
grupper och en egen sånggrupp, ”Budkavlen”. Det uppstod 

 
3 G, Gnistan nr 33, 1973, s. 13. Se även AB, ”Vad händer med historieämnet?”, 
Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 2, 1978; ”Kunskap är makt”, Förr 
och Nu nr 1, 1974, s. 2f. 
4 Jan Myrdal, ”Till svenska församlingsfrihetens historia”, Aftonbladet 3 november 
1968. 
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lokalföreningar runt om i Sverige, såsom i Göteborg, Uppsala, 
Lund, Malmö och Norrköping. De producerade även småskrift-
er, böcker och en särskild kvartalstidskrift – senare med namnet 
Folkets historia – som gavs ut från 1973 till 1999, då den efter-
träddes av en årsbok till och med 2012. Det hade redan från 
början en ganska akademisk prägel, just eftersom kärnan bestod 
av studenter. Flera av de ursprungliga medlemmarna nådde efter 
hand långt i den akademiska karriären, med flera disputerade i 
bland annat ekonomisk historia. 

Arkivet för folkets historia hade nära anknytning till ett antal 
andra vänsterorienterade organ som bildades vid denna tid, som 
Ordfront och Folket i Bild/Kulturfront. I samma miljöer uppstod 
även tidskriften Förr och Nu, som strävade efter att förmedla en 
mer folklig och radikal historieskrivning. För enkelhetens skull 
kommer jag att kalla dessa sinsemellan överlappande miljöer för 
”kulturfronterna”. 

Att den maoistiska rörelsen vurmade för folket och nationen 
är känt sedan tidigare, ofta då påtalat med viss polemisk udd.5 
Vad som dock har saknats är analyser som mer förutsättnings-
löst analyserar deras förhållningssätt till historien och nationen. 
Den nationalism och historieskrivning som förekom i de mao-
istiska miljöerna var nämligen inte så avvikande som kanske kan 
tyckas. Även om det i denna korta artikel med nödvändighet blir 
fråga om preliminära svar, kommer jag att argumentera för att 
den nationalism som förmedlades – fastän den kan tyckas vara 
särdeles långtgående och tillspetsad – kan ses som ett uttryck för 
en bredare vänsternationalism allt sedan 1800-talet, men också 
för en tanke som är helt dominerande än i dag och som förenar 
de flesta politiska krafter: att den nationella identiteten i vissa fall 
kan vara ett önskvärt och positivt redskap. Syftet är med andra 
ord att sätta in de nationella idéerna i maoisternas och kultur-
fronternas verksamhet i en historisk kontext för att avmystifiera 

5 T.ex. Kjell Östberg, ”Maoisternas spår förskräcker”, Arbetaren nr 43, 2002. 
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dem, som ett exempel på hur nationalismen kan förenas med 
olika politiska ideologier. 

Maoisterna och enhetsfronterna – en bakgrund 
Den svenska maoismen utvecklades som en reaktion mot den 
”revisionism” som ansågs ha kommit att behärska den euro-
peiska kommunismen efter Stalins död och Chrustjovs makt-
övertagande, och i Sveriges kommunistiska parti inte minst efter 
att C. H. Hermansson blivit partiledare 1964.6 Efter partikon-
gressen 1967, när SKP bytte namn till Vänsterpartiet Kommu-
nisterna, bröt sig denna falang ut och bildade Kommunistiska 
förbundet marxist-leninisterna (KFML). Maoisterna lockade en 
ny ung generation, eftersom den kinesiska kommunismen av 
många västeuropeiska vänsterradikaler sågs som något löftesrikt 
och oförstört, till skillnad från det förstelnade Sovjetunionen. 
Kinas roll som fadder för många av de nationella befrielse-
rörelserna i tredje världen – inte minst i Vietnam – utgjorde 
också en dragningskraft.7 

KFML omvandlades 1973 till Sveriges kommunistiska parti 
(SKP). Dessförinnan hade förbundet upplevt ett par utbryt-
ningar, först 1968 av den så kallade rebellrörelsen, och sedan 
1970 när en falang bildade KFML(r), numera Kommunistiska 
partiet. Efter en rad inre slitningar och kursändringar kom SKP 

 
6 Jag använder här termen ”maoism”, även om den i stort sett inte användes från 
1960- till 1980-talen i vare sig Sverige eller andra länder, utan i stället talades van-
ligen om ”marxismen-leninismen, Mao Tse-Tungs tänkande” (t.ex. Clarté nr 3, 
1968, s. 71). Därefter har beteckningen ”marxism-leninism-maoism” fått spridning, 
även i Sverige av aktörer som kan härledas till KFML/SKP-miljöerna, se t.ex. utgiv-
ningen från återuppstartade Oktoberförlaget av Grundkurs i marxismen-lenin-
ismen-maoismen (2016, översättning från en indisk förlaga). 
7 Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den 
svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen (Lund: Sekel, 2008), 
Östberg, 1968, s. 100. Jämför Lars-Åke Augustsson & Stig Hansén, De svenska mao-
isterna (Göteborg: Lindelöws bokförlag, 2001); Sören Wibe, ”Från pacifism till 
marxism-leninism”, i Jan Engberg m.fl., Utanför systemet. Vänstern i Sverige 1968–
78 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), s. 42f. 
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att dö bort som parti under 1980-talet. Till den maoistiska rör-
elsen hörde även det gamla Svenska Clartéförbundet, som efter 
några års maktkamp formellt bekände sig till maoismen 1968 
och därefter fungerade som KFML/SKP:s studentförbund. År 
1983 lösgjordes dock banden till SKP, och Clarté förklarades 
som oberoende socialistiskt.8 

Jag kommer här att behandla den formellt maoistiska miljön, 
det vill säga KFML/SKP och Clarté, men även de så kallade 
enhetsfrontsmiljöer där maoister till stor del verkade jämsides 
med personer som ingalunda var maoister men som anammade 
en bredare vänsterhållning och för vilka begreppet ”folket” stod 
särskilt högt i kurs. 

