
Skillnaden mellan fascism och auktoritär konservatism kan verka otydlig – men 

den går att förklara. Problemet är att bägge ideologierna en gång delade samma 

rekvisita i sin politiska teater. Både konservativa och fascistiska diktatorer har, 

iförda militära uniformer, blickat ut över enorma torg belamrade med 

marscherande trupp. Deras statliga våld har förtryckt liberalism, socialism, 

parlamentarism, feminism, självständiga fackföreningar och fri press. 

Skillnaden mellan ideologierna syns tydligast i vad som händer efter paraden. 

Den fascistiske diktatorn vill att folket ska vara gräsrotspolitiska aktivister, 

uppfyllas av ideologisk kraft och sprida fascismen i vardagen. Den konservative 

såg med avsmak på ”pöbelns” aktivitet. Medborgarna skickades hem och skulle 

pyssla med sitt – politiken borde skötas av ”bildade gentlemän” ensamma. 

 

Den senaste tiden har konservatismens förhållande till fascismen debatterats på 

dessa sidor, utifrån ideologisk skyttegravsretorik. Från vänster har Göran Greider 

klumpat ihop Anders Behring Breivik, Adolf Hitler och Joseph Goebbels under 

etiketten ”militant konservatism”. Men varken Breivik, Hitler eller för den delen 

Mussolini kan kallas konservativa. Ingen av dessa män har erbjudit ”medeltida 

samhällsteater”, som Greider skriver. Fascismen var en modern 1900-

talsprodukt av folklig masspolitik – ungdomlig och hatiskt inställd till 

konservatismens skäggiga gubbar. Adolf Hitler var en demokratiskt tillsatt ledare, 

medan konservatismens eliter gjorde statskupp. Hitlers ”alternativa modernitet” 

skulle frälsa Tyskland, bara judarna först brutalt eliminerats. Breiviks utopi är ett 

Norge utan muslimer. Bägge drömmer om framtiden – den konservative 

drömmer om gårdagen. 

 

Johan Lundbergs skyttegrav bottnar i kärlek till konservatismen. Han hyllar 

ideologin som värnare av ”långsamma förändringar” som ”sker naturligt” och 

uppmärksammar konservativ antifascism. Konservatism som mysig tweed-

kavaj – inte auktoritär eller diktatorisk och framför allt ”icke-revolutionär”. 

Ideologin uppfanns 1790, som Lundberg riktigt skriver, av Edmund Burke under 

franska revolutionens dagar via dennes bok; Reflections on the Revolution in 

France And the Proceedings in Certain Socities in London Relative to That Event 

in a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. Burke reagerade 

mot revolutionära förändringar – det är korrekt. Men Burkes ideal känns säkert 

oaptitliga även för Lundberg. För Burke var den traditionella samhällsordningen, 



med monark och aristokrati i toppen, det enda naturliga systemet – som 

dessutom var instiftat av Gud allsmäktig själv. Människor i allmänhet är dumma. 

Det är naturligt med skarpa sociala skikt. Jämlikhet är ouppnåeligt och mot 

naturen. Särskild måltavla var liberalism – ”hantverkare och clowner, penga-

arbetare, ockrare, och judar, som alltid kommer att vara deras följeslagare, 

ibland deras herrar”. 

 

Framför allt underskattar Lundberg den revolutionära kraften i konservatismen, 

såsom den mobiliserade på 1900-talet, efter första världskriget. Krigsslutet 

innebar demokrati i Europa och reaktionen blev konservatismens sista stora strid. 

Historikern Kevin Passmore skriver att ”de nya demokratierna i östra Europa –

 som hade skapats i en anda av optimism ur ruinerna av imperierna Ryssland, 

Tyskland och Österrike-Ungern – föll som käglor under mellankrigstiden”. 

Konservativ auktoritär diktatur påtvingades Estland, Lettland, Litauen, Polen, 

Ungern, Bulgarien, Grekland, Rumänien, Spanien och Österrike. Den gjorde vad 

den kunde i Tyskland och Frankrike. Svenska konservativa förberedde statskupp 

åtminstone två gånger under andra världskriget och den blivande högerledaren 

Jarl Hjalmarsson ansåg att konservatismen måste ”mala sönder den 

demokratiska ideologin och ersätta den med egna positiva begrepp”. Den 

auktoritärt konservative Franco var mer mordisk än sina fascistiska stödtrupper 

inom falangismen. Historikern Stanley G. Payne sammanfattar detta i 

omdömet ”Franco was not a fascist but something much worse”. 

 

Som exempel på konservativ dygd framhåller Lundberg den tyske filosofen Ernst 

Jünger, som utifrån sin aristokratiska konservatism föraktade den proletära 

nazismen. Men under kriget svor Jünger likväl trohet till Adolf Hitler och blev 

nazitysk officer, verksam i det ockuperade Frankrike och på östfronten. Hans 

förhållande till Förintelsen var otäck och problematisk. I sin dandyartade 

aristokratiska identitet ryckte han på axlarna, när han i Paris informerades om 

miljoner judemord. I Kiev roade han sig med att urskilja ”asiatiska ansikten” från 

ariska dito. På ett party småpratades det om hur judarna mördades med gas, 

men Jünger oroades mest över hur forna tiders ridderliga krig ersatts av 

modernitetens mekaniserade slakt. Han ansåg att de antika grekerna hade det 

lättare då de förde örlog mot persiska riken, jämfört med den tyska nationens 



hårda strid mot ”de asiatiska horderna” i Ryssland. Jünger lämnade 

östfronten ”med huvudvärk”. 

 

Efter 1945 utnämndes fascismen till vår tids stora ondska, tätt följd under kalla 

kriget av kommunistisk mordiskhet. USA-intellektuella formulerade den 

politiserade tanken om ”totalitära ideologier”, vilka inte inbegrep den auktoritära 

konservatismen. Västerländska konservativa anslöt sig till det demokratiska 

projektet och skyllde framgångsrikt barbariet i Europa på ”totalitarianismen”. 

Men den brittiske statsvetaren Carl Levy ställer frågan som undvikits så 

omsorgsfullt: 

”Vad gör vi om gränsen mellan konservativ dygd och den mobiliserade 

galenskapen hos totalitär ondska inte är så enkel att dra?” 

 