Enhetsfronten lanserades av Komintern redan 1921 och var 
därefter en viktig linje i kommunismens såväl trotskistiska som 
marxist-leninistiska grenar.9 Enhetsfronten var en strategi enligt 
vilken kommunistpartiet aktivt skulle söka samarbete med 
andra, om det ansågs riktigt givet den rådande situationen. Det 
sena 1930-talets folkfrontspolitik var ett exempel när detta 
tillämpades. Mao Zedong och den kinesiska kommunismen in-
skärpte enhetsfrontsstrategin ytterligare. Enligt Mao rådde vid 
varje historisk situation en så kallad huvudmotsättning mellan 
en central motståndare och det som uttolkades som de pro-
gressiva krafterna – och de senare var därför underlag enhets-
fronter.10 

8 Magnus Hjort, Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommu-
nister, anarkister m. m. 1965–2002 (SOU 2002:91, Stockholm: Fritzes, 2002), s. 72ff.; 
Sverker Jonsson, Bland gnetar och rödhättor. Den socialistiska vänsterns press 1965–
2000 (Göteborg: NORDICOM-Sverige, 2002), s. 56ff. 
9 Termen ”marxism-leninism” avser här de rörelser som själva bekände sig till just 
det begreppet, vilket vid 1920-talets slut blev namnet på den officiella tolkningen i 
Sovjetunionen av marxismen. I Västvärlden användes den från 1960-talet främst av 
rörelser som helt eller huvudsakligen tog utgångspunkt i Sovjetunionens historia 
före 1956. Se t.ex. J. Moufawad-Paul, Continuity and Rupture. Philosophy in the 
Maoist Terrain (Winchester: Zero Books, 2016). 
10 Houman A. Sadri, Revolutionary States, Leaders, and Foreign Relations. A Com-
parative Study of China, Cuba, and Iran (Westport, Conn.: Praeger, 1997), s. 39–40; 
Lars Björlin, ”Kultur och politik. Kommunistiska frontorganisationer i Sverige”, i 
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Enhetsfrontstanken fanns därför redan från början i KFML, 
men bruket av den tog verklig fart efter valet 1970 och 
KFML(r):s utbrytning.11 Enligt den maoistiska uppfattningen 
gick huvudmotsättningen i Sverige mellan ”folket” och mono-
polkapitalet. Folket bestod av arbetarklassen och dess bundsför-
vanter, som tillsammans bildade den övervägande befolknings-
majoriteten.12 Huvudmotsättningen var föränderlig, till skillnad 
från den i kapitalismen grundläggande motsättningen mellan 
arbete och kapital.13 Detta länkades till ett vidare sammanhang 
där huvudmotsättningen i hela världen gick mellan förtryckta 
nationer och imperialismen. Att vara antiimperialist sammanföll 
därmed med att stödja folk och nationer på rätt sida inom ramen 
för huvudmotsättningen.  

Följden av detta blev att man skulle samla folket mot huvud-
fienden – under marxist-leninistisk ledning.14 Bland de politiska 
enhetsfronterna i Sverige var FNL-rörelsen den klart viktigaste.15 
Men maoisterna lade överhuvudtaget stor vikt vid de kulturella 
och ideologiska aspekterna av den politiska kampen, där såväl 
egna studier som utåtriktade folkbildningsinsatser utgjorde vik-
tiga delar.16 Att odla ”folkets kultur” blev därför viktigt. Flagg-
skeppet bland dessa kulturfronter blev det 1971 startade Folket i 
Bild/Kulturfront med sina tre paroller ”Försvar för yttrande- och 
tryckfriheten”, ”För en folkets kultur” samt ”Antiimperialism”. 
 
Håkan Blomqvist & Lars Ekdahl (red.), Kommunismen hot och löfte. Arbetar-
rörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917–1991 (Stockholm: Carlsson, 2003), s. 42f. 
11 Björn Erik Rosin, ”KFML/SKP: För ett parti i folkets tjänst!”, i Jan Engberg m.fl., 
Utanför systemet. Vänstern i Sverige 1968–78 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), 
s. 68–71; Augustsson & Hansén, De svenska maoisterna, s. 67–81. 
12 T.ex. ”Mao Tse-Tungs tänkande”, Marxistiskt Forum nr 3, 1969, s. 10; AF, ”Om 
huvudmotsättningen i Sverige”, Marxistiskt Forum nr 3, 1971, s. 55–63; Clarté nr 4, 
1972, s. 20f.; temanumret ”Huvudmotsättningen i Sverige”, Marxistiskt Forum nr 
7/8, 1974. 
13 T.ex. TN, ”Om huvudmotsättningen”, Clarté nr 8, 1973 (cit.); Bo Gustafsson i 
Marxistiskt Forum nr 2 och 3, 1976. Se även Augustsson & Hansén, De svenska 
maoisterna, s. 42–48 och 73–76. 
14 Se t.ex. Gnistan nr 2, 1971, s. 10. 
15 Jonsson, Bland gnetar och rödhättor, s. 81f.; Hjort, Hotet från vänster, s. 42. 
16 Se t.ex. Jan Myrdal i Marxistiskt Forum nr 8, 1973, s. 18–24. 
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Runt 1970 och därefter grundades en rad andra kulturella 
organisationer som fick mer eller mindre identiska paroller, 
exempelvis Fria Proteatern, Folkets Bio och Ordfront, liksom de 
organ som hade mer tyngdpunkt på historien: Arkivet för folkets 
historia och Förr och Nu.17 

Det måste betonas att många av dem som engagerade sig i dessa 
rörelser inte alls var maoister. Kulturfronterna var i sig själva inte 
partipolitiska, utan själva poängen var att de skulle vara breda 
vänsterrörelser där ”folkets kultur” och antiimperialism utgjorde 
gemensamma nämnare. Flera av de aktiva var emellertid även direkt 
knutna till den maoistiska rörelsen i form av KFML/SKP och Clarté, 
och åtskilligt av det som skrevs och sades följde den maoistiska 
rörelsens ståndpunkter om exempelvis nationens betydelse eller hur 
imperialismen var beskaffad och borde bekämpas.18 

”Folkets kultur” var i strikt maoistisk tappning – i enlighet med 
huvudmotsättningen – den kultur som stod mot monopolkapital-
ets kultur. Den var därför också föränderlig.19 I kulturfronterna 
var man lite vagare, även om det i praktiken handlade om samma 
folkets kultur där. I båda fallen innefattade folkets kultur något 

17 Förr och Nu hade samma plattform som Folket i Bild/Kulturfront, med tillägget 
”För en folkets historia”, och även Ordfronts var lik densamma. Förr och Nu nr 1, 
1974; Gnistan nr 47/48, 1974; Folket i Bild/Kulturfront nr 5, 1975. 
18 Det empiriska underlaget till denna artikel bygger på genomgångar av tidningar, 
tidskrifter och böcker. De renodlat maoistiska materialet utgörs av KFML/SKP:s 
tidning Gnistan och dess teoretiska tidskrift Marxistiskt Forum, liksom ungdoms-
förbundets Rödluvan och tidskriften Clarté. För kulturfronterna använder jag fram-
för allt publikationer emanerande från Arkivet för folkets historia: dess kvartals-
tidskrift Meddelanden från Arkivet för folkets historia (1973–1979) och Folkets 
Historia (från 1980, från 2000 som årsbok), liksom tidskrifterna Folket i Bild/ 
Kulturfront (1972–) och Förr och Nu (1974–1996). Därtill kommer böcker och små-
skrifter som producerades av aktörer inom dessa miljöer, ofta utgivna av förlaget 
Ordfront. Även om källmaterialet är offentligt tillgängligt i tryckta publikationer, 
har jag valt att förse författarnamn med initialer eftersom många av dem ännu är 
aktiva i samhället. Några undantag har gjorts för enstaka personer i ledande ställ-
ning som redan är allmänt kända från dessa sammanhang, exempelvis Jan Myrdal. 
Uppgifterna om titlar och utgivningsår gör att de refererade texterna ändå enkelt 
kan återsökas. 
19 T.ex. Clarté nr 1, 1973, s. 2; HH i Gnistan nr 39, 1973, s. 9; CE, ”Folkets kultur”, 
Folkets Historia nr 1, 1980. 
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mycket vidare än bara arbetarnas kultur, även om den sistnämnda 
var kärnan i folkets kultur. Sålunda var det inte bara fråga om 
strejkvisor och arbetarteater, utan även småböndernas kultur.20 

Folkets historia 
Den folkets historia som producerades av maoisterna och i kul-
turfronterna anknöt nära till en äldre tradition i svensk historie-
skrivning där ”folket” premierats. Den hade förmedlats i en bred 
vänster av liberaler och socialister och uppkom på allvar mot 
slutet av 1800-talet. Det var en reaktion på den historia om 
”kungar och krig” som då dominerade i skolböcker och andra 
officiella historieverk, och som allt mer användes som politiskt 
slagträ mot kraven på demokratisering och social utjämning.21 

De svenska maoisterna och kulturfronterna följde tydligt 
denna tradition; förutom att förmedla en liknande vänster-
nationell historia så refererade de ofta till föregångare. Förr och 
Nu anknöt öppet till August Strindberg, Arkivet för folkets his-
toria återutgav böcker av till exempel Fredrik Ströms Rebellerna 
och Alfred Kämpes Den svenska allmogens frihetsstrider, och gav 
tillsammans med Ordfront ut en hel antologi om denna his-
torieskrivningstradition: En annan historia: Sju folkliga historiker 
från Nils Månsson Mandelgren till Vilhelm Moberg (1982). 

Arkivet för folkets historias motto – ”Folket är den drivande 
kraften i historien” – kan härledas till ett känt citat av Mao 
Zedong. Med folkets historia avsågs de arbetande människornas 
historia.22 Folket hade inte bara varit förtryckt av herrarna, utan 

 
20 Gnistan nr 5, 1971, s. 7, där ”arbetsgrupper för folkets kultur” sägs uppstå lite var-
stans. Se även Clarté nr 4, 1971, s. 15; Clarté nr 1, 1973. 
21 Sverker Oredsson, Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning 
och kult (Lund: University Press, 1992); Samuel Edquist, En folklig historia. Historie-
skrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (Umeå: Boréa Bokförlag, 2009). 
22 Clarté nr 1, 1973, s. 5. 
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det var även folkets breda lager som exempelvis drivit fram den 
teknologiska utvecklingen.23 

En stor del av den historieskrivning som producerades i dessa 
miljöer handlade om modern historia, framför allt arbetarklass-
ens och arbetarrörelsens historia, och hur den sistnämnda ansågs 
ha deformerats från en ursprunglig revolutionär anda till 
reformism och klassamarbete.24 När historieskrivningen behand-
lade tider före 1800-talet var det också till stor del klasskampen 
som var den röda tråden, med exempel på hur staten tjänat de 
härskande klasserna liksom att folket eller allmogen vid upp-
repade gånger gjorde uppror mot överheten.25 

Men man bäddade påtagligt ofta in Sveriges historia i en 
nationell tolkningsram, på ett mycket explicit sätt och i betydligt 
högre grad än i andra vänsterrörelser. När Arkivet för folkets 
historia i Stockholm under 1972 erbjöd en studiecirkel om 
Sveriges historia för allmänheten, bestod studiematerialet av 
utdrag ur Axel Strindbergs Bondenöd och stormaktsdöd med en 
starkt kritisk bild av stormaktstidens Sverige och Knut Bäck-
ströms Arbetarrörelsen i Sverige som skrivits ur den kommunis-
tiska rörelsens perspektiv. Men där ingick också en artikelserie 
av Nils Holmberg om Sveriges historia, som publicerats i 
Gnistan under 1970 och 1971.26 Med den ironiskt hållna titeln 
”Den ’fredliga’ utvecklingen i Sverige” ville Holmberg komma åt 
föreställningen att Sveriges historia varit lugn och harmonisk.27 
Artikeln var också ett tydligt exempel på den marxist-leninistiska 
versionen av Sveriges historia, där kampen för det nationella 
oberoendet inte stod klasskampen långt efter. Marxismen-lenin-

23 JM, ”Den agrara revolutionen på 1700-talet”, Meddelanden från Arkivet för folkets 
historia nr 3, 1977; Clarté nr 4, 1978, s. 22–27. 
24 Se t.ex. Gnistan nr 2, 1974; HF & DI, ”August Palm i folkrepubliken Sverige”, 
Gnistan nr 16, 1975. 
25 T.ex. Clarté nr 4, 1970, s. 4; Gnistan nr 5, 1973, s. 5. 
26 Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 1, 1973, s. 1–2 
27 Gnistan nr 12, 1970, och nr 1–5, 6/7 och 9, 1971. Serien publicerades även i 
Rödluvan nr 1–10, 1976. 
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ismen måste tillämpas på det svenska folkets specifika villkor och 
historia, framhöll ledande maoistiska politiker vid denna tid.28 

Enligt Holmberg utgjorde Engelbrektsupproret ett försök av 
den svenska borgarklassen, i form av bergsmännen, att genom-
driva en nationell revolution med stöd av bondeklassen. En en-
hetsfront bildades tillsammans med delar av den feodala eliten, 
vilket var nödvändigt för att kampen skulle kunna föras till seger. 
Emellertid var borgarklassen ännu för svag för att revolutionen 
skulle ha haft utsikter att lyckas. Men, skrev Holmberg, borgar-
klassen och bondeklassen i Sverige hade påbörjat den nationella 
befrielsen: ”deras är äran att ha varit de första som höjde den 
nationella självständighetens fana i vårt land”.29 

Holmberg förkroppsligade kontinuiteten bakåt vad gäller 
maoisternas historiesyn. Han var en av KFML:s grundare och 
dessförinnan en ledande profil inom kommunistpartiet sedan 
mellankrigstiden. Mest känd för eftervärlden har han blivit 
under pseudonymen A. M. Marksman, under vilken han skrev 
historiska ungdomsnoveller, framför allt ”Per Stigmans äventyr” 
vilken gick att läsa i den vitt spridda sport- och ungdomstid-
ningen Rekord-Magasinet mellan 1942 och 1962. Dessa handlade 
om folkets kamp mot svenska och framför allt tyska herrars 
förtryck under Albrekt av Mecklenburgs välde på 1300-talet.30 

En vänsternationell historieskrivning 
Klassperspektivet på historien förenades alltså med ett nationellt 
perspektiv. Folkets kamp mot herrarna genom historien var 
också en nationell kamp. I en utgivning av historiska källor från 
1200 till 1720 som Arkivet för folkets historia utarbetat, 
betonades att striden ständigt stått om skatterna, jordräntorna, 
 
28 Intervju med SKP:s ordf. Gunnar Bylin i Gnistan nr 2, 1973, s. 3. 
29 Gnistan nr 4, 1971, s. 11. 
30 Ingemar Oscarsson, ”Idoler och ideal (Rekord-Magasinet 1953)”, i Anita Ahrens, 
Veckopressen i Sverige. Analyser och perspektiv (Löderup: Förlagshuset Mälarhus-
gården, 1979), s. 233–239; AB, ”Nils Holmberg och historien”, Folkets Historia nr 4, 
1982, s. 32–35. 
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dagsverksbördorna och utskrivningarna. Men inte bara detta, 
utan även det ”nationella självbestämmandet” hade varit en del 
av denna kamp, skrev redaktörerna.31 

Beskrivningar av den allra äldsta historien varierade från en 
traditionell romantisering av en föregivet ursprunglig demokrati 
av fria bönder, till ett konstaterande av att detta i och för sig 
förfeodala och ännu inte ståndssplittrade samhälle präglades av 
stora sociala skillnader och träldom. Men hur än beskrivningen 
exakt såg ut, så utgick man från ett utvecklingsperspektiv där det 
ursprungligen funnits ett relativt jämlikt samhälle som efterföljts 
av ett syndafall i form av adelsväldets uppkomst under tidig 
medeltid.32 Även om statens uppkomst beskrevs enligt ett his-
toriematerialistiskt förklaringssätt med privategendomens och 
klassamhällets uppkomst, betonades det föregående samhället 
som en ”bondedemokrati”. Där präglades styrelseformen av ”full 
politisk jämlikhet”, där alla fria män var beväpnade och alltså 
ingen annan här fanns än ”folket självt”. Resterna av denna 
bondedemokrati försvann i och med adelsväldets uppsving 
under tidig medeltid.33 

I dessa fall var många av elementen i 1970-talets marxist-
leninistiska historieskrivning en direkt tradering av idéer från 
1800-talets vetenskap. Detta framgår exempelvis i det tecknade 
historieverket Sveriges historia från stenålder till storindustri 
(1979), som förmedlade en nästan idyllisk bild av det tidigaste 
Sverige. Under bronsåldern rådde ett klasslöst, matriarkaliskt 
ättesamhälle där alla gemensamt arbetade för allas bästa.34 Detta 

31 ESG & IS, Ett annat Sverige. Dokument om folkets kamp 1200–1720 (Stockholm: 
LTs förlag, 1980), s. 10. 
32 T.ex. ”Sverige ska bli vårt!”, Gnistan nr 16, 1975, s. 2. 
33 Studera, praktisera socialism. Marxist-leninistisk grundkurs (Göteborg: Oktober, 
1972), s. 54–58. Se även JM, ”’Det som för alla gäller bör också av alla samtyckas’. 
Den svenska folkrepresentationens födelse”, i Anders Björnsson (red.), Från 
undersåte till medborgare. Om svenska folkets demokratiska traditioner (Stockholm: 
Ordfront, 1982), s. 11–23. 
34 AE & PR, Sveriges historia från stenålder till storindustri, 3 uppl. (Stockholm: 
Ordfront i samarbete med Arkivet för folkets historia, 1980), s. 19–25 och 228. 
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hade författarna inhämtat från Friedrich Engels Familjens, 
privategendomens och statens ursprung, som byggde på sin sam-
tids evolutionistiska vetenskap, inte minst den amerikanske an-
tropologen Lewis Henry Morgan.35 

Även Sveriges medeltid beskrevs på ett sätt som påminde 
starkt om 1800-talets och det tidiga 1900-talets dominerande 
historieskrivning: epoken innebar huvudsakligen negativa följd-
er för Sverige i form av adelsvälde och katolicism. Den sena 
medeltiden framställdes som en verklig passagerit i svensk na-
tionell historieuppfattning. Under Kalmarunionen hotade liv-
egenskap och förtryck från tyska och danska fogdar, och den 
svenska nationen var på väg att försvinna. Men med Engelbrekt, 
Sturarna och till sist Gustav Vasa räddades Sveriges frihet, och 
grunden för det moderna Sverige var lagd. 

Under mellankrigstiden började den akademiska historie-
forskningen genom bröderna Weibull, Erik Lönnroth och Per 
Nyström att omtolka denna äldre historieskrivning, och särskilt 
den nationalistiska tolkningsramen. Det fick dock ingen större 
omedelbar effekt inom det vidare samhället. Socialdemokraterna 
fortsatte att se Engelbrekt som en nationell frihetshjälte. Även i 
kommunistpartiet fortlevde dessa nationella tolkningar.36 I den 
folkfrontsnationalistiska ”Sång till hemlandet”, skriven 1937 av 
riksdagsmannen Gustav Johansson, återfinns omkvädet ”Svenska 
folk, du ärvde traditioner ifrån frihetshjälten Engelbrekt”.37 

Den vurm för Engelbrekt som de svenska kommunisterna ut-
tryckte på 1930- och 1940-talen påminde rätt mycket om det 
övriga samhällets. Men när vi är framme vid 1970-talet hade 
Engelbrekt och järnålderns odalbönder nästan helt försvunnit 
från historieskrivningen – överhuvudtaget var den äldre his-

 
35 Sven-Eric Liedman, Motsatsernas spel. Friedrich Engels’ filosofi och 1800-talets 
vetenskap, 2 rev. uppl. (Lund: Arkiv, 1983), s. 462–467. 
36 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideo-
logisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm: Atlas, 2001); H. H., ”Polispolitikerna och 
Engelbrekt”, Ny Dag 28 juni 1934. 
37 Folkets sånger, 3 uppl. (Stockholm: Oktober, 1979), s. 127. 
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torien sällan särskilt åberopad i Sverige efter andra världskriget.38 
Men i den maoistiska rörelsen och delvis i Arkivet för folkets 
historia levde de kvar, som vi redan sett exempel på hos Nils 
Holmberg. 

Det finns många exempel på hur den närmast melodra-
matiska traditionella beskrivningen av Sveriges medeltida his-
toria fortsatte att traderas. Böndernas starka ställning förlorades, 
och grunden för samhället var inte längre ”samarbetet mellan 
fria självägande bönder” utan stormännens utsugning av bönd-
erna – feodalsamhällets tid var kommen.39 Engelbrektsupproret 
beskrevs ofta som en nationell enhetsfront som skulle vara viktig 
att lära av, inte minst mot slutet av 1970-talet när SKP menade 
att ett nytt världskrig och ett sovjetiskt angrepp på Sverige kom 
allt närmare.40 Till det hörde en betoning av att klok ledning var 
nödvändigt i Engelbrektsupproret. Engelbrekt agerade som ett 
kommunistiskt parti, han sökte breda allianser. Den efterfölj-
ande Erik Puke kritiserades dock för att ha agerat allt för ohäm-
mat radikalt och anarkistiskt. Och i enlighet med den evolu-
tionistiska grundsynen sågs Engelbrektsupproret som en händ-
else som avgjorde Sveriges historia för lång tid framöver: bönd-
ernas frihet räddades för sekler framåt, och tack vare ansatserna 
till en folkrepresentation skapades ”en demokratisk tradition 
som många länder saknar”.41 Denna beskrivning var mycket lik 

38 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk his-
toria från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001); Edquist, 
En folklig historia. 
39 AE & PR, Sveriges historia 1980, s. 89–110 (citat s. 110). Se även Studera, prak-
tisera socialism (1972), s. 57f.; JL, ”Svensk upprorstradition”, Marxistiskt Forum nr 
3, 1983, s. 5f. 
40 PW, ”Historien om en vändpunkt för Sverige: En bergsman från Norberg valdes 
till upprorets ledare…”, Gnistan nr 16, 1977; AE & PR, Sveriges historia, s. 113–141; 
se även EN & BN, ”Historien om svenskarna”, Folket i Bild/Kulturfront nr 15, 1977. 
Även andra historiska händelser framställdes som enhetsfronter att lära av, även om 
Engelbrektsepisoden var vanligast, t.ex. folkrörelserna (Marxistiskt Forum nr 3, 
1983) och en allians mot högadeln 1650: SB,”’… nödigt att synden straffas, men 
tiden måste något anses…’”, Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 4, 
1975. 
41 JM & EG, Clarté nr 9, 1973, s. 29. 
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den som var dominerande i Sverige från höger till vänster under 
mellankrigstiden, då just den gamla demokratiska traditionen 
betonades, även om det då inskärptes att den formats genom 
samarbete och utan större omvälvningar.42 

Det faktum att den maoistiska nationella tolkningen skilde sig 
kraftigt från annan historieskrivning, såväl till höger som till 
vänster, ledde till en del offentlig polemik. Betonandet av en bred 
folklig kultur fick kritik från andra delar av vänstern, som 
anklagade maoisternas och kulturfronternas folkbegrepp för att 
vara populistiskt.43 Redan 1970 hade historikern Kurt Ågren an-
gripit ekonomhistorikern och KFML-ordföranden Bo Gustafs-
son för ”bonderomantik” då denne inspirerats av Vilhelm Mo-
bergs Engelbrektsskildring, som enligt Ågren inte kunde förenas 
med marxismen. Gustafssons skildring hade mer likheter med 
Erik Gustaf Geijers, menade Ågren och framkastade tanken att 
detta klavertramp bottnade i bristen på en sammanhängande 
marxistisk svensk historia.44 Även marxisten Per Nyström kunde 
få kritik för sin tolkning, vilket framgår av det följande, även om 
Arkivet för folkets historia i andra sammanhang gärna såg 
Nyström som förebild såsom historiematerialist.45 

Kritiken mot de vänsternationella historietolkningarna kunde 
även luftas inom Arkivet för folkets historia. En sådan kom från 
ekonomhistorikern Hans Wallentin, som var en av föreningens 
ledande krafter i Göteborg och skrev boken Svenska folkets 
historia (1978), vilken nästan helt saknar den nationella tendens-

 
42 Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. 
43 T.ex. HH, Gnistan nr 39, 1973, s. 9. 
44 Kurt Ågren, ”Marxism eller bonderomantik”, Dagens Nyheter 23 oktober 1970. Se 
även debatten i massmedia efter TV-programmen ”Folkets Historia i bild” som 
sändes jul- och nyårshelgen 1974; Zander, Fornstora dagar, s. 389–391. 
45 JM & IS, ”Bönderna bakom Engelbrekt”, Folket i Bild/Kulturfront nr 16, 1974; BN 
i Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 4, 1975. 
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en. Wallentin tog också strid inom Arkivet för folkets historia för 
Erik Lönnroths och Per Nyströms syn på Engelbrektsupproret.46 

Åt motsatt håll förekom att maoisterna angrep de akademiska 
historieforskare som velat omtolka exempelvis Engelbrekt. Erik 
Lönnroth ansågs ha haft ett anti-folkligt perspektiv och Per 
Nyström skulle ha underskattat böndernas förmåga att agera på 
egen hand, påverkad av Weibullskolans ohistoriska fäbless för 
det internationella framför det nationella.47 Det var därför rätt 
följdriktigt att man i det tecknade verket Sveriges historia ut-
tryckligen ställde Lönnroths tolkning av Engelbrektsupproret 
mot den konservative Henrik Schücks bok Engelbrekt från 
1915.48 

Bönder och folkkultur 
För maoisterna och i kulturfronterna ingick den historiska all-
mogen på ett alldeles självklart sätt i det progressiva folket – och 
även i samtiden inkluderades lejonparten av den svenska bonde-
klassen i folket.49 Den här förbindelsen mellan bondeklassen och 
de nationella intressena – som är typisk för nationalismen i de 
flesta länder – märktes också av i romantiseringen av den gamla 
allmogekulturen. I folkligheten ingick nämligen ett ställnings-
tagande för den traditionella folkkulturen och för landsbygden 
mot centraliseringen. Man engagerade sig för hotade byskolor 
och mot flyttlasspolitik, avfolkning, vattenkraftsutbyggnad och 
järnvägsnedläggningar.50 

46 Hans Wallentin, ”Engelbrektsupprorets klasskaraktär”, Meddelanden från Arkivet 
för folkets historia nr 2, 1975; EG, JG & JM, ”Engelbrektsdebatt. Adelns huvud-
fiende: Bondeklassen”, Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 3, 1975. 
47 JM & IS, ”Bönderna bakom Engelbrekt”, Folket i Bild/Kulturfront nr 16, 1974; BN 
i Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 4, 1975. 
48 AE & PR, Sveriges historia. Se även JL, ”Svensk upprorstradition”, Marxistiskt 
Forum nr 3, 1983, s. 7; Jan Lindahl, Nio kliv genom Sveriges historia (Stockholm: 
Hägglunds, 1992), s. 14. 
49 Marxistiskt Forum nr 1, 1981. 
50 Se t.ex. Gnistan nr 29 och 42, 1973 samt nr 37, 1974; TH i Förr och Nu nr 3, 1977. 
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En delförklaring till detta kan sökas i den kinesiska kommun-
ismens betoning av bönder och landsbygd, exempelvis hade den 
i slutet av 1960-talet uppburne Lin Biao liknat motsättningen 
mellan land och stad med den mellan de fattiga utsugna länd-
erna och de rika imperialiststaterna.51 Men det följde också en 
väl inmutad vänsternationalistisk tradition i Sverige. Redan 
under tidigt 1900-tal hade vissa socialister på vänsterkanten 
flörtat med hembygdsromantik och folklore, som sågs som 
uttryck för en folklig patriotism i motsats till överhetens krigiska 
nationalism.52 Och även före 1960-talet hade det svenska kom-
munistpartiet ibland betonat olika former av folkkultur.53 

Folkmusiken ägnades en hel del intresse inom den maoistiska 
rörelsen; det fördes en rätt livlig debatt och de olika ståndpunkt-
erna kan inte sammanfattas helt enkelt. Folkloristiska inslag dök 
upp i tidningarna och som praxis vid möten och så vidare. I 
kampen mot EEC-medlemskap komponerades en ”EEC-ham-
bo”.54 Spelmansstämmor kunde uppmärksammas i Gnistan med 
bilder och glada kommentarer om att folkmusiken levde.55 

Samtidigt var man i dessa miljöer noga med att påtala den 
institutionaliserade folkmusik- och folkdansrörelsens konserva-
tiva drag. Dessutom inskärptes att arbetarnas musik och den 
länge förkättrade dragspelsmusiken också måste ingå i folk-
musiken, vilket vore ”ytterligare ett steg i erövrandet av vår egen 
folkliga, nationella kultur”.56 Med det sagt var det många som 
verkade för att de gamla allmogemusiktraditionerna skulle föras 

 
51 Ronaldo Munck, The Difficult Dialogue. Marxism and Nationalism (London: Zed 
Books, 1986), s. 120f. 
52 Samuel Edquist, Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identi-
teten 1879–1918 (Uppsala: Uppsala universitet, 2001); Bo Sundin, ”Ljus och jord! 
Natur och kultur på Storgården”, i Tore Frängsmyr (red.), Paradiset och vild-
marken. Studier kring synen på naturen och naturresurserna (Stockholm: Liber, 
1984). 
53 Se t.ex. Urban Lind, ”Levandegör den svenska folktonen”, Vår tid 1954. 
54 LP:n Arbetets Söner och Döttrar (Oktoberförlaget, 1972). 
55 Gnistan nr 26, 1974, s. 3. 
56 SB & AB, ”Makten över musiken”, Marxistiskt Forum nr 2, 1976; SB, Befrielsens 
ord, grundbok (1978), citat s. 8. 
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vidare och förenas med vår tids kultur. Det inskärptes ibland att 
folkmusiken var en del av det nationella kulturarvet och därmed 
antiimperialistisk.57  

Folkets kultur, enhetsfronterna och nationen 
Hur bör då det här betonandet av folket och nationen tolkas? 
Begreppen ”folk” och ”nation” har varit delvis överlappande i 
Sverige och många andra språkområden allt sedan 1800-talet. Så 
också i socialismens historia, som i regel sökt att knyta an till 
båda företeelserna vid sidan av det snävare subjektet – arbetar-
klassen. Det är i grunden samma logik som fick den socialdemo-
kratiska arbetarrörelsen att från sent 1800-tal engagera sig i 
vidare sammanhang såsom nykterhet, folkbildning och även en 
sorts folklig nationalism. 

Inom den marxist-leninistiska miljön man inskärpt betydels-
en av det nationella självbestämmandet, och då tenderat att för-
hålla sig tämligen strikt till vad tidigare auktoriteter inom marx-
ismen skrivit om den nationella frågan. Detta var tydligt inom 
den svenska maoistiska rörelsen: ståndpunkterna om nationen 
framfördes i regel med emfas som korrekta och riktiga, genom 
anknytningar till Marx och Engels liksom till Lenins plädering 
för nationernas rätt till självbestämmande. Även Stalins skrift 
Marxismen och den nationella frågan (1913) hade stor tyngd. 
Den rådande tolkningen blev en starkt instrumentell syn på 
nationen som en historiskt framvuxen realitet, ett nödvändigt 
etappmål i den världshistoriska utvecklingen, och där nationella 
självständighetssträvanden kunde vara progressiva. 

Denna linje hade cementerats i de Moskvakommunistiska 
partierna, särskilt under folkfrontsepoken och andra skeenden 
när det framstod som taktiskt att betona det nationella. I det 
svenska kommunistpartiet betonades kraftfullt värdet av ett 

57 SR, ”Vi bör följa i Smetanas och Theodorakis fotspår”, Folket i Bild/Kulturfront nr 
22, 1977; AT, ”Att ta tillbaka vår musik är att erövra vår historia”, Folket i Bild/ 
Kulturfront nr 22, 1977. 
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svenskt nationellt oberoende under både 1930- och 1950-talen.58 
I KFML hade nationellt oberoende från början ett självklart posi-
tivt värde, som gärna kopplades till de nationella befrielserör-
elserna i tredje världen, inte minst i Indokina. Allt fördes sam-
man till en världsbild där nationellt oberoende från imperialism-
en gällde lika mycket i Sverige som i tredje världen. Det viet-
namesiska folkets kamp mot USA-imperialismen var därmed 
också det svenska folkets kamp.59 

Tonvikten på det nationella stärktes i och med KFML:s med-
vetna enhetsfrontstaktik efter 1970. Då tog KFML exempelvis del 
i nej-sidans kamp under parollen ”Nej till EEC – för nationell 
självbestämmanderätt”, då nationellt oberoende ansågs vara en 
förutsättning för socialism och frihet.60 Att framhäva ”den 
nationella självständigheten som huvudfrågan i kampen mot 
EEC” ansågs helt riktigt.61 För kapitalets intressen var nationen 
allt mer ett hinder, och genom EEC skulle den svenska arbetar-
klassen försvagas ytterligare eftersom det skulle gynna kapitalet 
och klassamarbetet på överstatlig nivå.62 Kapitalet var numera 
fosterlandslöst och berett att sälja landets självständighet ”för en 
grynvälling” till förmån för herrarnas gemenskap EEC; det var 
nu bara ”det arbetande folket” som Sverige betydde något för.63  

Jan Myrdal angav tonen i en rad artiklar och skriftställningar 
där han vidarebefordrade en linje som under tidigare decennier 

 
58 Se t.ex. Sven Linderot, I kamp för fred och frihet (Stockholm: Arbetarkultur, 
1941), s. 16f. och 26; Fritjof Lager, Arbetarklassen och nationen (Stockholm: 
Arbetarkultur, 1955). 
59 Gnistan nr 4, 1968. Detta tema framfördes ofta av Jan Myrdal: ”Om detta med 
Sverige”, Skriftställning, Folket i Bild/Kulturfront nr 6, 1972; ”Den katastrofalare 
vänstern”, Folket i Bild/Kulturfront nr 15, 1974. 
60 Marxistiskt Forum nr 1, 1971, s. 23, 26f. och 40; ”Nej till EEC – för nationell 
självbestämmanderätt”, Gnistan nr 2, 1971, s. 4; ”Vår nationella självständighet – en 
klassfråga”, Gnistan nr 10, 1972. 
61 Bo Gustafsson, Gnistan nr 17, 1972, s. 6. 
62 ”EEC och den nationella frågan”, Clarté nr 7/8, 1970, s. 19f.; ”EEC och den 
nationella självbestämmanderätten”, Clarté nr 7, 1972, s. 11 och 14. 
63 Gnistan nr 10, 1972, s. 5 (citat); se även ”Regeringen säljer Sverige”, Clarté nr 6, 
1970, s. 14f.; ”Fosterlandslösa bolag utarmar Sverige”, Gnistan nr 3, 1973, s. 4f. 
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luftats i det svenska kommunistpartiet: nationen är ett historiskt 
och reellt fenomen, och att förneka nationen lämnar nationen åt 
(de onda) nationalisterna i stället för till (de goda) patrioterna. 
Det var folket som genom historien bevarat den nationella 
självständigheten, varför folket och inte herrarna hade rätt till 
fanan, eftersom kosmopolitismen bara tjänar imperialismens 
intressen.64 Ibland anfördes också idén att det fanns en god och 
en ond nationalism. Inom borgarklassen sades finnas grogrund 
för en nationalchauvinism, som noga måste skiljas från arbetar-
klassens fredliga och internationalistiska patriotism.65 

Nationen inskärptes ytterligare under 1970-talets senare del, 
till stor del som en följd av förskjutningarna i Kinas utrikes-
politik. I ett tal inför FN:s generalförsamling i maj 1974 offent-
liggjorde Deng Xiaoping den så kallade teorin om de tre värld-
arna (som skilde sig från den indelning i tre världar som vunnit 
mark redan tidigare, där första världen utgjordes av de västliga 
industriländerna och andra världen av Sovjetblocket). Enligt 
Deng borde den tredje världen enat kämpa mot den första värld-
en, det vill säga de två supermakterna, för nationellt oberoende. 
Den andra världen – de övriga industriländerna – intog en mel-
lanposition. Under en tid därefter likställdes supermakterna 
Sovjetunionen och USA, men snart framställdes Sovjetunionen 
som den farligaste av de båda.66 I Sverige började då SKP att 
betona betydelsen av ett starkt svenskt försvar; värnplikts-
rörelsen utnyttjades och brister i det existerande försvaret på-
talades.67 Jan Myrdal inskärpte att NATO måste stärkas för att 
skydda Västeuropa mot Sovjetunionens imperialism.68 I slutet av 

64 Jan Myrdal, ”Om detta med Sverige”, Skriftställning, Folket i Bild/Kulturfront nr 
6, 1972; se även ”Den katastrofalare vänstern”, Folket i Bild/Kulturfront nr 15, 1974. 
65 KL i Marxistiskt Forum nr 7/8, 1972, s. 7f.; ”Sverige. Vårt land eller Wallen-
bergs?”, Gnistan nr 16, 1972. 
66 Max Elbaum, Revolution in the Air. Sixties Radicals Turn to Lenin, Mao and Che 
(London & New York: Verso, 2002), s. 213f. 
67 GM, Gnistan nr 19, 1975; Clarté nr 3, 1979; intervju med KB i Clarté nr 3, 1979; se 
även Hjort, Hotet från vänster, s. 27ff. och 76. 
68 Jan Myrdal, Skriftställning, Folket i Bild/Kulturfront nr 22, 1977 och nr 3, 1978. 
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1970-talet förekom bilder på soldater i Clarté och Marxistiskt 
Forum, och det talades om ett annalkande ”nationellt befrielse-
krig” eller ett ”folkkrig” mot Sovjetunionen.69 

I historieskrivningen märks hur det nationella inskärptes allt 
mer under 1970-talets lopp. Det syns exempelvis i den serie av 
tecknade historieverk som kanske är de mest kända och spridda 
produkterna från denna miljö, och som torde ha lästs även av 
många svenskar som inte annars deltog aktivt i dessa rörelser. His-
torieboken från 1970 hade ett världshistoriskt tema och det nation-
ella självbestämmandet framhävdes relativt sparsamt, medan 1979 
års Sveriges historia – som skrevs av två av Historiebokens fyra 
författare – är starkt präglad av en nationell tematik.70 

Samma tendens kan märkas i fråga om folkkulturen. Mot 
slutet av 1970-talet hördes ibland rätt försonande tongångar från 
maoistiskt håll även gentemot mer konservativa delar av folk-
musikrörelsen, eftersom denna passade in i kampen för det 
nationella oberoendet.71 Kring 1980 stärktes betonandet av 
bönderna, och det hävdades då i Marxistiskt Forum att bönderna 
bär på ett ”stort patriotiskt arv” och att de varit den ”drivande 
kraften i utvecklingen” under Sveriges feodala period cirka 
1100–1860. Det var de som utvecklat Sverige till en nation, för-
svarat vårt oberoende och kämpat för demokratiska fri- och 
rättigheter, hette det.72 

Diskussion och kontextualisering 
Maoisterna må ha varit en marginell politisk rörelse som bara 
fick några promille av rösterna i riksdagsvalen. Däremot blev en 
historieskrivning med maoistisk färgning desto mer spridd i 
samhället, till exempel genom de böcker som Ordfront gav ut 
 
69 AL, ”Arbetarklassen måste försvara nationen!”, Marxistiskt Forum nr 2, 1978, s. 22. 
70 Historieboken ska ha utkommit i totalt ca 70 000 exemplar: Cecilia Steen-
Johnsson & Björn Eklund, ”Äventyret Ordfront”, i Ordfront magasin, extranummer 
sommaren 2000, s. 11. 
71 M, Rödluvan nr 9, 1977; B, Rödluvan nr 10, 1977. 
72 Marxistiskt Forum nr 1, 1980, s. 65; Marxistiskt Forum nr 1, 1981, s. 39f. 
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och genom Arkivet för folkets historia, ofta med ett folkbildande 
ändamål. Där producerades en folkets upproriska historia som 
konsekvent påvisade att de breda massorna varit den drivande 
kraften i utvecklingen. Men det var också en nationell historia, 
inte minst i synen på forntiden och medeltiden, som till stor del 
överensstämde med en äldre vänstertradition från August 
Strindberg och framåt – och som man gärna anknöt till. 

Detta kan tolkas på olika plan. Till att börja med kan och bör 
det relateras till konkreta dagspolitiska och taktiska över-
väganden från de olika partierna och organisationerna. Maoist-
ernas nationalism och folklighetsretorik kan direkt relateras till 
det stora värde som lades på nationen genom deras konkreta 
analys av huvudmotsättningarna och värdet av enhetsfronter. 
Det blev därmed särskilt följdriktigt att betona värdet av nation-
en, särskilt i det världspolitiska perspektiv som teorin om huvud-
motsättningar också tillämpades på. Det nationella projektet 
kunde därmed bli ett progressivt steg på vägen mot världsrevolu-
tionen. 

Men det hade knappast blivit ett faktum om det inte funnits 
latent i den marxist-leninistiska traditionen att högt värdera 
nationernas rätt till självbestämmande.73 Men i sin tur var den 
marxist-leninistiska nationalitetsideologin i sin tur till stor del 
identisk med en sorts common sense-ideologi om nationen från 
1800-talet, enligt vilken världen av naturen är indelade i nation-
er, där varje folk bör ha rätt till självbestämmande. 

Det går att hävda att två sorters vänsternationalism samman-
flätades. Dels en generisk vänsternationalism som existerat i de 
flesta socialistiska rörelser såväl historiskt som nu. Den är på 
många sätt en variant av en klassisk liberal nationalism i franska 
revolutionens anda, där nationalkänslan ansågs vara grunden för 
en medborgerlig och demokratisk anda, och som framställer sig 
som sant internationalistisk. Ofta har den präglats av en vurm 
för ”folket”, som mer eller mindre sammanflutit med nationen. 

73 Detta har iakttagits av andra, till exempel Rosin, ”KFML/SKP”, s. 77. 
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Den andra är den teoretiskt medvetna nationalismen, som 
varit uttalat baserad på den marxistiska traditionens tidigare sätt 
att hantera den så kallade nationella frågan. Det finns intima 
kopplingar mellan den generiska vänsternationalismen och den 
teoretiskt medvetna nationalismen, helt enkelt eftersom den 
senare i hög grad kan tolkas som en adaption av allmän vänster-
nationalism in i ett marxistiskt tankesystem. 

Man kan därför diskutera i vilken grad man i analysen bör 
lämna de rent partiideologiska perspektiven och snarare lägga 
fokus på nationalismen som sådan. De nationella myterna är 
trögrörliga och mångtydiga och därmed desto starkare; föreställ-
ningarna om exempelvis det jämlika vikingasamhället, den svek-
fulla medeltida adeln och nationalhjälten Engelbrekt har varit så 
pass ”öppna” att de kunnat användas utifrån de flesta politiska 
synvinklar – åtminstone till 1900-talets mitt. Nationella föreställ-
ningar stärks snarast av att det förekommer konflikter kring hur 
de ska uttolkas. Ibland sker detta genom att man försöker ersätta 
en gammal identitetsskapande berättelse med en helt ny. Men 
ofta har det skett genom omtolkningar av redan existerande 
nationella myter, eller att man delvis tar över dem. Då framstår 
man bäst och enklast som nationens sanna representanter. 

Detta gör att det inte är överraskande att nationella element 
kunde vinna gehör även i andra delar av vänstern. Även bland 
socialdemokrater har det funnits grogrund för en liknande 
nationell historieskrivning med folklig ton, både i det tidiga folk-
hemmets anda och på 1960- och 1970-talen då det exempelvis 
kunde få anklang i ABF.74 

Och då landar man till sist i frågan om nationalismen som 
överideologi, och hur den egentligen bör tolkas. Arbetarrörels-
ens och marxismens ståndpunkter till nationalismen är en klass-
isk diskussionsfråga ända från Marx och Engels och fram till i 
dag. Meningarna har varit starkt delade om i vilken grad 
nationalism och nationella rörelser kan vara allierade på vägen 

 
74 Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia; Edquist, En folklig historia. 
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mot socialismen. I forskningen och i den marxistiska idédebatt-
en (som i detta fall ofta sammanfallit) har arbetarrörelsens rela-
tioner till nationalismen i historien vanligen behandlats ur ett 
rätt snävt ”inifrånperspektiv”. Man har huvudsakligen analyserat 
de rent teoretiska diskurserna om nationen som förts av ledande 
marxister från Marx och Engels över Rosa Luxemburg, Karl 
Renner, Otto Bauer, Karl Kautsky till Lenin, Stalin och Trotskij. 
Ofta har det handlat om att ta ställning för eller emot tidigare 
ståndpunkter.75 

Det finns dock skäl att i högre grad betona nationalismen 
som ett självständigt idésystem. Detta är snarast den dominer-
ande linjen i de senaste decenniernas nationalismteori. Av det 
följer att nationalismen inte så enkelt kan fungera som ett pro-
gressivt redskap för andra syften. Liksom till exempel patriarkat-
et tenderar den att genomsyra de flesta andra ideologier och 
fungera enligt en egen, självständig logik: den delar in folk i vi 
och dom, den ignorerar klasskillnader. Djupt mänskliga behov 
av tillhörighet kanaliseras på ett försåtligt sätt genom national-
ismen som få andra tillhörighetsideologier lyckats med.76 

Den instrumentella synen på nationalism är dock ingalunda 
unik för de delar av den marxistiska arbetarrörelsen som be-
handlats här. Den märks bara mer, eftersom den så explicit dis-
kuterat nationen i de politiska idédiskussionerna. I själva verket 
är idén att nationalism kan vara antingen ”god” eller ”ond” när-
mast totalt dominerande i vårt samhälle. Att säga att vi behöver 
en sund nationalkänsla, att det är något inkluderande och demo-
kratiskt, brukar framföras som något närmast självklart. Det är 

75 T.ex. Horace B. Davis, Toward a Marxist Theory of Nationalism (New York & 
London: Monthly Review Press, 1978); Ephraim Nimni, Marxism and Nationalism. 
Theoretical Origins of a Political Crisis (Boulder, Colorado: Pluto Press, 1991); 
Michael Löwy, Fatherland or Mother Earth? Essays on the National Question 
(London: Pluto Press, 1998); Mike Davis, ”Marx’s Lost Theory”, New Left Review 
II/93 (May–June 2015), s. 45–66. 
76 T.ex. Michael Billig, Banal Nationalism (London: SAGE Publications, 1995); 
Sini!a Male!evi", Nation-States and Nationalisms. Organisation, Ideology and Soli-
darity (Cambridge: Polity, 2013). 
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endast marginella grupper i samhället som tenderar att instäm-
ma med den nationalismforskning som betonar nationalismens 
egen logik. 

Figur 1. Förekomsten av ”meritokrat*” i svenska dagstidningar 1960–
1975 

Figur 2. Utdrag ur manuset till Jag är 
nyfiken – en film i blått. Bildkälla: Vil-
got Sjöman, I am Curious (Blue). 


